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Αναθέτουσα αρχή: Λιμενικό
Ταμείο Ζακύνθου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
( Άρθρο 117 του Ν.4412/2016 )
Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την ενέργεια ΄΄ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ΄΄ προϋπολογισμού
14.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». Κριτήριο ανάθεσης
της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό.
Ο διαγωνισμός θα γίνει τη 28/05/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου που στεγάζεται στον 2ον όροφο του κτιρίου
Υποδοχής επιβατών στο μόλο του Αγίου Διονυσίου Λιμένα Ζακύνθου του Δήμου Ζακύνθου.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί τη 04/06/2018 .ημέρα
Δευτέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Η ανάδειξη αναδόχου χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Λιμενικού Ταμείου
Ζακύνθου και περιλαμβάνει : παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων
που καταπλέουν στο λιμένα Ζάκυνθου για τρία (3) έτη.

Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
& οι οποίοι δραστηριοποιούνται αποκλειστικά με την συλλογή-μεταφορά αποβλήτων.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
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Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ
www.eprocurement.gov.gr καθώς και του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου www.Zakynthos
port.gr, απ’ όπου θα έχει πλήρη και άμεση πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος. Πληροφορίες
για τον διαγωνισμό δίνονται από το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου, όλες τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.
Τηλ. επικοινωνίας 26950 43828, fax 26950 26344, email: limtamza@otenet.gr.
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