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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/2018, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΩΝ ΜΕ
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.
1.Αναθέτουσα Αρχή
Οργανισμός Λιμένα Λαυρίου Α.Ε., Διεύθυνση: Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου, Λαύριο. Τηλ.:
(+30) 22920-27711, (+30) 22920-22089 fax: (+30) 22920-22779, e-mail: info@oll.gr .
2. Περιγραφή είδους και προϋπολογισμός
Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου για την συνεχή λειτουργία των δύο
(2) υφιστάμενων γεφυροπλαστιγγών του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. με κριτήριο αξιολόγησης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Η συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης (διάρκειας τριών ετών) λαμβανομένων υπόψιν των εσόδων των
υπηρεσιών (CPV:63712500-8) που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος του παρόντος
διαγωνισμού, εκτιμάται στο ποσό των εκατό ενενήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (195.000,00€), μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., χωρίς αυτό να αποτελεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο εγγύηση προς τον
Ανάδοχο. Το ανωτέρω ποσό προκύπτει με εκτιμώμενη μέση τιμή ζύγισης προς έξι Ευρώ και σαράντα
πέντε λεπτών (6,45 €) μη συμπεριλαμβ. ΦΠΑ, εκάστη ζύγιση.
3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση
Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μηνιαίο χαμηλότερο
οικονομικό αντάλλαγμα που θα λαμβάνει ο Ανάδοχος, εκφραζόμενο ως ποσοστό επί τοις εκατό (%)
των ποσών που θα τιμολογεί και θα εισπράττει ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε., εφόσον από τα ποσά αυτά (έσοδα)
αφαιρείται το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα Ευρώ (1.250,00€) υπέρ του ΟΛΛ.
4. Χρόνος Παράδοσης
Η διάρκεια της σύμβασης του Αναδόχου θα είναι διετής (24 μήνες), με δυνατότητα παράτασης για
επιπλέον 12 μήνες.
5. Δικαίωμα Συμμετοχής
Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Δεν
γίνονται δεκτοί οφειλέτες του Ο.Λ.Λ. Α.Ε., εκτός αν κατά την ημέρα του διαγωνισμού προσκομίσουν
απόδειξη εξόφλησης των χρεών τους, καθώς και όσοι κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού
βρίσκονται σε οποιασδήποτε μορφής δικαστική διαμάχη µε τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. Αποκλείεται επίσης η
συμμετοχή φυσικών προσώπων, τα οποία κατά το παρελθόν υπήρξαν πάροχοι υπηρεσιών του
Δημοσίου, ή Ν.Π.Δ.Δ., ή φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα και διαπιστωμένα έχουν παραβεί
συμβατικές τους υποχρεώσεις. Ομοίως αποκλείεται η συμμετοχή Νομικών Προσώπων, οποιασδήποτε
μορφής, Κοινοπραξιών και αφανών εταιρειών εφόσον σε αυτά συμμετέχει µε οποιαδήποτε ιδιότητα και
ποσοστό συμμετοχής έστω και ένα φυσικό πρόσωπο των παραπάνω περιπτώσεων της αυτής
παραγράφου.

1

ΑΔΑ: ΩΩΙΙ469ΗΞΥ-55Δ

6. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού
Η διάθεση της σχετικής διακήρυξης γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τις εργάσιμες ημέρες και
από ώρα 09:30 – 14:30 από τα γραφεία της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής στο Λαύριο (Ακτή Α.
Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου, Λαύριο), καθώς και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής:
www.oll.gr
7. Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές Εναλλακτικές
Προσφορές και αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τις Προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική
Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 8/6/2018 και ώρα 10:00 στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δεν δικαιούνται ουδεμίας
αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με την σύνταξη και υποβολή των προσφορών τους, ανεξαρτήτως
της εξέλιξης του Διαγωνισμού. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
9. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 8/6/2018 και ώρα 10:15 στα γραφεία της Αναθέτουσας
αρχής στo Λαύριο Αττικής.
10. Ισχύς των προσφορών
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προσμετρούμενες από την
επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ενώ δύναται η ισχύς τους να παραταθεί και για το
χρόνο που τυχόν θα αποδεχθούν οι υποψήφιοι να την παρατείνουν. Η τυχόν παράταση ισχύος της
προσφοράς συνοδεύεται από παράταση της διάρκειας της αντίστοιχης εγγύησης συμμετοχής.
11. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται επακριβώς στο πλήρες τεύχος
της διακήρυξης.
12. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον Οργανισμό Λιμένα
Λαυρίου (+30) 22920-27711 fax: (+30) 22920-22779, e-mail: info@oll.gr

Για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.

Μανώλης Μαραγκουδάκης
Δ/νων Σύμβουλος
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