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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)
∆/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πάτρα 12-12-2017
Αρ. Πρωτ.: 9725
Αρ. Σχεδ.: 394/2151
Αρ.Φακ.: 251
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ — ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) προσκαλε ί τους
ενδιαφερόµενους εργολήπτες να υποβάλλουν σφραγισµένες προσφορές προκειµένου να αναθέσει την
κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΩ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΠΚΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΡΙΟΥ» Προϋπολογισµού 14.ΟΟΟ,ΟΟέ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
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.χr εκτός του εντύπου της Οικονοµικής προσφοράς, το οποίο οφείλουν να
παραλάβουν τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τα γραφεία του ΟΛΠΑ ΑΕ (∆/νση 'Εργων και Τεχνικής
τρα)
Υποστήριξης τηλ. 2610 365122, fax: 2610-365128 - Κτίριο Υπηρεσιών Ν. Λιµένα Πατρών Τ.Κ 26333 Πά
µέχριτην 15/12/2017 και ώρα 14.ΟΟµ.µ.

ν Επιχειρήσεων
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι Εργοληπτικές Επιχεφήσεις ή Κ/ξίες Εργοληπτικώ
Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.,
εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Λιµενικά Α1 τάξη και άνω.

κολλο του Ο.Λ.ΠΑ.
Οι προσφορές Θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν σε σφραγισµένο φάκελο στο πρωτό
έρα
Α.Ε. ( Κτίριο Υπηρεσιών Ν. Λιµένα Πατρών, Τ.Κ 263 33, Πάτρα, τηλ. 2610 365135) την 18/12/2017 ηµ

έρει ευθύ νη για την
∆ευτέρα και µέχρι ώρα 12.00 π.µ (λήξη κατάθεσης προσφορών). Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. δεν φ
ίπτονται.
εκπρόθεσµη κατάθεση προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, οι οποίες Θα απορρ
ποινή αποκλεισµού, ο
Οι ενδιαφερόµενοι Θα καταθέσουν ενιαίο φάκελο µε τα στοιχεία τους, επί
οποίος Θα περιλαµβάνει:
Αντίγραφο σε ισχύ του εργοληπτικού πτυχίου του πρσσφέρονεα,
του
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσού ίσου µε ποσοστό 2% επί
προϋπολογισµού µελέτης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι ποσού 280,00€,
Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα,
Ξεχωριστό κλειστό φάκελο µε το έντυπο της Οικονοµικής προσφοράς.
ί στους
Η οικονοµική προσφορά Θα έχει συνταχθεί στο έντυπο που Θα χορηγηθε
ριξης του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ και Θα
ενδιαφεροµένους από την ∆ιεύθυνση Έργων και Τεχνικής Υποστή
ίδα του.
είναι υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα και σφραγισµένη µε την σφραγ
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Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου (ονοµατεπώνυµα,
πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, επωνυµία νοµικού προσώπου ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας), τον
τίτλο του έργου: κΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΩ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΠΚΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΡΙΟΥ» , 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 εργ άσιµες µέρες από τη σχετική ειδοποίηση. Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών
συµµετοχή ς δεν µπορεί να είναι µικρότερος των τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία κατάθεσης

προσφοράς, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον µέχρι 18/03/2018. Οι εγγυητικές επιστολές
καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου εφόσον συντρέχει νόµιµη περίπτωση.
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας Θα εγκριθεί από τον Πρόεδρο & ∆/νοντα Σύ µβουλο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
και ο ανάδοχος θα προσκληθε ί ενεός τεσσάρων (4) ηµερών για την υπογραφή της σχετικ ής 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 (∆.Σ.), να καταβάλλει την αξία αυτών (χωρίς Φ.Π.Α.)
µειωµένη κατά 5"Λ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες.

Σε περί πτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης εντός τεσσάρων
έχει το
ηµερών από την πρόσκληση ή δεν προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

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 τιµολογ ίου, φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.

Οι

έρ ΑΕΠΠ πλέον
πληρωµές υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις 0,06% υπέρ ΕΑ∆∆ΥΣΗ και 0,06% υπ
χαρτοσήµου 3,6%.
του ΟΛΠΑ
Η παρού σα θα δηµοσιευθε ί στο ΚΗΜ∆ΗΣ και Θα αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων
ένων.
ΑΕ και στην ιστοσελίδα του Οργανισµού www.patrasport.Rr για ενηµέρωση των ενδιαφεροµ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/Νά1Ν
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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