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ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
Λιμάνι Θρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Θράκλειο Κριτθσ

Θράκλειο,13.05.2019
Αρ. Πρωτ.:2760/2019

Σθλ/Fax: 2810-338115-6 / 2810-226.110
E-mail: info@portheraklion.gr - website: www.portheraklion.gr

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ
ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΘΝ

“ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΣΩΝ
ΚΡΟΤΑΗΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ (SHUTTLE BUS) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΕΣΟΤ 2019”

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 80.475,00 € (πλζον αναλογοφντοσ Φ.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ Α.Ε.
ΘΡΑΚΛΕΙΟ, ΜΑΙΟ 2019

Διακήρυξη Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΣΩΝ
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Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου Α.Ε. προκθρφςςει Ανοικτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό για τθν
«ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΣΩΝ ΚΡΟΤΑΗΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ (SHUTTLE BUS) ΓΙΑ ΣΙ
ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΕΣΟΤ 2019» που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ, και καλεί κάκε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προςφορά κατά τισ ειδικότερεσ διατάξεισ
τθσ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ιτοι:


Το υπ’ αρ. 19REQ004769719 εγκεκριμζνο αίτθμα.



Τθν με αρ. πρωτ.2091/21.02.2019 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με τθν οποία εγκρίκθκε
θ δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ ευρϊ 80.475,00 € για τθν ανωτζρω προμικεια (ΑΔΑ:
Ψ7Σ9469ΘΞΣ-Ο03).



Τθν με αρ. πρωτ. 1661/22.03.2019, υπ’αρ. 6/5ου ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΘΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΟΛΘ
Α.Ε./07.03.2019 απόφαςθ με τθν οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ και θ διακιρυξθ θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ:ΨΦ1Υ469ΘΞΣ-15).



Το Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016).



Τθν Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/Β/02.06.2017).



Το Ν.4364/2016 Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2009/138/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 25θσ Νοεμβρίου 2009, ςχετικά με τθν
ανάλθψθ και τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων αςφάλιςθσ και ανταςφάλιςθσ, (ΦΕΚ
13/Α/05.02.2016).



Το Ρ.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/Α/05.08.2016).



Το Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014).



Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ.74/A/26.03.2014)Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ,
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ, όπωσ ιςχφει.



Το Ν.3886/2010 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων-Εναρμόνιςθ
τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665 ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21 θσ Ιουνίου 1989
(L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ
τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.



Το Ν.3863/2010 «Νζο Αςφαλιςτικό Σφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ
εργαςιακζσ ςχζςεισ» και ςυγκεκριμζνα το άρκρο 68 (ΦΕΚ 115/Α/15.07.2010).



Το Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτό διοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο –
Ρρόγραμμα Διαφγεια» (ΦΕΚ 112/Α/7.11.2000), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει με τo Ν.
4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31.10.2014).
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Το Ν.3801/2009 «υκμίςεισ προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου
χρόνου και άλλεσ διατάξεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ» (ΦΕΚ
163/Α/04.09.2009).



Το Ν.3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό
και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (ΦΕΚ
68/A/20.03.2007).



Το Ν.3469/2006 «Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ»
(ΦΕΚ 131/Α/28.06.2006).



Το Ν.3310/2005 «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» (ΦΕΚ
30/Α/15.02.2005), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.



Το Ν.2971/2001 «Αιγιαλόσ, παραλία και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001)», όπωσ
ιςχφει.



Το Ν.2932/2001 «Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ – Σφςταςθ
Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικισ Ρολιτικισ – Μετατροπι Λιμενικϊν Ταμείων ςε
Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ.145/Α/27.6.2001), όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ με τθν οποία το Δθμόςιο παραχωρεί
προσ τθν Ο.Λ.Θ. Α.Ε. το αποκλειςτικό δικαίωμα χριςθσ κι εκμετάλλευςθσ των γθπζδων,
κτιρίων και εγκαταςτάςεων τθσ χερςαίασ λιμενικισ ηϊνθσ του Λιμζνα Θρακλείου.



Το Ν.2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» (ΦΕΚ Αϋ248/07.11.2000),
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.



Το Ν.2522/97 «Δικαςτικι προςταςία κατά το ςτάδιο που προθγείται τθσ ςφναψθσ
ςυμβάςεωσ δθμοςίων ζργων, κρατικϊν προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τθν
Οδθγία 89/665 ΕΟΚ» (ΦΕΚ 178 Α’/08.09.1997).



Το Ν.2362/1995 «Ρερί Δθμόςιου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ
διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ247/27.11.1995).



Το Ν.1568/1985 «Υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων» (Φ.Ε.Κ. Αϋ177/18.10.1985), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.



Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ
παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ,
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ

6

Συνοπτικά ςτοιχεία διαγωνιςμοφ

6

ΜΕΡΟ Α': ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

7

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ

7

Α.1.1

Αντικείμενο

7

Α.1.2

Υποχρεϊςεισ Αναδόχου

8

Α.1.3

Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ - Ρροχπολογιςμόσ

9

ΜΕΡΟ Β': ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

10

Β.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ

10

Β.1.1

Στοιχεία Ανακζτοντοσ Φορζα

10

Β.1.2

Τόποσ και χρόνοσ υποβολισ προςφορϊν

10

Β.1.3

Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ

10

Β.1.4

Ραροχι Διευκρινίςεων επί τθσ Διακιρυξθσ

10

Β.1.5

Δικαίωμα Συμμετοχισ

11

Β.2 ΚΑΤΑΤΙΣΘ – ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ

12

Β.2.1

Ρεριεχόμενο προςφορϊν

12

Β.2.2

Υποφάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ – Τεχνικισ Ρροςφοράσ

13

Β.2.2.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ

13

Β.2.2.2 Τεχνικι Ρροςφορά

14

Β.2.3

Υποφάκελοσ Οικονομικισ προςφοράσ

15

Β.2.4

Ιςχφσ των Ρροςφορϊν

17

Β.2.5

Δικαιολογθτικά οριςτικισ κατακφρωςθσ

17

Β. 3 ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ

18

Β.3.1

Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

18

Β.3.2

Υποβολι δικαιολογθτικϊν οριςτικισ κατακφρωςθσ

19

Β.3.3

Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ φακζλου «δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ»

19

Β.3.4

Κρίςεισ αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ - ανάδειξθ μειοδότθ

20

Β.3.5

Ενςτάςεισ – Ρροςφυγζσ

20

Β.3.6

Ματαίωςθ διαγωνιςμοφ

20

Β.4 ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

21

Β.4.1

Κατάρτιςθ, υπογραφι, διάρκεια ςφμβαςθσ – Εγγυιςεισ

21

Β.4.2

Τρόποσ Ρλθρωμισ – Κρατιςεισ

21

Β.4.3

Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Διαιτθςία

22

Γ' ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ

23

Γ.1 ΡΑΑΤΘΜΑ Α' : ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

23
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Γ.2 ΡΑΑΤΘΜΑ Β' : ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ

24

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ

24

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

26

Γ.3 ΡΑΑΤΘΜΑ Γ' : ΡΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ
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ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ
υνοπτικά ςτοιχεία διαγωνιςμοφ
ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΕΑΣ

Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου Α. Ε.

ΤΙΤΛΟΣ

«ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΣΩΝ
ΚΡΟΤΑΗΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ (SHUTTLE BUS) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Ο.Λ.Θ.
Α.Ε. ΕΣΟΤ 2019»

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΘΔΘΣ

73852

ΦΟΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟΙΟ
ΡΟΟΙΗΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ

Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου Α.Ε.
Λιμάνι Θρακλείου, Θράκλειο Κριτθσ, Ελλάδα

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

(Κωδικόσ ΝUTS: GR431)

ΤΥΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτόσ θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά με
μοναδικό κριτιριο τθν τιμι

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

80.475€ πλζον ΦΠΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝCPV:

60172000-4 Ενοικίαςθ λεωφορείων και ποφλμαν με οδθγό

ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ

Ζωσ εξαντλιςεωσ των 2.175 προχπολογιηόμενων ωρϊν και
δικαίωμα προαίρεςθσ για 2.175 επιπλζον ϊρεσ.

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΓΟΥ

Κδιοι Πόροι

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΦΟΑΣ

Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr, του Ε..Θ.ΔΘ..

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ
ΡΟΚΘΥΞΘΣ/ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΤΟΥ ΚΘΜΔΘΣ

13.05.2019

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ

Σρίτθ 04.06.2019 και ϊρα 23:59 μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του Ε..Θ.ΔΘ.

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘΣ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

13.05.2019
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ΜΕΡΟ Α': ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Α.1.1

Αντικείμενο

Γενικά
Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ςφμφωνα με τθν υπ’αρ. 6/5ου ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΘΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΟΛΘ Α.Ε./07.03.2019 απόφαςθ (ΑΔΑ:ΨΦ1Υ469ΘΞΣ-15), κα ανακζςει ςε ιδιϊτεσ
ιδιοκτιτεσ Τουριςτικϊν Λεωφορείων ι ςυγκοινωνιακϊν φορζων μεταφοράσ επιβατϊν, τθν υπθρεςία
μεταφοράσ των επιβατϊν Κρουαηιερόπλοιων από το ςθμείο πρόςδεςισ τουσ (προβλιτα IV-V) ζωσ
τον Επιβατικό Στακμό και αντίςτροφα (Shuttle Bus).
Ο ελάχιςτοσ εξοπλιςμόσ για τθν άρτια εκτζλεςθ των εργαςιϊν είναι δζκα (10) λεωφορεία με τα
παρακάτω χαρακτθριςτικά:










Να είναι 50 κζςεων
Να είναι εφοδιαςμζνα με τισ απαραίτθτεσ άδειεσ κυκλοφορίασ
Να ζχουν εν ιςχφ πιςτοποιθτικά τεχνικοφ ελζγχου από ΚΤΕΟ (Δθμόςιο ι Ιδιωτικό)
Να ζχουν καταβάλλει τα τρζχοντα τζλθ κυκλοφορίασ για το 2019
Να είναι αςφαλιςμζνα, όπωσ ορίηει θ ιςχφουςα νομοκεςία
Να είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ μθχανολογικά και εμφανιςιακά
Να διακζτουν κλιματιςμό (ψφξθ-κζρμανςθ)
Να διακζτουν ηϊνεσ πρόςδεςθσ των επιβατϊν
Θ θλικία τουσ να μθν υπερβαίνει τα δεκαπζντε (15) ζτθ (κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ
του διαγωνιςμοφ).

Ο εξοπλιςμόσ και τα μζςα κα πρζπει να βρίςκονται ςτθν άμεςθ διάκεςθ του αναδόχου κακ' όλθ τθ
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και να είναι ςε κζςθ να ενεργοποιθκοφν άμεςα με τθν υπογραφι τθσ. Τα
μζςα αυτά πρζπει να είναι ιδιόκτθτα ι ιδίων ςυμφερόντων του αναδόχου, άλλωσ κακ' οιονδιποτε
νόμιμο τρόπο να είναι ςτθ διάκεςθ του αναδόχου για άμεςθ χριςθ ςτον Οργανιςμό Λιμζνοσ
Θρακλείου όποτε αυτό απαιτθκεί, κακ' όλθ τθ χρονικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.
Οι οδθγοί κα ζχουν οπωςδιποτε τθν εν ιςχφ ανάλογθ επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ.
Τα λεωφορεία κα πραγματοποιοφν δρομολόγια από τισ προβλιτεσ προσ τον ςτακμό και αντίςτροφα,
ζνα ανά δζκα λεπτά, ανεξαρτιτωσ τθσ πλθρότθτάσ τουσ. Ο αρικμόσ των απαιτοφμενων λεωφορείων
και οι ϊρεσ παραμονισ τουσ κα κακορίηονται από το ίδιο το κρουαηιερόπλοιο, μζςω των πρακτόρων
του και βάςει των εκάςτοτε αναγκϊν του, και ο ανάδοχοσ κα ειδοποιείται 1-2 θμζρεσ πριν τθν άφιξθ
του πλοίου.
Εκτιμάται από τθν μζχρι τϊρα εμπειρία ότι για τθν εξυπθρζτθςθ ενόσ μεςαίου μεγζκουσ
κρουαηιερόπλοιου απαιτοφνται 4-5 λεωφορεία κατά τισ ϊρεσ παραμονισ του ςτο λιμάνι. Οι
υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να μποροφν να διακζςουν ζωσ και δζκα (10) λεωφορεία ςτθ
περίπτωςθ ταυτόχρονου ελλιμενιςμοφ 2 μεγάλου μεγζκουσ κρουαηιερόπλοιων ςτο λιμάνι
Θρακλείου και ςε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ ταυτόχρονου ελλιμενιςμοφ τριϊν (3) μεγάλου μεγζκουσ
κρουαηιερόπλοιων (2-3 φορζσ το χρόνο) ζωσ και δεκαπζντε (15) λεωφορεία.
Ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα, οποτεδιποτε, αηθμίωσ και μονομερϊσ, να παρζχει τθν εν
λόγω υπθρεςία με ίδια μζςα χωρίσ καμία αξίωςθ εκ μζρουσ του αναδόχου ι προθγοφμενθ
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ενθμζρωςι του και ςε καμία περίπτωςθ δεν υποχρεοφται να εξαντλιςει τισ προχπολογιηόμενεσ
ϊρεσ.
Α.1.2

Τποχρεϊςεισ Αναδόχου

1. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει τα λεωφορεία, το απαιτοφμενο προςωπικό, και
οποιαδιποτε άλλα μζςα απαιτοφνται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των προαναφερόμενων
υπθρεςιϊν.
2. Οι υπθρεςίεσ κα παρζχονται πάντοτε ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ και υποδείξεισ τθσ αρμόδιασ
– επιβλζπουςασ. Υπθρεςίασ. Θ αρμόδια υπθρεςία του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ι/και ο πράκτορασ του πλοίου κα
ενθμερϊνει ζγκαιρα τον ανάδοχο (1-2 θμζρεσ πριν τθν άφιξθ) για το εκάςτοτε πρόγραμμα εκτζλεςθσ
των υπθρεςιϊν και ο ανάδοχοσ κα φροντίηει για τθν ζγκαιρθ και εφρυκμθ υλοποίθςι του.
3. Ρριν τθν ζναρξθ των υπθρεςιϊν, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για τθν ζκδοςθ
κάκε κατά νόμων αδειϊν, κακιςτάμενοσ αποκλειςτικά και ουςιαςτικά υπεφκυνοσ για κάκε
παράβαςθ των διατάξεων που ιςχφουν για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν, κακϊσ και των ειδικϊν
διατάξεων που ιςχφον ςτο Λιμάνι Θρακλείου και ςτουσ χϊρουσ που απαιτείται θ εφαρμογι του
Κϊδικα Αςφαλείασ ISPS.
4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ Διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ (Κ.Ο.Κ) και
ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για οποιοδιποτε ατφχθμα ι βλάβθ που κα ςυμβεί ςτον ίδιο, ςτο
προςωπικό του, ι ςε τρίτουσ από ενζργειεσ που ζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ των
υπθρεςιϊν.
5. Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που κα οφείλεται ςτθ μθ λιψθ των
απαιτοφμενων μζτρων αςφαλείασ και μθ τιρθςθσ των διατάξεων του Κ.Ο.Κ.
6. Ο ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικά και εξ’ ολοκλιρου τισ ευκφνεσ για το κατά τθν εκτζλεςθ των
υπθρεςιϊν απαςχολοφμενο προςωπικό του, ςτθ περίπτωςθ που κα ςυμβεί ατφχθμα ςε αυτό.
7. Οποιαςδιποτε φφςθσ δυςτφχθμα ι ηθμιζσ ςτο προςωπικό του αναδόχου ι ςε τρίτουσ ι και ςε
περιουςίεσ τρίτων που οφείλονται ςε αμζλεια ι υπαιτιότθτα του προςωπικοφ του αναδόχου,
βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον ανάδοχο.
8. Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ από τον ΟΛΘ ΑΕ για οποιαδιποτε βλάβθ επζρχεται
κατά τθ φάςθ παροχισ των υπθρεςιϊν, για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια ςτα οχιματα του και
γενικά για οποιαδιποτε ηθμιά του, που οφείλεται ςε αμζλεια, απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα
αυτοφ ι του προςωπικοφ του, ι ςε μθ χριςθ των κατάλλθλων μζςων ι ςε οποιαδιποτε άλλθ αιτία.
9. Επίςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ Ελλθνικοφσ νόμουσ τουσ ςχετικοφσ με τθν
εργατικι Νομοκεςία και τισ διατάξεισ για τισ αμοιβζσ, ωράριο εργαςίασ, κοινωνικϊν παροχϊν,
αςφαλίςεων, αποηθμιϊςεων, φόρων, μζτρων αςφαλείασ κλπ, ζναντι του προςωπικοφ που κα
απαςχολιςει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ του.
10. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ εργοδοτικζσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ ςχετικά
με τθν αςφάλεια των εργαηομζνων και είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά
για κάκε ατφχθμα που πικανόν ςυμβεί ςτο προςωπικό του. Θ αρμόδια υπθρεςία δεν ζχει καμιά
αςτικι ι νομικι ευκφνθ για κάκε αξίωςθ εκ μζρουσ οποιουδιποτε μιςκωτοφ του αναδόχου και θ
υποχρζωςθ τθσ εξαντλείται πλιρωσ με τθν καταβολι των ςυμφωνθκζντων αμοιβϊν.
11. Τα οχιματα που κα χρθςιμοποιεί ο ανάδοχοσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν πρζπει να είναι ςε
άριςτθ κατάςταςθ και εφοδιαςμζνα με τισ απαραίτθτεσ άδειεσ κυκλοφορίασ, να ζχουν εν ιςχφ
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πιςτοποιθτικά τεχνικοφ ελζγχου από ΚΤΕΟ, να ζχουν καταβάλλει τα τρζχοντα τζλθ κυκλοφορίασ και
να είναι αςφαλιςμζνα, όπωσ ορίηει θ ιςχφουςα νομοκεςία. Οι οδθγοί κα ζχουν οπωςδιποτε τθν εν
ιςχφ ανάλογθ επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ.
12. Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να γνωρίηουν τισ προβλεπόμενεσ υπθρεςίεσ πριν από τον
διαγωνιςμό, για να μποροφν να ζχουν πλιρθ και ςαφι γνϊμθ για τισ υπθρεςίεσ που πρόκειται να
παρζχουν. Θ επίδοςθ τθσ προςφοράσ του αναδόχου προχποκζτει ότι ζλαβε υπόψθ του κατά τθν
ςφνταξθ τθσ, τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ, δθλαδι τισ απαιτιςεισ των υπθρεςιϊν που πρόκειται
να παράςχει, τισ απαιτοφμενεσ και κάκε μζςον μεταφορζσ, τθν ευχζρεια εξεφρεςθσ εργατικοφ
δυναμικοφ, τισ καιρικζσ ςυνκικεσ και κάκε άλλθ τοπικι, ειδικι και γενικι ςυνκικθ, τα ηθτιματα που
μπορεί να προκφψουν και τα οποία μπορεί κακϋ οποιονδιποτε τρόπο να επθρεάςουν το κόςτοσ των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
13. Θ τιμι ενοικίαςθσ ανά ϊρα που κα προςφζρει ο ανάδοχοσ και κα ςυμβαςιοποιθκεί, κα
περιλαμβάνει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ του προςωπικοφ και των οχθμάτων για τθν πλιρθ
εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ.

Α.1.3

Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ - Προχπολογιςμόσ

Θ διάρκεια παροχισ των ανωτζρω υπθρεςιϊν ορίηεται για ζνα ζτοσ και μζχρι εξαντλιςεωσ των 2.175
προχπολογιηόμενων ωρϊν. Ο προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των ογδόντα χιλιάδων
τετρακοςίων εβδομιντα πζντε ευρϊ (80.475,00 €) πλζον τθσ αναλογίασ του εκάςτοτε Φ.Ρ.Α..
Ρροβλζπεται δικαίωμα προαίρεςθσ για ζνα επιπλζον ζτοσ και 2.175 επιπλζον ϊρεσ, το οποίο
δφναται να ενεργοποιιςει ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με μονομερι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του,
πριν τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.
Ο ΟΛΘ Α.Ε. ςε καμία περίπτωςθ δεν υποχρεοφται να εξαντλιςει τισ προχπολογιηόμενεσ ϊρεσ.
Θ χρθματοδότθςθ είναι από ίδιουσ πόρουσ, από τον προχπολογιςμό των οικονομικϊν ετϊν 20192020.
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ΜΕΡΟ Β ': ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩ ΝΙΜΟΤ
Β.1 ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ
Β.1.1

τοιχεία Ανακζτοντοσ Φορζα

Ανακζτοντασ φορζασ είναι ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου Α. Ε. (διακριτικόσ τίτλοσ “Ο.Λ.Θ. Α.Ε.”)
Ταχ. Δ/νςθ

:

ΛΙΜΑΝΙ ΘΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Κωδ.

:

71 110

Ταχ. κυρ.

:

1068

Τθλ.

:

2810-338115-6

Fax

:

2810-226110

E-mail

:

protokolo@portheraklion.gr

Website

:

www.portheraklion.gr

Ρλθροφορίεσ
Β.1.2

:

Κα Καμπανά Κυριακοφλα (Τθλ.: 2810-338120)

Σόποσ και χρόνοσ υποβολισ προςφορϊν

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων
Συμβάςεων
(ΕΣΘΔΘΣ)
μζςω
τθσ
διαδικτυακισ
πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, φςτερα από κανονικι προκεςμία είκοςι δφο (22) θμερϊν,
από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ, ςφμφωνα και με το
άρκρο 331 του Ν.4412/2016. Θ Αναλυτικι Διακιρυξθ αναρτάται επίςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του
Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Θρακλείου www.portheraklion.gr.
Καταλθκτικι θμερομθνία για τθν κατάκεςθ προςφορϊν είναι θ Σρίτθ 04.06.2019 και ϊρα 23:59.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παρ.3 του άρκρου 6 του Ν.4155/13 και το άρκρο 9 τθσ Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».
Β.1.3

Επικοινωνία - Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ φμβαςθσ

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ),
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.grτου ωσ άνω ςυςτιματοσ.
Θ διάκεςθ τθσ διακιρυξθσ γίνεται μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr(ΚΘΜΔΘΣ –
ΕΣΘΔΘΣ) και από τον θλεκτρονικό ιςτότοπο www.portheraklion.gr ςτον οποίο ζχει αναρτθκεί.
Β.1.4

Παροχι Διευκρινίςεων επί τθσ Διακιρυξθσ

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 7 θμζρεσ πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο
του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα
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παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που
τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο
με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι
ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και οι γραπτζσ διευκρινίςεισ κα αναρτϊνται ςυγκεντρωτικά ςε
θλεκτρονικι μορφι και ςτον ιςτότοπο του Ο.Λ.Θ. (http://www.portheraklion.gr).
Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ
εκ μζρουσ του Ο.Λ.Θ. Α.Ε..
Β.1.5

Δικαίωμα υμμετοχισ

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι
εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.)
β) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει πολυμερείσ ι διμερείσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ με τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, που προβλζπουν το αμοιβαίο άνοιγμα τθσ αγοράσ των ςυμβάςεων
παραχϊρθςθσ και ςτο μζτρο που θ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ εμπίπτει ςτο
πεδίο εφαρμογισ των ςυμφωνιϊν αυτϊν,
και που πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που κακορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και
αςκοφν εμπορικό, βιομθχανικό ι βιοτεχνικό επάγγελμα ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με το αντικείμενο
του διαγωνιςμοφ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
δφναται να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι
μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ.
Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι του Ανακζτοντοσ Φορζα αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείσ που βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου
73 & 74 του Ν.4412/2016 για τισ οποίεσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν.
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Β.2 ΚΑΣΑΡΣΙΘ – ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Β.2.1

Περιεχόμενο προςφορϊν

Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κεωρείται ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδζχεται ανεπιφφλακτα
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Επίςθσ, κεωρείται ότι θ υποβολι τθσ προςφοράσ και θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ζχουν εγκρικεί
από το αρμόδιο όργανο του ςυμμετζχοντοσ οικονομικοφ φορζα.
Οι Ρροςφορζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Επιτρζπονται προςφορζσ μόνο για το ςφνολο των υπθρεςιϊν. Ρροςφορζσ για τμιμα τουσ,
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα
ςτο Ν.4412/2016 και τθν Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr)
ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».
Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά»
ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι
προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα διακιρυξθ.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 257 του Ν. 4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει
ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα
τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που
χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον
προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ
και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να
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ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται
να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Β.2.2

Τποφάκελοσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ – Σεχνικισ Προςφοράσ

Β.2.2.1 Δικαιολογθτικά υμμετοχισ
Οι προςφζροντεσ υποβάλουν θλεκτρονικά ςτον υποφάκελο Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ – Τεχνικισ
Ρροςφοράσ, επί ποινι αποκλειςμοφ,τα παρακάτω δικαιολογθτικά, ςε μορφι αρχείου .pdf, και
προςκομίηονται κατά περίπτωςθ, ςτο γραφείο πρωτοκόλλου του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Θρακλείου
Α.Ε., εντόσ (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι:
1. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό φψουσ 1609,50€, ποςό που αντιςτοιχεί ςτο
2% του προχπολογιςμοφ των υπθρεςιϊν μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ
Φ.Ρ.Α., με ιςχφ 30 θμζρεσ μετά τθν λιξθ του χρόνου ιςχφσ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το
αρκ. 302 του Ν.4412/2016 και το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ Β, τθσ παροφςασ.
2. Το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του
άρκρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το
οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ
(Ραράρτθμα Δ),
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ
άλλων φορζων, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι
ξεχωριςτοφ ΤΕΥΔ.
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτον Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον Ν.4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία
και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα
οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα
ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια
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και όςα προβλζπεται από το Ν.4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα
των πρωτοτφπων.
Θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ δφναται να ηθτιςει από προςφζροντεσ και
υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε
ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν
υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ
Β.2.2.2 Σεχνικι Προςφορά
Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το
οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ
φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά
θλεκτρονικά αρχεία.
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να διακζτουν τον ελάχιςτο αρικμό απαιτοφμενων μζςων, όπωσ
αναφζρεται παρακάτω, προκειμζνου να μθν δθμιουργοφνται αδικαιολόγθτεσ κακυςτεριςεισ ςτθν
διακίνθςθ των επιβατϊν και ςτθν εξυπθρζτθςθ των πλοίων.
Ο ελάχιςτοσ εξοπλιςμόσ για τθν άρτια εκτζλεςθ των εργαςιϊν είναι δζκα (10) λεωφορεία με τα
παρακάτω χαρακτθριςτικά:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Να είναι τουλάχιςτον 50 κζςεων
Να είναι εφοδιαςμζνα με τισ απαραίτθτεσ άδειεσ κυκλοφορίασ
Να ζχουν εν ιςχφ πιςτοποιθτικά τεχνικοφ ελζγχου από ΚΤΕΟ (Δθμόςιο ι Ιδιωτικό)
Να ζχουν καταβάλλει τα τρζχοντα τζλθ κυκλοφορίασ για το 2018
Να είναι αςφαλιςμζνα, όπωσ ορίηει θ ιςχφουςα νομοκεςία
Να είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ μθχανολογικά και εμφανιςιακά
Να διακζτουν κλιματιςμό (ψφξθ-κζρμανςθ)
Να διακζτουν ηϊνεσ πρόςδεςθσ των επιβατϊν
Θ θλικία τουσ να μθν υπερβαίνει τα δεκαπζντε (15) ζτθ (κατά τθν θμερομθνία
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ).

Ο εξοπλιςμόσ και τα μζςα κα πρζπει να βρίςκονται ςτθν άμεςθ διάκεςθ του αναδόχου κακ' όλθ τθ
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και να είναι ςε κζςθ να ενεργοποιθκοφν άμεςα με τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ. Τα μζςα αυτά πρζπει να είναι ιδιόκτθτα ι ιδίων ςυμφερόντων του αναδόχου, άλλωσ κακ'
οιονδιποτε νόμιμο τρόπο να είναι ςτθ διάκεςθ του αναδόχου για άμεςθ χριςθ ςτον Οργανιςμό
Λιμζνοσ Θρακλείου όποτε αυτό απαιτθκεί, κακ' όλθ τθ χρονικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.
Για τθν απόδειξθ των παραπάνω, κάκε οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να προςκομίςει τα παρακάτω
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τεχνικισ επάρκειασ
•

Δζκα (10) άδειεσ κυκλοφορίασ λεωφορείων 50 τουλάχιςτον κζςεων, και για τα
λεωφορεία αυτά
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o
Εν ιςχφ πιςτοποιθτικά τεχνικοφ ελζγχου από ΚΤΕΟ (Δθμόςιο ι Ιδιωτικό)
o
Αποδεικτικά πλθρωμισ των τελϊν κυκλοφορίασ για το 2018
o
Εν ιςχφ αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, όπωσ ορίηει θ ιςχφουςα νομοκεςία
o
Φωτογραφίεσ των μζςων
Ιδιωτικά ςυμφωνθτικά ςυνεργαςίασ, ςε περίπτωςθ που οι οικονομικοί φορείσ
ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων για τθν τεχνικι επάρκεια τουσ.

•

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται ψθφιακά από τον προςφζροντα, φζρουν θμερομθνία εντόσ
των τελευταίων 30 θμερολογιακϊν θμερϊν (άρκρ. 3 του N. 4250/14, ΦΕΚ A/74/26.03.14) προ τθσ
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου
υπογραφισ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά τεχνικισ επάρκειασ ακροιςτικά.
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του προςφζροντοσ ςτθ
διαγωνιςτικι διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου pdf και
προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι
υποβολι, πλθν των ΦΕΚ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο, φζρουν ψθφιακι υπογραφι και δεν
απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςτον Ο.Λ.Θ. Α.Ε., με διαβιβαςτικό
όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά.
Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ή τα άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ ‐ τεχνικι προςφορά» που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά και
απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτον Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ,
είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο οικονομικό
φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά
είναι:



πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ή άλλουσ φορείσ
λοιπά δικαιολογθτικά.

Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του
ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό
χαρακτιρα. Τα ςτοιχεία αυτά αφοροφν, ιδίωσ, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ
πτυχζσ των προςφορϊν.
Θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ δφναται να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ
οικονομικοφσ φορείσ διευκρινιςεισ ι και ςυμπλθρϊςεισ των ανωτζρω ςτοιχείων προκειμζνου να
τεκμθριωκεί θ κάλυψθ των ελαχίςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τισ
προβλζψεισ του άρκρου 310 του Ν.4412/2016.
Β.2.3

Τποφάκελοσ Οικονομικισ προςφοράσ

Στον υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται επί ποινι απορρίψεωσ θ
οικονομικι προςφορά του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα.
Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα
του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το
οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά
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υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Κάκε ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει επί ποινι αποκλειςμοφ ςτθν οικονομικι του προςφορά
ςυμπλθρωμζνο το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ που επιςυνάπτεται με τθν προςφερόμενθ τιμι
ανά ϊρα ενοικίαςθσ λεωφορείου ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και ςτο
οποίο κα αναγράφονται ονομαςία και εταιρικι επωνυμία, νόμιμθ ζδρα και Α.Φ.Μ. του
προςφζροντοσ.
Λόγω του ότι ςτο ςφςτθμα δεν ζχει προβλεφκεί καταχϊρθςθ τιμισ ϊρασ και για λόγουσ
ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ
προςφοράσ του ςυςτιματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι,
με δυο (2) δεκαδικά ψθφία, που προκφπτει από τον πολλαπλαςιαςμό των προχπολογιηόμενων
ωρϊν (2.175) επί τθσ προςφερόμενθσ από αυτοφσ τιμισ ανά ϊρα.
Παράδειγμα: Ζςτω ότι ο ςυμμετζχων προςφζρει τιμι ϊρασ 35,00 €.
Στθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει ωσ
τιμι προςφοράσ 2.175x 35,00€ = 76.125,00€
Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι θ προςφερόμενθ τιμι ϊρασ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι
οικονομικι προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνο και τα ςχετικό ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ
του παραρτιματοσ Αϋ, ςε μορφι pdf.
Θ μικρότερθ προςφερόμενθ τιμι ενοικίαςθσ ανά ϊρα κα είναι το κριτιριο ανάδειξθσ μειοδότθ. Θ
τιμι αυτι κα είναι ςτακερι για όλο το διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ καμία αναπροςαρμογι για
οποιοδιποτε λόγο, και καλφπτει ΟΛΕ τισ δαπάνεσ του αναδόχου, για τθν άρτια εκτζλεςθ τθσ
παροχισ των υπθρεςιϊν.
Γίνονται δεκτζσ μόνο προςφορζσ για το ςφνολο του ζργου. Ρροςφορζσ που ξεπερνοφν τθν
προχπολογιςκείςα δαπάνθ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ κα ςυμπλθρωκεί αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ με τθν
προςφερόμενθ τιμι ανά ϊρα. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ υπεριςχφει θ τιμι ολογράφωσ.
Σε περίπτωςθ λογιςτικών αςυμφωνιών ή αν θ διόρκωςή τουσ επιφέρει ςθμαντικι διαφοροποίθςθ
του ςυνολικού τιμήματοσ τθσ προςφοράσ ή αν θ προςφερόμενθ τιμι δεν προκφπτει με ςαφήνεια,
κα ηθτθκοφν διευκρινιςεισ από τον οικονομικό φορζα, βάςει του άρκρου 310 του Ν.4412/2016.
Θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ δφναται να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ
οικονομικοφσ φορείσ διευκρινιςεισ ι και ςυμπλθρϊςεισ των ανωτζρω ςτοιχείων προκειμζνου να
τεκμθριωκεί θ κάλυψθ των ελαχίςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τισ
προβλζψεισ του άρκρου 310 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωςθ αςυνικιςτα χαμθλισ προςφοράσ ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. κα απαιτιςει από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ
προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρκρου 313 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωςθ ιςοτιμίασ προςφορϊν ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 90 του Ν.4412/2016.
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Β.2.4

Ιςχφσ των Προςφορϊν

1. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό για 180 θμζρεσ
από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τουσ. Προςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο
ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
2. Θ προςφερόμενθ τιμι δεν υπόκειται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ.
Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Ρροςφοράσ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι
δεν δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να
υποβάλλουν νζα τιμι ϊρασ.
3. Σε περίπτωςθ που θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ανακοινωκεί μετά τθν λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ι μετά τθν λιξθ τθσ τυχόν παράταςισ τθσ, δεςμεφει τον υποψιφιο
ανάδοχο μόνον αν αυτόσ τθν αποδεχτεί.
Β.2.5

Δικαιολογθτικά οριςτικισ κατακφρωςθσ

Ο φάκελοσ δικαιολογθτικϊν οριςτικισ κατακφρωςθσ περιλαμβάνει τα δικαιολογθτικά που
αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Γ και υποβάλλονται από τον προςωρινό ανάδοχο κατά τα οριηόμενα
ςτο άρκρο Β.3.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
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Β. 3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Β.3.1

Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τθν τζταρτθ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ιτοι θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ κα
πραγματοποιθκεί τθν Δευτζρα 10.06.2019 και ϊρα 11:00 π.μ., μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων
ςτο ςφςτθμα οργάνων του Ο.Λ.Θ. Α.Ε., εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για
τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν.
Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των θλεκτρονικϊν
Υποφακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά». Οι θλεκτρονικοί Υποφάκελοι των
οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο
ςφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των οποίων οι
προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν.
Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των Υποφακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ Τεχνικι Ρροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο
περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν.
Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν κα γίνει ςε θμερομθνία και ϊρα που κα
ανακοινωκεί, και μόνο για τουσ οικονομικοφσ φορείσ των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ
κατά το ςτάδιο δικαιολογθτικϊν – τεχνικισ προςφοράσ.
Ομοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των Υποφακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά», οι
προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λαμβάνουν
γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν.
Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των δικαιολογθτικϊν, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ
προςφοράσ που υποβλικθκαν θλεκτρονικά και ςε ζντυπθ μορφι, υπεριςχφουν τα θλεκτρονικά
υποβεβλθμζνα.
Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ επιτροπι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν
μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα μελϊν τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των
κειμζνων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Συγκεκριμζνα μζςα από το Σφςτθμα ιδίωσ:


Τα μζλθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ που ζχει οριςκεί,
πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του ςυςτιματοσ, προβαίνουν ςτθ διαδικαςία ελζγχου και
αξιολόγθςθσ των κατά περίπτωςθ υποφακζλων των προςφορϊν.



Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ ςυντάςςει και υπογράφει τα κατά
περίπτωςθ πρακτικά αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.



Ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εκδίδει τισ ςχετικζσ αποφάςεισ επί τθσ αξιολόγθςθσ των θλεκτρονικϊν
προςφορϊν.



Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ
προςφοράσ τουσ.
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Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του
αποφαινόμενου οργάνου του Ανακζτοντοσ Φορζα, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ
προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ.

Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ διαγωνιςμοφ ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από τον Ανακζτοντα φορζα
του διαγωνιςμοφ απευκφνουν αιτιματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ για παροχι
διευκρινίςεων επί υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και οι οικονομικοί φορείσ παρζχουν τισ
διευκρινίςεισ εντόσ των κατά περίπτωςθ προκεςμιϊν που τουσ ορίηονται.
Β.3.2

Τποβολι δικαιολογθτικϊν οριςτικισ κατακφρωςθσ

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά το άρκρο 103 του Ν.4412/2016, ο προςφζρων ςτον
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθ ςχετικι
ειδοποίθςθ που του αποςτζλλεται θλεκτρονικά, υποβάλλει θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε
μορφι αρχείου pdf και ςε φάκελο με ςιμανςθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ και αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Δ.
Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται (με διαβιβαςτικό όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα
προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά) από τον προςφζροντα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από
τθν θλεκτρονικι υποβολι και ςε ζντυπθ μορφι ςτον Ο.Λ.Θ. Α.Ε..Πταν υπογράφονται από τον ίδιο
φζρουν ψθφιακι υπογραφι.
Οι δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ
τοφτο και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ.
Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία του φακζλου «Δικαιολογθτικά
Κατακφρωςθσ» που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά και απαιτοφνται να
προςκομιςκοφν ςτον Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο οικονομικό φορζα και
κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά είναι
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ.
Β.3.3

Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ φακζλου «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ»

Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ» του προςφζροντοσ ςτον
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ γίνεται δφο εργάςιμεσ θμζρεσ μετά και τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων που
δικαιοφνται να λάβουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που υπεβλικθςαν. Θ αποςφράγιςθ γίνεται
μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων του Ο.Λ.Θ. Α.Ε., εφαρμοηόμενων κατά
τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν.
Αμζςωσ μετά τθν ανωτζρω θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο του φακζλου των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ που
αποςφραγίςκθκε.
Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των δικαιολογθτικϊν οριςτικισ κατακφρωςθσ, που υποβλικθκαν
θλεκτρονικά και ςε ζντυπθ μορφι, υπεριςχφουν τα θλεκτρονικά υποβεβλθμζνα.
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Β.3.4

Κρίςεισ αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ - ανάδειξθ μειοδότθ



Ο διαγωνιςμόσ κα κατακυρωκεί ςτον οικονομικό φορζα με τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (οικονομικότερθ τιμι), με τθν
προχπόκεςθ ότι κα υποβάλει θλεκτρονικά και κα προςκομίςει εγκαίρωσ όλα τα ςφμφωνα
με τθν κείμενθ νομοκεςία δικαιολογθτικά.



Πταν αυτόσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ δεν υποβάλλει θλεκτρονικά και
δεν προςκομίςει ςε ζντυπθ μορφι ζνα ι περιςςότερα από τα ωσ άνω ζγγραφα και
δικαιολογθτικά όπου απαιτείται, ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν,
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει
εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Ο
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δφναται να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό
επαρκϊσ και κατ' ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ βάςει του άρκρου 103
του Ν. 4412/2016.



Σε περίπτωςθ που μετά το πζρασ των προκεςμιϊν αυτόσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ δεν υποβάλλει θλεκτρονικά και δεν προςκομίςει ςε ζντυπθ μορφι ζνα ι
περιςςότερα από τα ωσ άνω ζγγραφα και δικαιολογθτικά όπου απαιτείται, ι υπάρχουν
ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, αποςτζλλεται τότε θλεκτρονικά ειδοποίθςθ για
προςκόμιςθ των «Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ» ςτον οικονομικό φορζα με τθν αμζςωσ
επόμενθ οικονομικότερθ προςφορά. Σε περίπτωςθ που και αυτόσ δεν υποβάλλει και δεν
προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά όπου απαιτείται,
αποςτζλλεται θλεκτρονικά ειδοποίθςθ ςτον οικονομικό φορζα με τθν αμζςωσ επόμενθ
οικονομικότερθ προςφορά και οφτω κακ' εξισ.



Αν κανζνασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ δεν υποβάλλει θλεκτρονικά και δεν προςκομίςει,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω διατάξεων, ζνα ι περιςςότερα
από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται από αυτζσ, ακολουκοφνται οι
διαδικαςίεσ που προβλζπονται από τοΝ. 4412/2016.

Β.3.5

Ενςτάςεισ – Προςφυγζσ

Ενςτάςεισ - προςφυγζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία (Ν. 4412/2016), μζςω του ςυςτιματοσ και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε
μορφι αρχείου τφπου .pdf το οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι.
Β.3.6

Ματαίωςθ διαγωνιςμοφ

Ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να ματαιϊςει τθν διαδικαςία ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 317 του Ν.4412/2016.
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Β.4 ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΤΜΒΑΘ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΘ
Β.4.1

Κατάρτιςθ, υπογραφι, διάρκεια ςφμβαςθσ – Εγγυιςεισ

1. Μεταξφ του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του Αναδόχου κα υπογραφεί ςφμβαςθ με αντικείμενο 2.175 ϊρεσ
και εκτιμϊμενο χρόνο υλοποίθςθσ το ζνα ζτοσ, με δικαίωμα προαίρεςθσ για επιπλζον 2.175
ϊρεσ.
2. Θ ςφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τθν
προςφορά του αναδόχου, κα διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιζχει όρουσ
αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ.
3. Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο κα γίνει θ οριςτικι κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ υποχρεοφται να
προςζλκει μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ τθσ οριςτικισ
κατακφρωςθσ, για υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ προςκομίηοντασ εγγυθτικι επιςτολι καλισ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% του ςυμβατικοφ
τιμιματοσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτο αρκ. 302
του Ν.4412/2016 και του Ραραρτιματοσ Β τθσ παροφςασ.
4. Αν περάςει θ προκεςμία των δζκα θμερϊν χωρίσ ο ανάδοχοσ να ζχει παρουςιαςτεί για να
υπογράψει τθ ςφμβαςθ, ι προςζλκει αλλά δεν κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ,
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, χωρίσ άλλθ διαδικαςτικι ενζργεια. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ διαγωνιηόμενο. Θ
απόφαςθ αυτι λαμβάνεται εισ βάροσ του εκπτϊτου και κα αφορά κάκε μζτρο για τθν
αποκατάςταςθ κάκε ηθμιάσ του Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
5. Ο ΟΛΘ ΑΕ διατθρεί το δικαίωμα να επεκτείνει το αντικείμενο και τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, με
μονομερι του διλωςθ (απόφαςθ Δ.Σ.) που αςκείται πριν από τθν λιξθ αυτισ, για επιπλζον ζνα
(1) ζτοσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.
6. Σε περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ από τον Ο.Λ.Θ. Α.Ε., θ
προςφερόμενθ τιμι δεν δφναται να μεταβλθκεί.
7. Σε περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να
κατακζςει πριν τθν υπογραφι τθσ νζασ ςφμβαςθσ, νζα εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, το
φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.
8. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν λιξθ τθσ
ςφμβαςθσ, εφόςον και κατά το μζτρο που δεν υπιρξαν ςχετικζσ παραβιάςεισ του Αναδόχου,
οπότε χωρεί ςχετικι εκκακάριςθ.
9. Ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα, οποτεδιποτε, αηθμίωσ και μονομερϊσ, να παρζχει τθν εν
λόγω υπθρεςία με ίδια μζςα χωρίσ καμία αξίωςθ εκ μζρουσ του αναδόχου ι προθγοφμενθ
ενθμζρωςι του και ςε καμία περίπτωςθ δεν υποχρεοφται να εξαντλιςει τισ προχπολογιηόμενεσ
ϊρεσ.
Β.4.2

Σρόποσ Πλθρωμισ – Κρατιςεισ

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται ανά θμερολογιακό δίμθνο μετά από ςχετικι πιςτοποίθςθ τθσ
αρμόδιασ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε..
Θ παραπάνω πιςτοποίθςθ αποτελεί ςτοιχείο πλθρωμισ για τον ανάδοχο.
Για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ, ο ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει ςτθν Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:
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α)

Τιμολόγιο.

β)

Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ.

γ)

Αποδεικτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.

Σε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ προςωπικοφ, κα κατατίκεται ςτθν υπθρεςία ονομαςτικόσ κατάλογοσ,
ϊρεσ απαςχόλθςθσ κακϊσ και αποδεικτικά πλθρωμισ.
Θ πλθρωμι υπόκειται ςτισ παρακάτω κρατιςεισ:




0,06% υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ. ςφμφωνα με το Άρκρο 350 παρ.3 Ν.4412/2016 (πλζον Χαρτοςιμου και
ΟΓΑ Χαρτοςιμου).
0,06% υπζρ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ ςφμφωνα με το Άρκρο 375 παρ.7 Ν.4412/2016 (πλζον Χαρτοςιμου
και ΟΓΑ Χαρτοςιμου).
0,02% υπζρ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με το
Άρκρο 36 παρ.6 Ν.4412/2016 επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ τον ΦΡΑ.

Τα τιμολόγια κα εξοφλοφνται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τουσ. Για το
απαιτοφμενο χρονικό διάςτθμα από τθν κατάκεςι τουσ μζχρι τθν εξόφλθςθ αυτϊν από το
λογιςτιριο του Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εγείρει αξίωςθ αποηθμιϊςεωσ.
Β.4.3

Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Διαιτθςία

Ο ανάδοχοσ και ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. κα προςπακοφν να ρυκμίηουν βάςει τθσ καλισ πίςτθσ και των
ςυναλλακτικϊν θκϊν κάκε διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν
διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί.
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφνεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα
δικαςτιρια του Θρακλείου, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι το Ελλθνικό και το Κοινοτικό.

Ο Πρόεδροσ & Δ/νων φμβουλοσ
Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Απόλλων Φιλιππισ
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Γ' ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ
Γ.1 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α' : ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΝΟΙΚΣΟ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΣΩΝ
ΚΡΟΤΑΗΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ (SHUTTLE BUS) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΕΣΟΤ 2019»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Ρροςφερόμενθ τιμι για τθν ενοικίαςθ ενόσ (1) λεωφορείου 50 κζςεων για μία (1) ϊρα ςε ευρϊ,
(ολογράφωσ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Αρικμθτικϊσ: ……………………………….

Στθν παραπάνω τιμι δεν περιλαμβάνεται Φ.Ρ.Α.
Θ παροφςα προςφορά ιςχφει για 180 θμζρεσαπό τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν.
Ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και τουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα.

Θράκλειο,

/ / 2019,

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ
(φραγίδα-Τπογραφι)
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Γ.2 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β' : ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.))
Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..
Ρροσ: Οργανιςμό Λιμζνοσ Θρακλείου Α.Ε.
Λιμάνι Θρακλείου, 71202, Θράκλειο Κριτθσ

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ.

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ
μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ………………………… υπζρ του
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ)
.......................…………………………………..
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ)
.......................…………………………………..
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ)
.......................…………………………………..1
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ
τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν με αρ. πρωτ. ……………………………. Διακιρυξθ
Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΣΩΝ
ΚΡΟΤΑΗΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ (SHUTTLE BUS) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΕΣΟΤ 2019».
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ
του/τθσ (υπέρ ου η εγγφηςη) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από

1

Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.

Διακήρυξη Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ (SHUTTLE BUS) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 2019»
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μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ
απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν…………………….
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ
και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να
εκδίδουμε.

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

Διακήρυξη Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ (SHUTTLE BUS) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 2019»
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ
ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: Οργανιςμό Λιμζνοσ Θρακλείου Α.Ε.
Λιμάνι Θρακλείου, 71202, Θράκλειο Κριτθσ

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ2.

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ………………………………………………………………………..3
υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται
με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ
τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,

2
3

Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ.
Ππωσ υποςθμείωςθ 3.

Διακήρυξη Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ (SHUTTLE BUS) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 2019»
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για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ «ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΣΩΝ
ΚΡΟΤΑΗΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ (SHUTTLE BUS) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 2019», ςφμφωνα με τθν με
αρ. πρωτ. ……………………………. Διακιρυξθ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από
μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ
απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ
ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ
εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ
και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να
εκδίδουμε4.

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

4

Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν
ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ
του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ
διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.

Διακήρυξη Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ (SHUTTLE BUS) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 2019»
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Γ.3ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ' : ΠΙΝΑΚΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ
Οι Ζλλθνεσ Πολίτεσ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΟΤ

1.

Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο να πιςτοποιείται θ εγγραφι του
υποψθφίου ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ι βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ με τθν οποία
να πιςτοποιείται θ άςκθςθ του επαγγζλματόσ του. Το πιςτοποιθτικό ι θ βεβαίωςθ αυτι
πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του
Διαγωνιςμοφ.

2.

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου εν ιςχφ, από το οποίο να προκφπτει ότι πλθροφνται οι
προχποκζςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016.

3.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ.

4.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία
κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ.

5.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ.

6.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ
ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ.

7.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό εκκακάριςθ

8.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία
ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ.

9.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό πτωχευτικό
ςυμβιβαςμό.

10.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία
ζκδοςθσ απόφαςθσ πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ.

11.

Θεωρθμζνθ από αρμόδια αρχι κατάςταςθ του προςωπικοφ που απαςχολεί ο υποψιφιοσ
Ρρομθκευτισ κατά ειδικότθτα και για το οποίο ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ ζχει υποχρζωςθ
πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Εφόςον δεν είναι δυνατι θ κεϊρθςθ τζτοιασ
κατάςταςθσ από δθμόςια αρχι, κα υποβάλλεται κατάςταςθ που θ ακρίβειά τθσ κα
βεβαιϊνεται από τον υποψιφιο.

12.

Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ κα δθλϊνει
όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει
ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.

13.

Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ
Ρρομθκευτισ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα

Διακήρυξη Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ (SHUTTLE BUS) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 2019»
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΟΤ
οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.

14.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ
είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του Διαγωνιςμοφ.

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο
ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με
Ζνορκθ Διλωςθ του υποψθφίου ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα
βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ
αυτι Διλωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά του Υποψθφίου εντόσ του
«Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ».

Διακήρυξη Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ (SHUTTLE BUS) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 2019»
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Σα θμεδαπά Νομικά Πρόςωπα
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΟΤ

1.

Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο να πιςτοποιείται θ εγγραφι του
υποψθφίου ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ι βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ με τθν οποία
να πιςτοποιείται θ άςκθςθ του επαγγζλματόσ του. Το πιςτοποιθτικό ι θ βεβαίωςθ αυτι
πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του
Διαγωνιςμοφ.

2.

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου εν ιςχφ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται οι
προχποκζςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του
ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.

3.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ.

4.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ
ςε πτϊχευςθ.

5.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ.

6.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε
αναγκαςτικι διαχείριςθ.

7.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό εκκακάριςθ.

8.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ
απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ.

9.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό πτωχευτικό
ςυμβιβαςμό.

10.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ
απόφαςθσ πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ.

11.

Θεωρθμζνθ από αρμόδια αρχι κατάςταςθ του προςωπικοφ που απαςχολεί ο υποψιφιοσ
Ρρομθκευτισ κατά ειδικότθτα και για το οποίο ζχει υποχρζωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Εφόςον δεν είναι δυνατι θ κεϊρθςθ τζτοιασ κατάςταςθσ από
δθμόςια αρχι, κα υποβάλλεται κατάςταςθ που θ ακρίβειά τθσ κα βεβαιϊνεται από τον
νόμιμο εκπρόςωπο του υποψθφίου.

12.

Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψθφίου κα
δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ
Ρρομθκευτισ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.

Διακήρυξη Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ (SHUTTLE BUS) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 2019»

ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΣΩΝ
Σελ.30 / 36

19PROC004931651 2019-05-13
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΟΤ

13.

Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.

14.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ
είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του Διαγωνιςμοφ.

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο
ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με
Ζνορκθ Διλωςθ του υποψθφίου ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα
βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ
αυτι Διλωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά του Υποψθφίου εντόσ του
«Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ».
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1.

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ του υποψθφίου περί εγγραφισ του ςτα μθτρϊα
του οικείου επιμελθτθρίου ι ςε αντίςτοιχο επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο. Το
πιςτοποιθτικό ι θ βεβαίωςθ αυτι πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.

2.

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ εν ιςχφ, από το οποίο να προκφπτει ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 του Ν.4412/2016.

3.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι
ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

4.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ
ςε πτϊχευςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

5.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

6.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε
αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

7.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό εκκακάριςθ ι
ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

8.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ
απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ
χϊρασ του.

9.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό πτωχευτικό
ςυμβιβαςμό ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

10.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου,
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ
απόφαςθσ πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ
χϊρασ του.

11.

Θεωρθμζνθ από αρμόδια αρχι κατάςταςθ του προςωπικοφ που απαςχολεί ο υποψιφιοσ
Ρρομθκευτισ κατά ειδικότθτα και για το οποίο ζχει υποχρζωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Εφόςον δεν είναι δυνατι θ κεϊρθςθ τζτοιασ κατάςταςθσ από
δθμόςια αρχι, κα υποβάλλεται κατάςταςθ που θ ακρίβειά τθσ κα βεβαιϊνεται από τον
υποψιφιο.

12.

Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι
ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψθφίου δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ,
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υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ κα δθλϊνει όλουσ τουσ
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ οφείλει να
καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.

13.

Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.

14.

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ
είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του Διαγωνιςμοφ.

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψθφίου οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν
εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι
αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του υποψθφίου ι, ςτα κράτθ όπου δεν
προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου ενϊπιον δικαςτικισ ι
διοικθτικι αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιο επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του
υποψθφίου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν βρίςκεται ςτθν
αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά
του Υποψθφίου εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ».
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ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ

1

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ του υποψθφίου περί εγγραφισ του ςτα μθτρϊα
του οικείου επιμελθτθρίου ι ςε αντίςτοιχο επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο. Το πιςτοποιθτικό
ι θ βεβαίωςθ αυτι πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.

2

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ
εν ιςχφ, από το οποίο να προκφπτει ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 73
του Ν.4412/2016. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα μζλθ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα
που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό

4

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου, από το
οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ
που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

5

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου, από το
οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι
ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

6

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου, από το
οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ανάλογθ
κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

7

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου, από το
οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι
διαχείριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

8

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου, από το
οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό εκκακάριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ
που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

9

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου, από το
οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ
αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

10

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου, από το
οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι
ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

11

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 6μινου, από το
οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του.

12

Θεωρθμζνθ από αρμόδια αρχι κατάςταςθ του προςωπικοφ που απαςχολεί ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ κατά ειδικότθτα και για το οποίο ζχει υποχρζωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ. Εφόςον δεν είναι δυνατι θ κεϊρθςθ τζτοιασ κατάςταςθσ από δθμόςια αρχι, κα
υποβάλλεται κατάςταςθ που θ ακρίβειά τθσ κα βεβαιϊνεται από τον νόμιμο εκπρόςωπο του
υποψθφίου.

13

Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι
ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψθφίου δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ, υπεφκυνθ
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ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ
διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ
οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψθφίου κα δθλϊνει όλουσ τουσ
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να
καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.

14

Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι
ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν
θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.

15

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του
Διαγωνιςμοφ.

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψθφίου οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν
εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι
αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του υποψθφίου ι, ςτα κράτθ όπου δεν
προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου ενϊπιον δικαςτικισ ι
διοικθτικι αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιο επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του
υποψθφίου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν βρίςκεται ςτθν
αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά
του Υποψθφίου εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ».
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΟΤ
Για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ πρζπει να κατατεκοφν όλα τα Δικαιολογθτικά,
ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, θμεδαπό/ αλλοδαπό
νομικό πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ).
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