
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 

Τίτλος: «Εγκατάσταση τριάντα επτά (37) κυλινδρικών ελαστικών προσκρουστήρων 

στον εμπορικό λιμένα Βόλου» 

 

  

Προϋπολογισμός:  20.720,00 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. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

 Η παρούσα αφορά την αναβάθμιση των παρεχόμενων ευκολιών για την ασφαλή 

προσέγγιση εμπορικών πλοίων στον λιμένα Βόλου και πρόκειται να εκτελεστεί στο 

ανατολικό κρηπίδωμα του προβλήτα Νο-2 και στα κρηπιδώματα του προβλήτα 

σιδηροδρομικού πορθμείου.  

 Πρόκειται για τοποθέτηση δεκαεπτά (17) νέων κυλινδρικών ελαστικών 

προσκρουστήρων (600x500x2000) που βρίσκονται στις αποθήκες της ΟΛΒ ΑΕ και θα 

τοποθετηθούν στον προβλήτα Νο-2 και τοποθέτηση είκοσι (20) κυλινδρικών 

ελαστικών προσκρουστήρων (500x250x1500) που θα αποξηλωθούν από τον 

προβλήτα Νο-2 και θα  εγκατασταθούν στον προβλήτα σιδηροδρομικού πορθμείου 

 

Για την ανάρτηση του κάθε προσκρουστήρα θα απαιτηθούν τα εξής: 

1. Προμήθεια γαλβανισμένης εν θερμώ αλυσίδας κατά DIN 763 διατομής D32 

(t:108mm  -  b:192mm) μήκους περίπου 3,50m. Για τους 17 προσκρουστήρες που 

θα αποξηλωθούν από τον προβλήτα Νο-2 θα χρησιμοποιηθεί κατά την 

επανατοποθέτηση η ίδια αλυσίδα με την οποία αναρτώνται οι προσκρουστήρες 

σήμερα και θα παραδοθεί από τον ανάδοχο προς την ΟΛΒ το αντίστοιχο μήκος της 

καινούργιας αλυσίδας ως εφεδρική στις αποθήκες της. 

2. Προμήθεια δύο τεσταρισμένων ναυτικών κλειδιών τύπου D με πείρο και 

σπείρωμα διατομής (1+1/4΄΄) αντοχής 12 ton. 

3. Προμήθεια δυο μεταλλικών αγκυρίων D 40mm (ST-37) γαλβανισμένων εν θερμώ 

και τοποθέτηση στο κρηπίδωμα με χημικά αγκύρια ως σχέδιο λεπτομέρειας (Λ1) 

αφού προηγηθεί διάνοιξη οπής με καροτιέρα D 44mm και διαμορφωθεί η κατάλληλη 

ορθογωνική φωλιά επί του μετώπου του κρηπιδώματος για την προστασία του 

αγκυρίου και του ναυτικού κλειδιού. 

4. Διάθεση του απαραίτητου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για τις εργασίες 

αγκύρωσης και ανάρτησης των νέων (17) προσκρουστήρων καθώς και για την 

αποξήλωση και επανατοποθέτηση των υφιστάμενων (20). 

Οι εργασίες θα γίνονται τμηματικά με βάση την κίνηση του λιμένος ώστε η 

εξυπηρέτηση των εμπορικών πλοίων να είναι απρόσκοπτη και ασφαλής. Ενώ επ΄ 

ουδενί δεν δύναται τα κρηπιδώματα να μείνουν χωρίς προσκρουστήρες κατά την 

εκτέλεση των εργασιών. Ως εκ τούτου θα προηγείται η εγκατάσταση των αγκυρίων 

στο κρηπίδωμα του προβλήτα Νο-2, στη συνέχεια θα τοποθετηθούν οι 17 

προσκρουστήρες (600x500x2000) με ταυτόχρονη αποξήλωση των  υφιστάμενων για 

να χρησιμοποιηθούν στο κρηπίδωμα του προβλήτα Σιδηροδρομικού Πορθμείου. 
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Προϋπολογισμός-Τιμή Μονάδος 

 

Τα ανωτέρω περιγραφόμενα υλικά και εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση και 

παράδοση των προσκρουστήρων σε λειτουργία, εκτιμώνται σε 560€ ανά τεμάχιο. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 37x560=20.720,00€ Πλέον ΦΠΑ 24% 

 

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

της προμήθειας 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. 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. 

2. Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης του προσφέροντος φυσικού ή 

νομικού προσώπου. 

 

 

ο φάκελος οικονομικής προσφοράς, θα περιλαμβάνει το έντυπο οικονομικής 

προσφοράς του υποψηφίου (συντάσσεται από τον υποψήφιο) με ποσοστό έκπτωσης 

αριθμητικώς και ολογράφως επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. 

Στην περίπτωση που η προσφορά κατατεθεί από τρίτο πρόσωπο απαιτείται η νόμιμη 

εξουσιοδότησή του. 

 

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

•  Η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της 

Υπηρεσίας  

•  Χρόνος ολοκλήρωσης : 90 ημέρες  από την υπογραφή της σύμβασης 

•  Ισχύς προσφοράς: 240 ημέρες. 

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

της φύσης του αντικειμένου 

• Οι προσφορές θα περιέλθουν στην Ο.Λ.Β. ΑΕ μέχρι την Τρίτη 14/09/2021 και ώρα 

10:00’ (έναρξη αποσφράγισης προσφορών). 

 Κρατήσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις των κείμενων διατάξεων 

συμπεριλαμβανομένης της κράτησης 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. 

ΑΔΑ: ΩΓΨΚ469ΗΞ3-Τ7Γ
21PROC009127382 2021-08-30



 

Εγγυήσεις-Χρόνος Υποχρεωτικής Συντήρησης 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού 5% της αξίας της σύμβασης άνευ ΦΠΑ. Η εγγύηση 

θα επιστραφεί εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου 

παραλαβής των υλικών. 

 

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 ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412 / 2016 

 

 

 

Για την ΟΛΒ ΑΕ 

ο Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

Σωκράτης Αναγνώστου 

 

 

 

Η Παρούσα εγκρίθηκε με την 5453/493/26-08-2021 Απόφαση ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ 
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