
 

 

   
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑ 10/07/2014 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   Αρ. Διακήρυξης: 30/2014 

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΙΑΣΚΑ & ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ   

Τ.Κ:                      34100, ΧΑΛΚΙΔΑ   

ΤΗΛ:                     22210 22275, FAX : 22210 22161   

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Α.Ε. διενεργεί, Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την 

προμήθεια προσκρουστήρων (cylindrical & D series extruded fenders) ως μέρος του έργου ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ 

ΧΑΛΚΙΔΑΣ’’. Η παρούσα προμήθεια πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες προστασίας των κρηπιδωμάτων τόσο του 

εμπορευματικού λιμένα Χαλκίδας, όσο του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών όπισθεν του εμπορευματικού στο Βουρκάρι 

Χαλκίδας αναβαθμίζοντας την λειτουργία των λιμένων και προκηρύσσεται με Αρ. Δ/ξης 30/2014. 

Προϋπολογισμός: 60.000,00, χωρίς ΦΠΑ. 

Τόπος παράδοσης: Εμπορευματικός Λιμένας Χαλκίδος & Αγκυροβόλιο Τουριστικών σκαφών στην περιοχή Βουρκάρι 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών η 28/7/2014 ημέρα Δευτέρα, προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας 

του διαγωνισμού το αργότερο μέχρι τις 13.30. στο Γεν. πρωτόκολλο του τμ. Γραμματείας του ΟΛΝΕ Α.Ε., οδός Λιάσκα & 

Παπαλουκά ή να την καταθέσουν την ημερομηνία και πριν την ώρα έναρξης του Δ/σμού στη Δ/νση Προμηθειών. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: η 29/7/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία του 

ΟΛΝΕ, οδός Λιάσκα και Παπαλουκά, Χαλκίδα. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 1 της διακήρυξης Νο 

30/2014 καθώς και από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού το οποίο θα είναι ίσο με το 5% της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης με ΦΠΑ, ήτοι 3,690,00 ευρώ, όπως επακριβώς καθορίζεται στο άρθρο 1.5 της διακήρυξης ανεξάρτητα της 

προσφερόμενης τιμής . 

Χρόνος ισχύος των προσφορών: τρείς (3) μήνες προσμετρούμενοι από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού 

και της εγγυητικής επιστολής τέσσερις (4) μήνες προσμετρούμενοι από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η διακήρυξη με τα συνοδευτικά τεύχη διανέμονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( 8:00 – 14:00 ), στη Δ/νση Τεχνικού 

& Προμηθειών, Λιάσκα & Παπαλουκά, τηλ. 22210 22275 και είναι καταχωρημένη στην ιστοσελίδα του ΟΛΝΕ ΑΕ, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.olne.gr  

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού παρέχονται από το Τεχνικό Τμήμα 

του Οργανισμού στο τηλ. 22210 22275. 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΤΣΕΡΓΑΣ 


