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AΔΑ:
Τόπος Έργου: Πάτρα
Έργο: «Κατεδάφιση Υποστέγου Νο 4 στο Βόρειο Λιμένα Πατρών»
Χρηματοδότηση : Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. [πιστώσεις 2017]
Προϋπολογισμός : 271.000,00€ με Φ.Π.Α.
Αριθ. Πρωτ.: 3606 /12-05-2017
Αριθ. Σχεδ. : 112 / 825
Αριθ. Φακ. : 248
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου
σύμφωνα με το Ν.4412/2016 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 «Κατεδάφιση
Υποστέγου Νο 4 στο Βόρειο Λιμένα Πατρών», με προϋπολογισμό 271.000,00€ με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση - CPV
90650000-8 και CPV 45111100-9
Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 218.548,39 € χωρίς ΦΠΑ, (δαπάνη
εργασιών ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και πρόβλεψη αναθεώρησης).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08/06/2017, ημέρα Πέμπτη 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 από τον ΟΛΠΑ ΑΕ ( Γραμματεία της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ. 2610 365122).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην:
-Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών του ΜΕΕΠ και
-Διαθέτουν ή συνεργάζονται με Επιχείρηση Αφαίρεσης και Κατεδάφισης Αμιάντου (Ε.Α.Κ.) τύπου Α με
-Άδεια (Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριότητας Ε.Α.Κ. τύπου Α) του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Π,
-Άδεια Συλλογής – Μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων εν ισχύ για ΕΚΑ 17 06 και
-Καταχωρημένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων του ΥΠΕΝ
Η συνεργασία θα αποδεικνύεται με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο πρότασης και αποδοχής της
αποκλειστικής συνεργασίας για το υπόψη έργο με βεβαίωση του γνήσιου των υπογραφών.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3
(β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε
περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη
ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού τέσσερις χιλιάδες τριακόσια
εβδομήντα ένα ευρώ (4.371,00€) και ισχύς τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα
δημοπράτησης. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον κύριο του έργου Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι ΕΞΙ (6) μήνες.
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, στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τον Ελληνικό Τύπο.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάση του προτύπου τεύχους για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω
των ορίων του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 182/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., (ΦΕΚ 4269Β/30.12.2016).
Η Έγκριση των όρων δημοπράτησης έγινε με την 33/2017 απόφαση ΔΣ ΟΛΠΑ ΑΕ –ΑΔΑ : ΩΡΧ9469ΗΞΝ-8Η0
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