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ΣΧΕΔΙΟ

Τίτλος: «Προμήθεια Ελαστικών Προσκρουστήρων
εξοπλισμού
κρηπιδωμάτων
Βορείου
Λιμένα Πατρών»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/νση: Κτήριο Υπηρεσιών Ν. Λιμένα
Τ.Κ. : 26333, Πάτρα
Τηλ. 2610-365122 – Fax : 2610365128
e-mail: dtexyp@patrasport.gr
Δ/νση Διαδικτύου : www.patrasport.gr

Προϋπολογισμός: 215.250,00€ πλέον Φ.Π.Α
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
2017
Αριθμ .Πρωτ : 11823/20 -11 -2018
Αριθμ. Σχεδ. : 406/4016
Αριθμ. Φακ. : 50.01

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.), προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό
σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά
μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Προμήθεια Ελαστικών
Προσκρουστήρων εξοπλισμού κρηπιδωμάτων Βορείου Λιμένα Πατρών», εκτιμώμενης αξίας 215.250,00 € πλέον
Φ.Π.Α.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι ένα (21) Κυλινδρικών Ελαστικών
Προσκρουστήρων συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων υλικών ανάρτησης και αγκύρωσης.
Κωδικός CPV : 34931000-2 (Εξοπλισμός Λιμένων).
Τόπος παράδοσης της προμήθειας / εκτέλεσης της υπηρεσίας : NUTS EL632 - Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ
(Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα
www.patrasport.gr. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 18/12/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 19/12/2018 ημέρα Τετάρτη & ώρα 10.00 π.μ.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα
Ι «Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικών Προδιαγραφών» και στο Παράρτημα ΙΙ «Κατάσταση Συμμόρφωσης» της Διακήρυξης
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
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.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της
παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 4.305,00 ΕΥΡΩ και
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ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά τη ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι
19/07/2019.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017 με Κωδ. ΣΑΕ189
(αριθ. ενάριθ. 2017ΣΕ18900009) άνευ δαπάνης Φ.Π.Α. Η δαπάνη του αναλογούντος Φ.Π.Α. χρηματοδοτείται από
ιδίους πόρους του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ΕΞΙ (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, η παρούσα προκήρυξη θα
αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια, θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα στη
διεύθυνση (URL) : www.patrasport.gr, ενώ θα δημοσιευτεί σε μια εβδομαδιαία νομαρχιακή και σε δύο ημερήσιες
νομαρχιακές για την ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε..
Η Έγκριση των τευχών δημοπράτησης έγινε με την 3 5/2 0 1 8 απόφαση του Δ.Σ. Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ.
Ο Δ/ντής
Έργων & Τεχνικής Υποστήριξης

Φώτης Αναστ. Σμυρνής
Διπλ. Πολ. Μηχ/κος
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