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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος Έργου: «Αντικατάσταση τμήματος αγωγού ομβρίων προβλήτα Νο-2»

Προϋπολογισμός: 11.540,20 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
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα αφορά τις εργασίες για την αντικατάσταση τμήματος (48m) του
υφιστάμενου αγωγού ομβρίων προβλήτα Νο-2.













Αναλυτικά θα κατασκευαστούν τα εξής:
Τομή με ασφαλτοκόπτη διαστάσεων παραλληλογράμμου 2x48 (m)
Αποξήλωση ασφαλτικών οδοστρωμάτων (5εκ), καθαίρεση ελαφρά οπλισμένου
σκυροδέματος δαπέδου (25εκ), καθαίρεση υφιστάμενου εγκιβωτισμένου
τσιμεντοσωλήνα ομβρίων D200. Φόρτωση και μεταφορά προς διάθεση σε ΑΕΚΚ των
προιόντων της καθαίρεσης.
Εκσκαφή αύλακα σύμφωνα με σχέδιο λεπτομέρειας. Φόρτωση και μεταφορά προς
διάθεση σε ΑΕΚΚ των προιόντων της εκσκαφής
Προμήθεια και διάστρωση υλικού λατομείου d<200mm στον πυθμένα της εκσκαφής
Προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνας ομβρίων D200 και σύνδεση στα δύο
υφιστάμενα φρεάτια συλλογής.
Τοποθέτηση ξυλοτύπου στις δυο παρειές της τσιμεντοσωλήνας με πρόβλεψη
εγκιβωτισμού της σε σκυρόδεμα C30/37 ελάχιστου πάχους 15εκ σε κάθε άντυγα.
Επίχωση με 3A πάχους 10εκ, διαβροχή και συμπύκνωση της τελικής επιφάνειας προ
της σκυροδετήσεως του δαπέδου
Τοποθέτηση διπλού δομικού πλέγματος Τ131 και διάστρωση σκυροδέματος C30/37
ελάχιστου πάχους 25εκ..

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, θα περιλαμβάνει την προσφορά του υποψηφίου
με ποσοστό έκπτωσης αριθμητικώς και ολογράφως επί του προϋπολογισμού της
Υπηρεσίας.
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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 ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ










4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της
Υπηρεσίας
- Χρόνος ολοκλήρωσης έργου: 45 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
- 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 Δευτέρα 05/04/2021 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.
Εγγυήσεις
Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης ποσού 5% της αξίας της σύμβασης άνευ ΦΠΑ. Η εγγύηση θα
επιστραφεί έξι μήνες μετά την βεβαιωμένη περαίωση του έργου.
5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).

Για την ΟΛΒ ΑΕ
ο Δ/νων Σύμβουλος

Σωκράτης Αναγνώστου

Η Παρούσα εγκρίθηκε με την 5320/480/24-03-2021 Απόφαση ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ

