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ΑΔΑ: ΩΛΠΜ469ΗΞΝ-Σ2Ε

ΣΧΕΔΙΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ)
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

AΔΑ:
Τόπος Έργου: Πάτρα
Έργο: «Αποκατάσταση Λειτουργικού Βάθους Βόρειας Λιμενολεκάνης
Βόρειου Λιμένα Πατρών »
Χρηματοδότηση : Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. [πιστώσεις 2017]
Προϋπολογισμός : 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Αριθ. Πρωτ.: 9491/06-12-2017
Αριθ. Σχεδ. : 380/2069
Αριθ. Φακ. : 250
ΣΧΕΔΙΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) διακηρύττει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου
σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και την υπ΄αριθμ. 9490/06-12-2017 (ΑΔΑΜ :17PROC002367059) Διακήρυξη με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Λειτουργικού Βάθους Βόρειας
Λιμενολεκάνης Βόρειου Λιμένα Πατρών», με προϋπολογισμό 74.400,00€ με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση CPV 45252124-3
(εργασίες βυθοκόρησης και άντλησης).
Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών ΛΙΜΕΝΙΚΑ, με προϋπολογισμό 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, (δαπάνη εργασιών
ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και πρόβλεψη αναθεώρησης).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 / 12 /2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., (λήξη επίδοσης προσφορών), στα
γραφεία του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ (Κτίριο Υπηρεσιών, Ν. Λιμένας Πατρών) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και να λάβουν γνώση των σχετικών
τευχών της μελέτης κ.λ.π., κατόπιν εγγράφου αιτήσεως, από τα γραφεία του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ, (Κτίριο Υπηρεσιών Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.,
Ν. Λιμένας Πάτρα, τηλ. 2610-365.122, fax: 2610-365.128), καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται
σε 5,00 €. Επίσης προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση: (www.patrasport.gr), πλην του εντύπου Οικονομικής
Προσφοράς το οποίο οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν ατελώς από τον ΟΛΠΑ ΑΕ ( Γραμματεία της
Διεύθυνσης Έργων και Τεχνικής Υποστήριξης, τηλ. 2610 365122).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις οικονομικών φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στη Α1 τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων
διακοσίων ευρώ (1.200,00€) και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς , ήτοι μέχρι 19/07/2018.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις για το έτος 2017 του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε..
Η Έγκριση των όρων δημοπράτησης έγινε με την 88/2017 απόφαση ΔΣ ΟΛΠΑ ΑΕ –ΑΔΑ :Ω5ΖΓ469ΗΞΝ-ΠΩ4.

Ο Δ/ντης
Έργων & Τεχν. Υποστήριξης

Φώτης Αναστ.Σμυρνής
Διπλ. Πολ. Μηχ/κός

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΕΣ

