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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛ: 24210 32545
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €30.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
Η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) έχοντας υπόψη το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου,
προμήθειας καλωδίου παροχής ηλεκτροκίνητου γερανού.
Οι προσφορές θα περιέλθουν στον Ο.Λ.Β. ΑΕ σε κλειστό φάκελο επί ποινή αποκλεισμού μέχρι την
10:00’ της 9/1/2020 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών).
1.

Τεχνική Περιγραφή

-

Το μήκος του καλωδίου θα είναι 200m

-

Το καλώδιο θα είναι κατάλληλο για τροφοδοσία ηλεκτροκίνητων γερανών.

-

Θα μπορεί να κάμπτεται ώστε να τυλίγεται σε καλωδιοτυμπάνου (reeling cable).

-

Ο τύπος του καλωδίου θα είναι (N)SHTÖU-J, 3Χ240+3Χ120/3 ή αντίστοιχο.

-

Η κατασκευή του θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE 0250 part 814.

-

H ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό θα είναι 14.400N.

-

Η μέγιστη εξωτερική διάμετρος δεν θα υπερβαίνει τα 72mm.

-

Το καλώδιο θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις της ΟΛΒ.

-

Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης θα είναι 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

2.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που είναι
εγγεγραμμένες στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο και ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή
βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
3.

Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο την προσφορά τους η οποία θα
αποτελείται από δύο υποφακέλους: τον φάκελο με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον φάκελο με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
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3.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει:
3.1.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
•

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2% (€600,00) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 302, παράγραφος 1α του Ν. 4281/2014.

•

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα
της υποβολής της προσφοράς:
-

δεν συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016.

-

είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή νόμιμα απαλλάσσονται από την
υποχρέωση εγγραφής

3.1.2 Τεχνική Προσφορά:
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο
1 - Τεχνική Περιγραφή. Ειδικότερα θα περιέχει τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή του
καλωδίου, από το οποίο θα διαπιστώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις στην Τεχνική
Περιγραφή.
3.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

4.

•

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι σε ξεχωριστό κλειστό σφραγισμένο φάκελο
εντός του κυρίως φακέλου.

•

Η τιμή θα αφορά το αντάλλαγμα χωρίς ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται.

•

Ισχύς προσφοράς: 90 ημέρες.

•

Η προσφερόμενη τιμή θα περιέχει όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Τρόπος Επιλογής Αναδόχου

Η επιλογή της αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής προσφοράς.
Ο ανάδοχος θα πρέπει, πριν την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης 5% επί της τιμής της προσφοράς του.
5.

Διενέργεια Διαδικασίας – Αξιολόγηση Προσφορών

Κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε ανωτέρω (9/1/2020) και ώρα 10:00’, αποσφραγίζεται ο
φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς και ελέγχεται – αξιολογείται το
περιεχόμενό τους, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, των υποψηφίων που
έγιναν δεκτοί κατά το προηγούμενο στάδιο.
Ακολούθως η επιτροπή συντάσσεται πρακτικό το οποίο διαβιβάζεται στο Δ.Σ. της ΟΛΒ ΑΕ προς
επικύρωση. Κατά της εν λόγω απόφασης του Δ.Σ. χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο ν. 4412/2016.
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Εάν η επιτροπή το κρίνει απαραίτητο, μπορεί μετά την αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς να διακόψει την διαδικασία και να διαβιβάσει σχετικό πρακτικό στο
ΔΣ της ΟΛΒ προς επικύρωση.
Μετά την παρέλευση του χρόνου άσκησης ενστάσεων και την εξέτασή τους, η ΟΛΒ ΑΕ καλεί τον
προσωρινό μειοδότη να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ήτοι τα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν την μη συνδρομή των λόγω αποκλεισμού τους οποίους ο υποψήφιος επικαλέστηκε
με την κατατεθειμένη υπεύθυνη δήλωσή του.
Η επιτροπή διαγωνισμού αξιολογεί τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου και
συντάσσει πρακτικό το οποίο διαβιβάζεται στο Δ.Σ. της ΟΛΒ ΑΕ προς επικύρωση. Κατά της εν
λόγω απόφασης του Δ.Σ. χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.
4412/2016.
Μετά την παρέλευση του χρόνου άσκησης προδικαστικών προσφυγών και την εξέτασή τους, η ΟΛΒ
ΑΕ καλεί τον οριστικό μειοδότη να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και να
υπογράψει την σύμβαση.
6.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

•

Η πληρωμή θα γίνει εντός 30 ημερών από την παράδοση του καλωδίου στις εγκαταστάσεις της
ΟΛΒ και την τιμολόγησή του.

•

Για πληρωμές άνω των €1.500, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ απαιτείται φορολογική
ενημερότητα.

•

Για πληρωμές άνω των €3.000, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ απαιτείται και ασφαλιστική
ενημερότητα

Βόλος, 19/12/2020
Ο Δ/νων Σύμβουλος

Σωκράτης Αναγνώστου

