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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΓΕΡΑΝΟΥ GOTTWALD 260E 

 

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: 

• Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

• Το υπ’αρ. 21REQ008193992 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης. 

• Την υπ’αρ. πρωτ. 1501/24.02.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΑΖΘ469ΗΞΣ-ΞΤΣ), 

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΓΕΡΑΝΟΥ GOTTWALD 260E» αρχικού προϋπολογισμού 4.400,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές. 

 

1. Τεχνική περιγραφή 

Αντικατάσταση παλαιού γενικού διακόπτη στον γερανό Gottwald 260E με το παρακάτω ηλεκτρολογικό 
υλικό: 

1. Αυτόματος διακόπτης ανοιχτού τύπου Emax 2 E1.2N1000LI 1000A Ekip dip Icu=66kA 3P 

2. Πηνίο εργασίας Ε1.2 24Vdc 

3. Πηνίο έλλειψης τάσης Ε1.2 24Vdc 

4. Κινητήρας τάνυσης ελατηρίων 220-250 Vac/dc 

5. Μπάρες χαλκού 60χ10mm (τεμ.6) 

Το ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές DIN, VDE, CEE και IEC. 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά υλικά και εργασία. 

 

2. Τόπος και Χρόνος Εργασιών 

Η εκτέλεση του αντικειμένου της πρόσκλησης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε 

αυτήν και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08/2016).  

Ο χώρος παράδοσης και εργασιών ορίζεται σε χώρο εντός της λιμενικής εγκατάστασης που υποδεικνύει ο 

Οργανισμός. 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 6 εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

3. Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για υλικά και εργασία ανέρχεται στο ποσό των 4.400,00€ πλέον της 
αναλογίας Φ.Π.Α 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης 

Ηράκλειο, 04.03.2021 

Αρ. Πρωτ.: 1780 

Τηλ/Fax: 2810-338116 / 2810-226.110  

E-mail: info@portheraklion.gr  - 

Website: www.portheraklion.gr 
 

mailto:info@portheraklion.gr
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4. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα 

πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο. 

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. 

 

5. Περιεχόμενο προσφοράς 

Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του:  

1. Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 

του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι: 

i. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για τις 

οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

ii. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στη πρόσκληση, 

 

6. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο 

μέχρι την Δευτέρα 16.03.2021 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο 

Λιμάνι Ηρακλείου. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την 

ταχυδρομικά με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών. 

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το 

περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν και δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιουσδήποτε 

φακέλους έγγραφα, κ.λ.π. από οποιοδήποτε Ταχυδρομικό κατάστημα έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 

7. Ισχύς των Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 30 μέρες από την επόμενη μέρα της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

 

8. Άνοιγμα Προσφορών 

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 16.03.2021 και ώρα 11:15 π.μ. στα Γραφεία του Ο.Λ.Η. 

Α.Ε.. 

 

9. Κατακύρωση– Υπογραφή σύμβασης  

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον μειοδότη οικονομικό φορέα θα γίνει εγγράφως από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. καλεί τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο κατοχυρώθηκε το έργο, να προσέλθει μέσα σε 

διάστημα δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα από το 

Ν.4412/2016 δικαιολογητικά, ήτοι: 

• Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ 

• Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ 
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• Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

Αν περάσει η προθεσμία των δέκα ημερών χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να 

υπογράψει τη σύμβαση, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά 

κατάταξης οικονομικό φορέα.  

 

10. Παραλαβή - Πληρωμή 

Η παραλαβή των υλικών-εργασιών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του 

Ο.Λ.Η. Α.Ε. και θα εκδοθεί βεβαίωση καλής εκτέλεσης.  

Στοιχείο πληρωμής για τον ανάδοχο θα είναι το παραπάνω πρωτόκολλο παραλαβής. 

Για την πληρωμή του τιμήματος, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει: 

α) Τιμολόγιο. 

β) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. 

γ) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Τα τιμολόγια εξοφλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση τους. Για το απαιτούμενο 

χρονικό διάστημα από την έκδοση του λογαριασμού πληρωμής του αναδόχου, μέχρι την καταβολή σε 

αυτόν, του ποσού του λογαριασμού από το ταμείο του Ο.Λ.Η. Α.Ε., δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση, 

αποζημιώσεως για τη δικαιολογημένη αυτή καθυστέρηση πληρωμής του. 

Οι πληρωμές υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 

-0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. και 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σύμφωνα με τα Άρθρα 350 & 375 του Ν.4412/2016 

(πλέον Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου). 

 

11. Ισχύουσες διατάξεις 

Η υπόψη διαγωνιστική διαδικασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Περιπτώσεις 

που δε ρυθμίζονται από τους παραπάνω αναγραφόμενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ-147A/08.08.2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.  

Ο ΟΛΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού, καθώς και 

να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει 

αυτήν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση. 

 

12. Διευκρινήσεις 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ.Στιβακτάκη 

Ευστάθιου, Τηλ.: 2810338103, Fax.: 2810-226110, e-mail: protokolo@portheraklion.gr. 

 

 

Ο Δ/νων  Σύμβουλος ΟΛΗ ΑΕ  

 

Μηνάς Παπαδάκης   
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΓΕΡΑΝΟΥ GOTTWALD 260E» 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 

Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των υλικών και εργασιών (αριθμητικώς): 

 

………………………………….. 

 

 

Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των υλικών και εργασιών (ολογράφως): 

 

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

 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%. 

 

Η παρούσα προσφορά ισχύει για 60 ημέρες. 

 

Έλαβα γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

 

 

Ο Προσφέρων 
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