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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Έργο:
Υποέργο 2:

Προϋπολογισμός:
Χρηματοδότηση:

«Αναβάθμιση Ασφάλειας Λιμένα Πατρών»
«Εξοπλισμός εποπτείας θαλάσσιου και
χερσαίου χώρου και ελέγχου οχημάτων,
επιβατών και αποσκευών»
484.200,00 € πλέον Φ.Π.Α
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ενάριθμος:
Αριθμ .Πρωτ :

ΣΑΕΠ:2017ΕΠ00110003
9778/13 -12 -2017

Αριθμ. Σχεδ. :

395/2165

Αριθμ. Φακ. :

244.02

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.), προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό,
σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν.4412/2016, για την ενέργεια ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια «Εξοπλισμός
εποπτείας θαλάσσιου και χερσαίου χώρου και ελέγχου οχημάτων, επιβατών και αποσκευών» με προϋπολογισμό
484.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α) με κριτήριο της χαμηλότερης τιμής και καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως εκδηλώσουν
το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας προσφορά, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους ειδικότερους όρους
και προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 9777/13-12-2017 σχετική Διακήρυξη, της οποίας οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. (www.patrasport.gr)
Αναθέτων φορέας είναι ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) (Ταχ. Δ/νση: Ακτή Δυμαίων [Νότιος
Λιμένας Πατρών] – Κτίριο Υπηρεσιών Νότιου Λιμένα Πατρών – ΤΚ 26333). Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα
2610365145 και 2610365122 (FAX 2610365128, e-mail:info@patrasport.gr).
Ο εν λόγω Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός έχει λάβει α/α 40580 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του EΣΗΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) με καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών – μέσω της
διαδικτυακή πύλης του ΕΣΗΔΗΣ αποκλειστικά – την 17-01-2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10.00 π.μ.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). Επιπλέον το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και όλα τα έγγραφα δημοπράτησης θα αναρτηθούν στον
διαδικτυακό τόπο του ΟΛΠΑ Α.Ε. (www.patrasport.gr) στην διαδρομή : Ανακοινώσεις ► Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις .
Στην προκηρυσσόμενη ενέργεια περιλαμβάνονται ενδεικτικά (κωδικοποίηση cpv):
34998000-9, 44211000-2, 35124000-0, 35125300-2, 34932000-9.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
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 ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού ίσο με το 2% είτε επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι ποσού Εννέα Χιλιάδες Εξακόσια Ογδόντα Τέσσερα Ευρώ (9.684,00 €) ή επί της
προϋπολογισθείσας δαπάνης του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης για το οποίο κατατίθεται προσφορά (μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και ισχύ τουλάχιστον 5 μηνών μετά τη ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι
μέχρι 18/6/2018.
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην σχετική Διακήρυξη και στο Παράρτημα
Τεχνικών Προδιαγραφών και Πινάκων Συμμόρφωσης της Διακήρυξης, για το σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών
ανά Τμήμα της Διακήρυξης. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», κωδ. ΣΑ ΕΠ0011, κωδ.
πράξης ΣΑ (κωδ. ενάριθμου) 2017ΕΠ00110003 (υπ’ αρ. 1250/30-03-2017 απόφαση ένταξης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π./Π.Δ.Ε.),
άνευ δαπάνης ΦΠΑ. Η δαπάνη του αναλογούντος ΦΠΑ χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΟΛΠΑ Α.Ε.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.
Η Έγκριση των όρων της διακήρυξης έγινε με την 101/2017 απόφαση του Δ.Σ. ΟΛΠΑ ΑΕ.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Δ.Σ. ΟΛΠΑ ΑΕ.
Η γνωστοποίηση της διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού εστάλη προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13/12/2017.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του ΟΛΠΑ Α.Ε, στην ιστοσελίδα της Διαύγειας
http://sites.diavgeia.gov.gr/olpa , στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον
διαδικτυακό τόπο του ΟΛΠΑ Α.Ε. (www.patrasport.gr), ενώ θα δημοσιευθεί σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας
κυκλοφορίας, σε μια εβδομαδιαία νομαρχιακή και σε δύο ημερήσιες νομαρχιακές, για την ευρύτερη ενημέρωση
των ενδιαφερομένων.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΕΣ

Ο Συντάξας

Ο ∆/ντής ∆.Ε.Τ.Υ

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων
Σύµβουλος

∆. Κολέτσος
∆ιπλ. Ηλ/γος Μηχ/ος

Φ.Σµυρνής
∆ιπλ. Πολ. Μηχ/κος
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