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Έρευνα Αγοράς για την Μετατροπή – Κατασκευή Μεταλλικού Πλαισίου

Η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.), έχοντας υπόψη το Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να
υποβάλλουν προσφορά για την μετατροπή – κατασκευή μεταλλικού πλαισίου.
1. Τεχνική Περιγραφή
Το σκαρίφημα της διάταξης που θα προκύψει μετά την μετατροπή – κατασκευή φαίνεται στο
επισυναπτόμενο σκαρίφημα με τίτλο «ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ».
Η λύση που προτείνεται στο σκαρίφημα είναι ενδεικτική. Οποιαδήποτε άλλη λύση
προταθεί η οποία θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις θα γίνει αποδεκτή.
Απαραίτητες προϋποθέσεις της λύσης που θα προταθεί είναι:
-

Να συνδεθούν τα δύο υφιστάμενα μεταλλικά πλαίσια όπως αυτά εμφανίζονται στο
σκαρίφημα με άσπρο χρώμα και στο σχέδιο «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ», με δύο δοκάρια.

-

Στις τέσσερεις πλευρές της συνολικής κατασκευής να υπάρχουν τέσσερα σημεία ανάρτησης
της κατασκευής με τη χρήση ναυτικού κλειδιού 2 ½’’. Τα ναυτικά κλειδιά δεν θα
συμπεριλαμβάνονται στο κόστος του προμηθευτή.

-

Να τηρηθεί η συνολική διάσταση για το πλάτος της κατασκευής (3Χ3.700mm = 11.100mm)

-

Το βάρος που θα μπορεί να ανυψωθεί με την συνολική κατασκευή να είναι τουλάχιστον
140tn.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει παραδώσει το συνολικό πλαίσιο εντός μηνός από την ανάθεση.
2. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής (ατομικές ή
εταιρικές επιχειρήσεις), που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα
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συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, ήτοι μεταλλικές κατασκευές.
3. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στην διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές
τους, σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ», προς την Ο.Λ.Β. Α.Ε., Κεντρική Προβλήτα Λιμένος Βόλου, ΤΚ
38221, Βόλος, μέχρι την 10η π.μ. της 12/11/2021.
Μέσα στον φάκελο θα υπάρχουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:
3.1 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 του άρθρου 73 του Ν. 412/2016.
Μετά από σχετική πρόσκληση, η ΟΛΒ ΑΕ δύναται να καλέσει τον ανάδοχο να προσκομίσει
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επαλήθευση-επιβεβαίωση των διαλαμβανόμενων
στην Υπεύθυνη Δήλωση.
3.2 Τεχνική περιγραφή της προτεινόμενης λύσης συνοδευόμενη από γενικό σχέδιο της
συνολικής κατασκευής.
3.3 Οικονομική προσφορά με ισχύ δύο μηνών. Η τιμή θα δοθεί χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος θα
αναφέρεται.
Η ΟΛΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις – συμπληρώσεις αναφορικά με τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
4. Τρόπος Πληρωμής
-

30% με την υπογραφή.
70% με την παράδοση της μεταλλικής κατασκευής.

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για την ΟΛΒ Α.Ε.
Ο Δ/νων Σύμβουλος

Σωκράτης Αναγνώστου
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