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ΠΡΟΚΛΗΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΦΩΣΕΙΝΩΝ 

ΗΜΑΣΟΔΟΣΩΝ Ο.Λ.Η. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΣΟ 2019» 

 

Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου Α.Ε., ζχοντασ υπόψθ: 

 Σο Ν. 4412/2016 Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Σο υπ’αρ. 19REQ005543442 εγκεκριμζνο αίτθμα δαπάνθσ. 

 Σθν υπ’αρ. πρωτ. 5492/09.09.2019 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ:6ΧΩΓ469ΘΞ-ΛΧ3), 

ςασ προςκαλεί να κατακζςετε κλειςτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν «ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΑΓΙΩΝ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΦΩΣΕΙΝΩΝ ΗΜΑΣΟΔΟΣΩΝ Ο.Λ.Η. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΣΟ 2019» αρχικοφ προχπολογιςμοφ 

5.000,00€ πλζον Φ.Π.Α., ιτοι κατά τθν διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ κα 

λθφκοφν και οι προςφορζσ. 

 

1. Αντικείμενο 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ είναι οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ Παγίων Εγκαταςτάςεων Φωτεινϊν 

θματοδοτϊν από κόμβο Ο.Λ.Θ. ζωσ κόμβο Κατςαμπά για διάςτθμα ενόσ ζτουσ. 

 

Αναλυτικά οι εργαςίεσ περιλαμβάνουν: 

1) Ζλεγχο και ςφνδεςθ όπου χρειάηεται, θλεκτρικϊν καλωδίων και γειϊςεων. 

2) Εργαςίεσ που αφοροφν το ρυκμιςτι (τοποκζτθςθ πλακετϊν, ςφνδεςθ καλωδίων ζλεγχοσ 

ομαλισ λειτουργείασ ρυκμιςτι και πάςθσ φφςθσ εργαςίεσ που τον αφοροφν). 

3) Ζλεγχο θλεκτρικϊν πινάκων pillar. 

4) Ζλεγχο καλυμμάτων φρεατίων. 

5) Αλλαγι λαμπτιρων αντικραδαςμικϊν. 

6) Ζλεγχοσ ευςτάκειασ και αγκφρωςθσ ιςτϊν των φωτεινϊν ςθματοδοτϊν, κακϊσ και τθ 

ςτακερότθτα των ςυνδζςεων των εξαρτθμάτων που βρίςκονται πάνω ςϋ αυτόν. 

7) Ζλεγχοσ και καταγραφι τυχόν εμποδίων (πινακίδεσ, κλαδιά κ.λ.π.) που παρεμποδίηουν τθν 

ορατότθτα των ςθματοδοτϊν. 

8) Καταγραφι τυχόν ελλείψεων ι φκορϊν των φωτεινϊν ςθματοδοτϊν όπωσ π.χ. ςκιάδων, 

τμιματα φαναριϊν, κ.α. και κατάκεςθ ςτθν Δ.Σ.Τ. για τθν άμεςθ προμικεια τουσ από τον 

ΟΛΘ ΑΕ και τοποκζτθςθ τουσ, από τον ανάδοχο.    

 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

Λιμάνι Θρακλείου - Σ.Θ. 1068, 711 10, Θράκλειο Κριτθσ 

Θράκλειο, 13.09.2019 

Αρ. Πρωτ.:5574 

Σθλ/Fax: 2810-338116 / 2810-226.110  

E-mail: info@portheraklion.gr  - 

Website: www.portheraklion.gr 
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Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ: 

1) Να ελζγχει και να ενθμερϊνει κακθμερινά ζωσ 11:00 π.μ., με κατάκεςθ ζγγραφου θμεριςιασ 

αναφοράσ, τθν Δ.Σ.Τ. Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για τθν κατάςταςθ των ςθματοδοτϊν από τον κόμβο ΟΛΘ 

ζωσ τον κόμβο Κατςαμπά. Οι θμεριςιεσ αναφορζσ κα αναφζρουν τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ 

τθσ λειτουργίασ των κόμβων π.χ. ότι λειτουργοφν κανονικά ι τυχόν προβλιματα που 

παρουςιάηουν κακϊσ και ο εντοπιςμόσ τυχόν εμποδίων (πινακίδεσ, κλαδιά κ.λ.π.) που 

παρεμποδίηουν τθν ορατότθτα των ςθματοδοτϊν, τα οποία τοφτοσ οφείλει επίςθσ να 

επιςθμάνει, προκειμζνου θ Τπθρεςία να ενεργιςει κατάλλθλα για τθν επανόρκωςθ τθσ 

κανονικισ ορατότθτασ και αποτελοφν απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν πλθρωμι του αναδόχου. 

2) Να αποκακιςτά άμεςα εντόσ 24 ωρϊν οποιοδιποτε πρόβλθμα ι να υποβάλλει τεχνικι 

ζκκεςθ ςτθν περίπτωςθ που χρειάηεται προμικεια επιπλζον εξοπλιςμοφ ι μθ ςυμβατικϊν 

εργαςιϊν για τθν αποκατάςταςι τθσ. 

3) Μετά από ειδοποίθςθ από τον Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θρακλείου, για τεχνικό 

πρόβλθμα ι φκορζσ από ςυγκροφςεισ οχθμάτων ι οτιδιποτε άλλο παρουςιαςτεί, κα πρζπει 

εντόσ 2 ωρϊν να είναι ςτο ςθμείο όπου παρουςιάςτθκε το πρόβλθμα και εντόσ 24 ωρϊν να 

ζχει αποκαταςτιςει τθν βλάβθ ι να ζχει υποβάλλει τεχνικι ζκκεςθ ςτθν περίπτωςθ που 

χρειάηεται προμικεια επιπλζον εξοπλιςμοφ ι μθ ςυμβατικϊν εργαςιϊν για τθν 

αποκατάςταςθ τθσ. 

τισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα απαιτοφμενα υλικά (εκτόσ των λαμπϊν) ςε 

περίπτωςθ βλάβθσ ι ςε φκορζσ από ςυγκροφςεισ οχθμάτων όπωσ πλακζτεσ, ιςτοί φαναριϊν, φανάρια 

πεηϊν και οχθμάτων, ςκιάςεισ, καλϊδια κλπ, όπωσ και θ επίςκεψθ τεχνικοφ από Ακινα αν αυτι 

χρειαςτεί για τθν ρφκμιςθ των κόμβων μζςω ειδικευμζνου προγράμματοσ. 

Επίςθσ θ χριςθ καλακοφόρου οχιματοσ για περιπτϊςεισ ςυντιρθςθσ επιβαρφνει τον ανάδοχο, ενϊ για 

επιςκευζσ επιβαρφνεται ο ΟΛΘ ΑΕ.   

 

2. Σόποσ Παροχήσ Τπηρεςιών 

Ωσ τόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν ορίηεται θ Χερςαία Ηϊνθ Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Θρακλείου Α.Ε, ςτο 

Θράκλειο Κριτθσ. 

 

3. Προχπολογιςμόσ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των υπθρεςιϊν για ζνα ζτοσ ανζρχεται ςτο ποςό των 5.000,00€ πλζον τθσ 
αναλογίασ Φ.Π.Α.. 

 

4. Δικαίωμα υμμετοχήσ 

Τποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν, μποροφν να είναι φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα που πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που κακορίηονται ςτθν παροφςα 

πρόςκλθςθ και που αςχολοφνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο. 

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείσ που βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 73 του 

Ν.4412/2016 για τισ οποίεσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν. 

 

Οι υποψιφιοι κα πρζπει να διακζτουν πτυχίο Θλεκτρολόγου ι Μθχανολόγου Μθχανικοφ Π.Ε. ι 

Σεχνολόγου Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ κακϊσ και εμπειρία ςε ςυντιρθςθ Φωτεινϊν θματοδοτϊν 

τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ. 
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5. Περιεχόμενο προςφοράσ 

Κάκε οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του, επί ποινή αποκλειςμοφ:  

1. υμπλθρωμζνο το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, που επιςυνάπτεται. 

2. Ενθμερωμζνθ υπεφθυνη δήλωςη του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 

του άρκρου 79 του Ν.4412/2016, όπου κα δθλϊνεται ότι: 

i. δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 για τισ 

οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν, 

ii. πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςτθ διακιρυξθ, 

3. Πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο επιμελθτιριο από το οποίο κα προκφπτει το ειδικό 
επάγγελμα του (Πτυχίο Θλεκτρολόγου ι Μθχανολόγου Μθχανικοφ Π.Ε. ι Σεχνολόγου 
Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ) 

4. Βεβαίωςθ εμπειρίασ ςε ςυντιρθςθ Φωτεινϊν θματοδοτϊν τουλάχιςτον για ζνα ζτοσ. 

 

6. Σόποσ και χρόνοσ υποβολήσ προςφορών 

Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ πρζπει να υποβάλουν κλειςτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ το αργότερο 

μζχρι τθν Δευτζρα 23.09.2019 και ώρα 11:00 π.μ. ςτθν ζδρα του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Θρακλείου, ςτο 

Λιμάνι Θρακλείου. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν επίςθσ να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ αποςτζλλοντάσ τθν 

ταχυδρομικά με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι κα περιζρχονται ςτον Ο.Λ.Θ. Α.Ε. μζχρι τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ προςφορϊν. 

Ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ουδεμία ευκφνθ φζρει για τθ μθ εμπρόκεςμθ παραλαβι τθσ προςφοράσ ι για το 

περιεχόμενο των φακζλων που τθ ςυνοδεφουν και δεν υποχρεοφται να παραλάβει οποιουςδιποτε 

φακζλουσ ζγγραφα, κ.λ.π. από οποιοδιποτε Σαχυδρομικό κατάςτθμα ζςτω και αν ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

 

7. Ιςχφσ των Προςφορών 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για 30 μζρεσ από τθν επόμενθ μζρα τθσ 

καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. Προςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται 

ωσ απαράδεκτθ. 

 

8. Άνοιγμα Προςφορών 

Σο άνοιγμα των προςφορϊν κα γίνει τθν Δευτζρα 23.09.2019 και ϊρα 11:15 π.μ. ςτα Γραφεία του Ο.Λ.Θ. 

Α.Ε.. 

Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν μποροφν να παρευρίςκονται οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ ι 

οι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποι τουσ.  

 

9. Κατακφρωςη– Τπογραφή ςφμβαςησ  

Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςει τιμισ για 

το ςφνολο των υπθρεςιϊν. 

Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ ςτον μειοδότθ οικονομικό φορζα κα γίνει εγγράφωσ από τον Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. καλεί τον υποψιφιο ανάδοχο ςτον οποίο κατοχυρϊκθκε το ζργο, να προςζλκει μζςα ςε 

διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ τα απαιτοφμενα από το 

Ν.4412/2016 δικαιολογθτικά, ιτοι: 

 Φορολογικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ 

 Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ 

ΑΔΑ: ΩΣΩΘ469ΗΞΣ-399





Πρόςκληςη κατάθεςησ προςφοράσ για την «ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΦΩΣΕΙΝΩΝ ΗΜΑΣΟΔΟΣΩΝ Ο.Λ.Η. 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΣΟ 2019»          Σελ.4 / 5 

 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου 

Αν περάςει θ προκεςμία των δζκα θμερϊν χωρίσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να ζχει παρουςιαςτεί για να 

υπογράψει τθ ςφμβαςθ, ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο ςτθ ςειρά 

κατάταξθσ οικονομικό φορζα.  

 

10. Παραλαβή - Πληρωμή 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ κα γίνεται τμθματικά ανά δίμθνο, από τθν 

αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και κα εκδίδεται βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ του εκάςτοτε 

τμιματοσ. Μετά από κάκε τμθματικι παραλαβι, ο ανάδοχοσ κα πλθρϊνεται το αντίςτοιχο τίμθμα για τισ 

παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ.  

τοιχεία πλθρωμισ για τον ανάδοχο κα είναι τα παραπάνω πρωτόκολλα παραλαβισ. 

Για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ, ο ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει: 

α) Σιμολόγιο. 

β) Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ. 

γ) Αποδεικτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 

Σα τιμολόγια εξοφλοφνται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςθ τουσ. Για το απαιτοφμενο 

χρονικό διάςτθμα από τθν ζκδοςθ του λογαριαςμοφ πλθρωμισ του αναδόχου, μζχρι τθν καταβολι ςε 

αυτόν, του ποςοφ του λογαριαςμοφ από το ταμείο του Ο.Λ.Θ. Α.Ε., δεν δικαιοφται να εγείρει αξίωςθ, 

αποηθμιϊςεωσ για τθ δικαιολογθμζνθ αυτι κακυςτζρθςθ πλθρωμισ του. 

Οι πλθρωμζσ υπόκειται ςτισ παρακάτω κρατιςεισ: 

-0,06% υπζρ Α.Ε.Π.Π. και 0,07% υπζρ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ ςφμφωνα με τα Άρκρα 350 & 375 του Ν.4412/2016 

(πλζον Χαρτοςιμου και ΟΓΑ Χαρτοςιμου). 

 

11. Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Θ υπόψθ διαγωνιςτικι διαδικαςία κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ. Περιπτϊςεισ 

που δε ρυκμίηονται από τουσ παραπάνω αναγραφόμενουσ όρουσ, κα διζπονται από τισ διατάξεισ του Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ-147A/08.08.2016), Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν.  

Ο ΟΛΘ ΑΕ διατθρεί το δικαίωμα να αναβάλει ι να ματαιϊςει τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και 

να τροποποιιςει το χρονοδιάγραμμα τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ οποτεδιποτε, ι να επαναλάβει 

αυτιν, με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ. 

 

12. Διευκρινήςεισ 

Οι αιτιςεισ παροχισ διευκρινίςεων κα πρζπει να απευκφνονται ςτθν Ο.Λ.Θ. Α.Ε., υπ’ όψιν κασ. Λυτινάκθ 

Χρυςοφλασ, Σθλ.: 2810338137, Fax.: 2810-226110, e-mail: protokolo@portheraklion.gr. 

 

 

Ο Πρόεδροσ & Δ/νων φμβουλοσ 

ΟΛΗ ΑΕ  

 

Απόλλων Φιλιππήσ   
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

ΦΩΣΕΙΝΩΝ ΗΜΑΣΟΔΟΣΩΝ Ο.Λ.Η. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΣΟ 2019» 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ  

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 

 

Προςφερόμενθ τιμι για το ςφνολο των υπθρεςιϊν ςε ευρϊ, (ολογράφωσ): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Αρικμθτικϊσ: ……………………………….  

 

τισ παραπάνω τιμζσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%. 

 

Θ παροφςα προςφορά ιςχφει για 30 θμζρεσ. 

 

Ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ πρόςκλθςθσ και τουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα. 

 

Ο Προςφζρων 
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