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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ)
Αρ.ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34
Έδρα ΠΑΤΡΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/νση : Κτίριο Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών
Τ.Κ. 26333, Πάτρα Τ.Θ. 3167
Πληροφορίες : Π. Καραμεσίνη
Τηλ:2610-365.125/ fax:2610-365.128
e-mail:dtexyp@patrasport.gr

Τόπος Έργου: ΠΑΤΡΑ
Έργο : «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτίριο
του Εστιατορίου στο Ν. Λιμένα Πατρών»

Προϋπολογισμός : 12.225,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Πάτρα
18/10/2017
Αριθ. Πρωτ. : 8114
Αριθ. Σχεδ. : 322/1845
Αριθ. Φακ. : 149.26

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)
Διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτίριο του
Εστιατορίου στο Ν. Λιμένα Πατρών», συνολικής δαπάνης εργασιών 12.225,00€

πλέον Φ.Π.Α, με

σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του
εγκεκριμένου Τιμολογίου και Προϋπολογισμού μελέτης της Δ/νσης Έργων και Τεχνικής Υποστήριξης του
ΟΛΠΑ ΑΕ. Το έργο διέπεται από τις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων κείμενες διατάξεις. Το ανωτέρω
κόστος θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της Τεχνικής περιγραφής των ανωτέρω εργασιών,
καθώς και να παραλαμβάνουν τα έντυπα Τεχνικής Περιγραφής , Προϋπολογισμού Μελέτης, Τιμολογίου
Μελέτης και του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς τις εργάσιμες ήμερες και ώρες από τα γραφεία του
ΟΛΠΑ ΑΕ (Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών τηλ. 2610 365122, fax: 2610-365128 - Κτίριο Υπηρεσιών Ν. Λιμένα
Πατρών Τ.Κ 263 33 Πάτρα), μέχρι και τις 23-10-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα Εγγεγραμμένες στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην
κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξη Α1 ή ανώτερη, καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα
κατασκευαστές δημοσίων έργων που έχουν το δικαίωμα κατασκευής της αντίστοιχης κατηγορίας έργων και
προϋπολογισμού.
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. στην
ανωτέρω Διεύθυνση (Κτίριο Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών – ΤΚ 263 33, Πάτρα, τηλ. 2610365135) στις 2410-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και θα απευθύνονται προς τον ΟΛΠΑ ΑΕ με την ένδειξη
«Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτίριο του Εστιατορίου στο Ν. Λιμένα Πατρών».
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Η οικονομική προσφορά θα έχει συνταχθεί στα σφραγισμένα έντυπα (πρωτότυπη σφραγίδα) που θα
χορηγηθεί στους ενδιαφερομένους από την Δ/νση Έργων και Τεχνικής Υποστήριξης του ΟΛΠΑ ΑΕ ως
ανωτέρω, θα είναι, επί ποινή αποκλεισμού, υπογεγραμμένες από τον προσφέροντα και σφραγισμένες με
την σφραγίδα του.
Ο φάκελος συμμετοχής θα περιλαμβάνει αντίγραφο του εργοληπτικού πτυχίου του προσφέροντα,
εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού ίσου με ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού
μελέτης χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ήτοι 245,00€, καθώς και το σφραγισμένο φάκελο της Οικονομικής
προσφοράς.
Ο φάκελος της Οικονομικής προσφοράς θα είναι καλά σφραγισμένος, θα αναγράφει εξωτερικά, τα
στοιχεία του ενδιαφερόμενου και θα απευθύνεται προς τον ΟΛΠΑ ΑΕ με την ένδειξη «Εσωτερικές
διαρρυθμίσεις στο κτίριο του Εστιατορίου στο Ν. Λιμένα Πατρών».
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του
Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ. και ο ανάδοχος πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα καταθέσει εγγυητική επιστολή
Καλής Εκτέλεσης ποσού 5% επί του ποσού της Σύμβασης καθώς και Φορολογική και Ασφαλιστική
ενημερότητα.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την υποβολή λογαριασμού για πλήρως τελειωμένες
εργασίες και την προσκόμιση του αντίστοιχου τιμολογίου, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Οι
πληρωμές υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΥΣΗ

και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον

χαρτοσήμου 3,6% .
Η προθεσμία εκτελέσεως των ανωτέρω εργασιών είναι τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης των ανωτέρω εργασιών ο Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ δύναται ύστερα
από απόφαση του αρμοδίου οργάνου, (Δ.Σ.) να καταβάλλει την αξία αυτών (χωρίς ΦΠΑ) μειωμένη κατά 5
%. Ο χρόνος Ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Πίνακα ανακοινώσεων του ΟΛΠΑ ΑΕ και στην
ιστοσελίδα του Οργανισμού www.patrasport.gr για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
-Σ.Ε.Δ.Ε.: fax: 2610 620080
-Σύλλογος εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα
«Ο ΜΩΡΙΑΣ», Πατρέως 27, τηλ. 2610 220749 & fax : 2610 225453

Φώτης
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Π. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΩΝ &
ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΑΝ. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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