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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ), ΓΙΑ 

ΤΗΝ : «Προμήθεια και εγκατάσταση (αντικατάσταση) μετασχηματιστών μέσης τάσης ισχύος 400KVA» 

 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.322,58€ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%), ΗΤΟΙ: 50.000,00€ ΕΥΡΩ ME Φ.Π.Α. 24%  
2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 5/2019 
3. Κωδικοί CPV:  31172000-2 
4.    Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης: 

α. Προμήθεια (και μεταφορά τους στον ΟΛΛ Α.Ε.) δύο (2) τεμ Μ/Σ 500KVA 20/0.4kV Ξηρού τύπου (Dry type, Dyn 11 
ή 5), Σχεδίασης εξοικονόμησης ενέργειας (EcoDesign) και δύο (2) τεμ. πίνακες προστασιών για τοποθέτηση στον 
Υ/Σ διανομής 

β. Προμήθεια (και μεταφορά τους στον ΟΛΛ A.E.) ενός (1) τεμ Μ/Σ 630KVA 20/0.4kV Ξηρού τύπου (Dry type Dyn 11 
ή 5), Σχεδίασης εξοικονόμησης ενέργειας (EcoDesign) και ενός (1) τεμ πίνακα προστασιών για τοποθέτηση στο 
κτήριο του Υ/Σ Λιμεναρχείου.  

γ. Σύστημα Προμαγνήτισης Μ/Σ Μ.Τ 

5. Δικαίωμα συμμετοχής: 

Προϋποθέσεις συμμετοχής. 

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

Απαιτούνται κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων, ένδειξη σχετικά με τις πληροφορίες και τεκμηρίωση: 

Οι Οικονομικοί Φορείς, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, τα μέλη αυτής συνολικά, θα πρέπει κατά την τελευταία 
κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρείς (3) συμβάσεις προμηθειών  του 
συγκεκριμένου τύπου. 

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 και γλώσσα υποβολής των προσφορών 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη το 
αργότερο μέχρι τις 30/10/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, 
σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που δύναται να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

9. Χρόνος αποσφράγισης των προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή την Τετάρτη 30/10/2019 και ώρα 12:30μ.μ. 
π.μ. στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.  

Ακτή Α. Παπανδρέου – Τ.Κ. 195 00, Λαύριο Λαύριο, 14/10/2019 

Τηλ: 22920 27711, 22920 22089  

Φαξ: 22920 22779 Αρ. Πρωτ.: 2513 
e-mail: info@oll.gr   

website: www.oll.gr  

mailto:info@oll.gr
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10. Ισχύς των προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από 
την ημέρα διενεργείας του διαγωνισμού. 

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) 22920-22089 & 22920-27711, fax: (+30) 22920-22779, e-mail: info@oll.gr Για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου 
Α.Ε. 

   

Για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. 

 

 

Μανώλης Μαραγκουδάκης 

Δ/νων Σύμβουλος 
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