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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙ=ΗΣ
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ΤόποςΈρνουιΠΑΤΡΑ
Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ
ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ»
Πρσϋπ/συός: 16.600€ πλέον Φ.Π.Α.

Πάτρα 12/01/2018
Αρ. Πρωτ.: 412
Αρ. Σχεδ.:12/ 95
Αρ.Φακ. : 149.27
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ — ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές προκειμένου να αναθέσει την
κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ))
Προϋπολογισμού 16.600€ πλέον Φ.Π.Α. 24ο/ο. Το έργο θα εκτελεστεί με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016
(Α' 147) και β) τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη και πλήρη πρόσβαση στα έντυπα της Τεχνικής
Περιγραφής, Προϋπολογισμού Μελέτης και Τιμολογίου Μελέτης από την ιστοσελίδα του ΟΛΠΑ ΑΕ στην
διεύθυνση www.patrasport.Qr εκτός του εντύπου της Οικονομικής προσφοράς, το οποίο οφείλουν να
παραλάβουν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του ΟΛΠΑ ΑΕ (Δ/νση "Εργων και Τεχνικής
Υποστήριξης τηλ. 2610 365122, fax: 2610-365128 - Κτίριο Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ 263,33
Πάτρα) μέχριτην Πέμπτη 18/01/2018 και ώρα 14.00.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή Κ/ξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ. Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Οικοδομικά Α1 τάξη και άνω.
Οι προσφορές Θα κατατεθούν ή Θα αποσταλούν σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Ο.Λ.ΠΑ.
Α.Ε. (Κτίριο Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών, Τ.Κ 263 33, Πάτρα, τηλ. 2610 365135) την 19/01/2018 ημέρα
Παρασκευή και μέχρι ώρα 12.00 π.μ (λήξη κατάθεσης προσφορών). Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για
την εκπρόθεσμη κατάθεση προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, οι οποίες Θα απορρίπτονται.
Οι ενδιαφερόμενοι Θα καταθέσουν ενιαίο φάκελο με τα στοιχεία τους, επί ποινή αποκλεισμού, ο
οποίος θα περιλαμβάνει:
•

Αντίγραφο σε ισχύ του εργοληπτικού πτυχίου του προσφέρονεα,

•

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού ίσου με ποσοστό 2Ψ επί του
προϋπολογισμού μελέτης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι ποσού 332,00€,

•

Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα,

•

Ξεχωριστό κλειστό φάκελο με το έντυπο της Οικονομικής προσφοράς.
Η οικονομική προσφορά Θα έχει συνταχθεί στο έντυπο που Θα χορηγηθεί στους
ενδιαφερομένους από την Διεύθυνση "Εργων και Τεχνικής Υποστήριξης του Ο.Λ.ΠΑ'. ΑΕ και Θα
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είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέρονεα και σφραγισμένη με την σφραγίδα του.
Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, επωνυμία νομικού προσώπου ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας), ταν
τίτλο του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ», σαφή παραίτηση
του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως, μέχρι το παραπάνω ποσό και υπόσχεση περί καταβολής του
ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες μέρες από τη
σχετική ειδοποίηση. Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής δεν μπορεί να είναι
μικρότερος των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς, δηλαδή πρέπει να έχουν
ισχύ τουλάχιστον μέχρι 19/04/2018. Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ ταυ κυρίου του έργου
εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση.
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσης τιμής (χαμηλότερη τιμή) και το άρθρο 328 του Ν.4412/2016 Θα
εγκριθεί από τον Πρόεδρο & Δ/νονεα Σύμβουλο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. και ο ανάδοχος θα προσκληθεί εντός
τεσσάρων (4) ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, καταθέτοντας εγγυητική επιστολή Καλής
Εκτέλεσης ποσού 5% επί της αξίας της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεση καταπίπτει σε περίπτωση
παράβασης των όρων της σύμβασης.
Η προθεσμία εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών είναι τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης των ανωτέρω εργασιών ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Θα δύναται
ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Δ.Σ.), να καταβάλλει την αξία αυτών (χωρίς Φ.Π.Α.)
μειωμένη κατά 5%. 0 χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός τεσσάρων
ημερών από την πρόσκληση ή δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. έχει το
αποκλειστικό δικαίωμα κατάπτωσης της εγγυητικής και ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου στον αμέσως
επόμενο κατά σειρά μειοδοσίας.
Η πληρωμή του αναδόχου Θα γίνεται με την υποβολή λογαριασμού για πλήρως τελειωμένες εργασίες
και την προσκόμιση του αντίστοιχου τιμολογίου, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Οι
πληρωμές υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις 0,06% υπέρ ΕΑΔΔΥΣΗ, 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον χαρτοσήμου
3,6% και 6%. υπέρ ΤΕΕ σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/οικ 42217/ΦΝ466/12-06-2017
(6'2235).
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, Θα αποσταλεί στο ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και θα
αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε.,
www.patrasport.>;Γ, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
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