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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κατασκευή Μεταλλικού
Σκελετού Μεταφοράς Γερανού GANZ No4 επί Πλατφόρμας, προϋπολογισμού
€20.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) προτίθεται να προβεί στην προμήθεια
μεταλλικού σκελετού για την μεταφορά του ηλεκτροκίνητου γερανού GANZ No4 από την δυτική
στην ανατολική πλευρά του Προβλήτα Νο1, σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές και
όρους.
1. Τεχνική Περιγραφή
Ο μεταλλικός σκελετός θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την προκαταρκτική μελέτη που φαίνεται
στα επισυναπτόμενα σκαριφήματα-σχέδια (ο προς κατασκευή από τον ανάδοχο μεταλλικός
σκελετός εμφανίζεται με χρώματα μωβ και κίτρινο).
Ο μεταλλικός σκελετός αποτελείται από τις συγκολλητές δοκούς (spreader beams), τις
τυποποιημένες δοκούς σύνδεσης των spreader beams και τις στηρίξεις (supports) που θα
συγκολληθούν επάνω στα ποδαρικά του γερανού.
Σε ότι αφορά τα spreader beams το κατασκευαστικό σχέδιο δίνεται αναλυτικά στα
επισυναπτόμενα σχέδια.
Σε ότι αφορά τις τυποποιημένες δοκούς σύνδεσης των spreader beams, αυτές είναι ΗΕΒ 340.
Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες στις τυποποιημένες δοκούς ΗΕΒ και τα στηρίγματα που θα
συγκολληθούν στον γερανό, θα οριστικοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης μεταξύ αναδόχου και
της εταιρείας που έχει αναλάβει την μεταφορά («ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.»).
Το συνολικό βάρος της μεταλλικής κατασκευής εκτιμάται σε:
•

Spreader (συγκολλητές δοκοί): 4x1.950kg=7.800 kg

•

HEB340: 8x550kg=4.400 kg

•

Supports: 8x65kg=520 kg
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•

Σύνολο 12720 kg +/- 10%

Ο μεταλλικός σκελετός θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις της ΟΛΒ.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει και την συγκόλληση των στηριγμάτων (supports) στα ποδαρικά του
γερανού κατόπιν συνεννόησης. Για καλύτερη εποπτική εικόνα, επισυνάπτεται γενικό σχέδιο του
γερανού.
Το συνολικό βάρος του γερανού εκτιμάται σε 100τόνους.
2. Οικονομική Προσφορά
-

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει το κόστος για την κατασκευή του μεταλλικού
σκελετού και την μεταφορά του στην ΟΛΒ. Επίσης, θα συμπεριλαμβάνει το κόστος
συγκόλλησης των στηριγμάτων στα ποδαρικά του γερανού.

-

Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται

3. Δικαίωμα συμμετοχής – υποχρεώσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν εμπορικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής
μορφής (ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις), που είναι εγγεγραμμένες στο οικείο Επιμελητήριο
για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος-δραστηριότητας, ή νόμιμα απαλλάσσονται
από την υποχρέωση εγγραφής και έχουν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο.
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα
ανάλογης κλίμακας έργο τα τελευταία πέντε χρόνια.
4. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στην διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές
τους, σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ
ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΕΡΑΝΟΥ», προς την Ο.Λ.Β. Α.Ε., Κεντρική Προβλήτα Λιμένος
Βόλου, ΤΚ 38221, Βόλος, μέχρι την 17/4/2019 τις 10:00’ (ημερομηνία αποσφράγισης
προσφορών).
Μέσα στον φάκελο θα υπάρχουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:
4.1 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 έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα των παραγράφων 73 του Ν. 4412/2016

-

είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ότι νόμιμα απαλλάσσονται από την
υποχρέωση εγγραφής, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας

4.2 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς ο οποίος θα περιέχει τεχνική περιγραφή παρουσίασης
της πρότασης
4.3 Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος στον οποίο θα υπάρχει η οικονομική προσφορά.
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Η ΟΛΒ διατηρεί θα ζητήσει την προσκόμιση εγγράφων (όπως π.χ. φορολογική - ασφαλιστική
ενημερότητα) για την επαλήθευση των διαλαμβανόμενων στην Υπεύθυνη Δήλωση.
Επίσης, η ΟΛΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα προσκόμισης επιπλέον εγγράφων περί απόδειξης
εμπειρίας.
5. Χρόνος Παράδοσης
Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τον μεταλλικό σκελετό εντός τριών (3) εβδομάδων από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
6. Παραλαβή – Πληρωμή
-

20% προκαταβολή με την υπογραφή της σύμβασης

-

50% με την παράδοση του μεταλλικού σκελετού

-

30% μετά την αποπεράτωση της μεταφοράς του γερανού

-

Για πληρωμές άνω των 1.500 ευρώ απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας.
Για την ΟΛΒ ΑΕ
Ο Δ/νων Σύμβουλος

Γεώργιος Τοζίδης

