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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 328 & 330 ΤΟΥ Ν.4412/16 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ (ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ)
Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.) έχοντας υπόψη :
•

Το υπ’ αρ.πρωτ. Δ.Τ.Υ : 686/30-11-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Αν.Πρ.Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ο.Λ.Λ
ΑΕ

•

Την A/A 338/2021 – αρ.πρωτ. ΜΔ : 1213/2021 – 30/11/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Δ.Α :
ΩΗ2Ω469ΗΞΥ-ΣΙΖ)

Καλεί την εταιρεία ΖΑΜΠΕΛΗ ΑΦΟΙ ΟΕ – Δομικά Υλικά - afoizabeli@gmail.com
όπως υποβάλει οικονομική προσφορά για :
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια όλων των απαραίτητων δομικών υλικών , για τη
δημιουργία νέου δικτύου υδροδότησης , στο νέο χώρο διαχείμασης σκαφών αναψυχής .
Αναλυτικά :
ΑΜΜΟΣ

27m3

ΧΑΛΙΚΙ

15 m3

ΤΣΙΜΕΝΤΟ 50κ.

35 τεμ

ΥΛΙΚΟ 3Α ΕΠΙΧΩΣΗΣ

18 m3

Προθεσμία υλοποίησης του αντικειμένου ορίζεται αυστηρά η 31/12/2021.
CPV : 44200000-2/ Δομικά υλικά , 45332200-5 / Υδραυλικά έργα

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 1.520,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους Ο.Λ.Λ Α.Ε.
3. ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές:
•

σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή αρχείου μέσω e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oll.gr, με την ένδειξη : Για την
πρόσκληση υποβολής προσφορών με αριθμό πρωτ. 2773/2021.
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•

ή στα γραφεία του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. (Δ/νση: Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου, 19500 Λαύριο). Στην προσφορά
αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λ.π) καθώς και η ένδειξη «Για
την πρόσκληση υποβολής προσφορών με αριθμό πρωτ. 2773/2021», μέχρι και τις 07/12/2021 και ώρα 13:00.
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει:
1. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία σύνταξης μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (θεωρημένη για το γνήσιο
της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη):
α. ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 22 του Ν. 4782/2021
β. περί μη επιβολής της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 74, του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, θα δηλώνεται ότι : «δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν
λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.
Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση
φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως
αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.
3. Φορολογική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου)
4. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου)
5. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης εταιρείας (δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα)
5. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.
Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους γενικούς όρους
της παρούσας πρόσκλησης.
Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κα Δανά Μαρία Τηλ. (+30) 2292027711

Για τον Ο.Λ.Λ ΑΕ

Ο Δ/νων Σύμβουλος
Βακόνδιος Γεώργιος
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