
Πρόςκληςη κατάθεςησ προςφοράσ για την «Παροχή υπηρεςιών διαχείριςησ των χώρων ςτάθμευςησ δικαιοδοςίασ ΟΛΗ 
ΑΕ»            Σελ.1 / 4 

 

 
 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ &ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ηράκλειο, 02.04.2019 
Αρμόδια: ΚονςολάκθΑνκοφλα, Δ/ντρια Αρ.Πρωτ.: 1870/2019 
Σθλ: (+30)2810338129     χετ.: 
Fax: 2810226110 
E-mail: akonsolaki@portheraklion.gr 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΧΩΡΩΝ 

ΣΑΘΜΕΤΗ ΟΛΗ ΑΕ 
 

 

Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ηρακλείου 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. 19REQ004716876 εγκεκριμζνο αίτθμα δαπάνθσ. 

 Σθν υπ’αρ. πρωτ. 1838/29.03.2019 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: ΩΓΡΨ469ΗΞ-ΞΟΦ) 

ςασ προςκαλεί να κατακζςετε κλειςτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν διαχείριςθσ των 

χϊρων ςτάκμευςθσ δικαιοδοςίασ ΟΛΗ ΑΕ, αρχικοφ προχπολογιςμοφ 20.000,00€ 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 θ κατάκεςθ προςφοράσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν διαχείριςθσ των 

χϊρων ςτάκμευςθσ δικαιοδοςίασ ΟΛΗ ΑΕ. 

 

2. Σόποσ Εργαςιών-Τπηρεςιών 

Ωσ τόποσ εργαςιϊν ορίηονται οι χϊροι ςτάκμευςθσ (Parking 1, 2 και 3) δικαιοδοςίασ του Ο.Λ.Η.ΑΕ ςτο Ηράκλειο 

Κριτθσ. 

 

3. Προχπολογιςμόσ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 20.000,00€ 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. 
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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 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, 

3. φντομθ παρουςίαςθ του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα. 

Επιτρζπονται προςφορζσ μόνο για το ςφνολο των υπθρεςιϊν. Προςφορζσ για τμιματα των υπθρεςιϊν 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 

6. Σόποσ και χρόνοσ υποβολήσ προςφορών 

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

τθν Πζμπτη 04.04.2019 και ώρα 11:00π.μ. ςτθν ζδρα του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ηρακλείου, ςτο Λιμάνι Ηρακλείου. 

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

τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι κα περιζρχονται ςτον Ο.Λ.Η. Α.Ε. μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

κατάκεςθσ προςφορϊν.  

Ο Ο.Λ.Η. 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 ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό για 60 θμζρεσ από τθν επόμενθ 

θμζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. Προςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 

8. Άνοιγμα Προςφορών 

Σο άνοιγμα των προςφορϊν κα γίνει τθν Πζμπτη 04.04.2019 και ώρα 11:15π.μ. ςτα Γραφεία του Ο.Λ.Η. 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 κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςει τιμισ. 

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

Ο.Λ.Η. Α.Ε. καλεί τον υποψιφιο ανάδοχο ςτον οποίο κατοχυρϊκθκε θ προμικεια, 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 

 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.Η. Α.Ε. αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο ςτθ ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 

φορζα.  
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10. Παραλαβή - Πληρωμή 

Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται τμθματικά ανά δίμθνο από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ του Ο.Λ.Η. 

Α.Ε. από τθν οποία κα εκδίδεται ςχετικι πιςτοποίθςθ καλισ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν. τοιχείο πλθρωμισ για 

τον ΑΝΑΔΟΧΟ κα είναι το παραπάνω πρωτόκολλο 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.Η. 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 0,06% υπζρ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ ςφμφωνα με τα Άρκρα 350 & 375 του Ν.4412/2016 (πλζον 

Χαρτοςιμου και ΟΓΑ Χαρτοςιμου) 

 

11. Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Η υπόψθ 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 ΟΛΗ ΑΕ διατθρεί το δικαίωμα να αναβάλει ι να ματαιϊςει τθ διαδικαςία οποτεδιποτε, ι να επαναλάβει 

αυτιν, με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ. 

 

12. Διευκρινήςεισ 

Οι αιτιςεισ παροχισ διευκρινίςεων κα πρζπει να απευκφνονται ςτθν Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν Κασ Κονςολάκθ 

Ανκοφλασ, Σθλ.: 2810338129, e-mail: protokolo@portheraklion.gr. 

 

Ο Πρόεδροσ & Δ/νων φμβουλοσ  

 

 

Απόλλων Φιλιππήσ  

  

mailto:protokolo@portheraklion.gr
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΧΩΡΩΝ ΣΑΘΜΕΤΗ ΟΛΗ ΑΕ 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

 

 

Πίνακασ Οικονομικισ Προςφοράσ  

 

 

 
 
 
 

 
 
Προςφερόμενθ τιμι ςε ευρϊ, (ολογράφωσ): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

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

 

Η παροφςα προςφορά ιςχφει για 60 θμζρεσ. 

 

Ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ πρόςκλθςθσ και τουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα. 

 

 

 

Ο Προςφζρων 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΝΟΛΟ (€) 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΧΩΡΩΝ ΣΑΘΜΕΤΗ ΟΛΗ ΑΕ 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  




