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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Τίτλος Έργου: «Τοποθέτηση είκοσι επτά (27) κυλινδρικών ελαστικών προσκρουστήρων 

στο δυτικό κρηπίδωμα προβλήτα Νο-2» 

  

Προϋπολογισμός:  18.490,60 πλέον ΦΠΑ 24% 

Χρηματοδότηση:  Ίδιοι Πόροι ΟΛΒ ΑΕ 

 

 

 

 

 Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ) 
 
 

Έχοντας υπόψη το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

  
Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν κλειστές προσφορές 

σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση  

 

 

 



 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις απαραίτητες εργασίες και τα προμηθευόμενα υλικά 

για την τοποθέτηση είκοσι επτά (27) κυλινδρικών ελαστικών προσκρουστήρων 

(1500x500x250 mm) στο δυτικό κρηπίδωμα προβλήτα Νο-2. Η ΟΛΒ ΑΕ έχει στη διάθεσή 

της τους είκοσι επτά (27) κυλινδρικούς ελαστικούς προσκρουστήρες οι οποίοι 

αποξηλώθηκαν πρόσφατα από κρηπίδωμα του λιμένος και θα παραδοθούν στον 

ανάδοχο προς τοποθέτηση. Ο ανάδοχος θα προμηθευτεί τα κατωτέρω υλικά θα τα 

τοποθετήσει και στη συνέχεια θα προβεί με ίδια μέσα στην ανάρτηση και τοποθέτηση 

των προσκρουστήρων στο μέτωπο του κρηπιδώματος σε προκαθορισμένες από την 

υπηρεσία θέσεις. 

 

Αναλυτικά θα κατασκευαστούν τα κάτωθι: 

 Προμήθεια και τοποθέτηση 54 μεταλλικών πλακών διαστάσεων 250x250x25 (mm) με 

ενσωματωμένο μεταλλικό κρίκο 30mm γαλβανισμένα όλα εν θερμώ μετά τις 

απαραίτητες κολλήσεις κατασκευής ως σχέδιο 1. Η αξονική απόσταση μεταξύ δύο 

πλακών ανέρχεται σε 3,5μ. περίπου 

 Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής γαλβανισμένης ντίζας Μ 24x300, τέσσερα (4) 

τεμάχια άνα πλάκα έδρασης με κατάλληλα περικόχλια σύσφιξης Μ24. Οι μεταλλικές 

ντίζες θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες οπές που θα δημιουργηθούν στο μέτωπο του 

κρηπιδώματος διαμέτρου 28mm και θα στερεωθούν με τη βοήθεια χημικών 

αγκυρίων, εφελκυστικού φορτίου τουλάχιστον 37KN τα οποία είναι κατάλληλα για 

θαλάσσιο περιβάλλον  

 Προμήθεια και τοποθέτηση 100m γαλβανισμένης αλυσίδας D32 κατά (DIN 766) 

 Προμήθεια και τοποθέτηση 54 ναυτικών κλειδιών τύπου Ω, τεσταρισμένα, διατομής 

1+ ¼΄΄ για τη σύνδεση αλυσίδας με τον κρίκο της μεταλλικής πλάκας. 

 Για την τοποθέτηση των προσκρουστήρων ο ανάδοχος με ίδια μέσα θα φορτώσει 

τους προσκρουστήρες από τις αποθήκες της ΟΛΒ θα τους μεταφέρει στο κρηπίδωμα 

τοποθέτησης, και θα τους αναρτήσει με τη βοήθεια ανυψωτικού μηχανήματος 

μετρώντας και τοποθετώντας το κατάλληλο μήκος αλυσίδας (~3.5m) ανα 

προσκρουστήρα.  

 

 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος του 

έργου και τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα. Στον κυρίως φάκελο θα 

περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού, δύο κλειστοί επιμέρους φάκελοι. Ο ένας θα 

περιέχει την οικονομική προσφορά και ο άλλος τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Ο κάθε 

φάκελος θα αναγράφει αντίστοιχα εξωτερικά «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Αντίγραφο/α πιστοποιητικού/ών εγγραφής στο ΜΕΕΠ για την κατηγορία που ζητείται 

2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να 

δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει κάποιος 

από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016. 



3. Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης του προσφέροντος φυσικού ή νομικού 

προσώπου. 

 

ο φάκελος οικονομικής προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνει την 

προσφορά του υποψηφίου με ποσοστό έκπτωσης αριθμητικώς και ολογράφως επί του 

προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. 

Στην περίπτωση που η προσφορά κατατεθεί από τρίτο απαιτείται η νόμιμη 

εξουσιοδότησή του. 

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και κοινοπραξίες αυτών 

εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΛΙΜΕΝΙΚΑ. 

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

- Η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας  

- Χρόνος ολοκλήρωσης έργου: 80 ημέρες. 

- Ισχύς προσφοράς: 240 ημέρες. 

- Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται και την αποδοχή των συνθηκών εκτέλεσης και 

της φύσης του έργου 

-Τρόπος πληρωμής: Τριάντα ημέρες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου. 

-Για πληρωμές άνω των 1.500 € απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

- Οι προσφορές θα περιέλθουν στον Ο.Λ.Β. μέχρι την Πέμπτη 12/04/2018 και ώρα 10:00’ 

(έναρξη αποσφράγισης προσφορών). 

 Κρατήσεις: το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά 

συμπεριλαμβανομένης της κράτησης 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. 

5. Εγγυήσεις 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης ποσού 5% της αξίας της προσφοράς του άνευ ΦΠΑ. Η εγγύηση θα επιστραφεί 

έξι μήνες μετά την βεβαιωμένη περαίωση του έργου. 

 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης. 

 

 

Για την ΟΛΒ ΑΕ 

ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος 

 

 

 

Η Παρούσα εγκρίθηκε με την 4035/384/23-03-2018 Απόφαση ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ 



 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή/Μ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

Μεταλλικές πλάκες 
25mm 

 
Τεμ 54 75 4.050 

Χημικά Αγκύρια 
 

Τεμ 220 3 660 

Γαλβανισμένες 
Ντίζες 24mm 

 
Τεμ 216 8 1760 

Αλυσίδα D32 Din 
766 

 
m 100 65 6500 

Ναυτικά Κλειδιά Ω  
1 ¼ ΄΄  

 
Τεμ 54 10 540 

Τοποθέτηση 
Προσκρουστήρων 

 
τεμ 27 80 2160 

   Σύνολο 1 15.670,00 
   ΓΕ+ΟΕ 18% 2.820,60 
   Σύνολο 2 18.490,60 
   ΦΠΑ 24% 4.437.74 
   Γεν. Σύνολο 22.928,34 
 

 

 

 

08-02-2018 

Ο Συντάξας 

 

 

 

Σπύρος Φυτιλής 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 


