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 Το Ν. 4412/2016 Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Το υπ’αρ. 19REQ004574506 εγκεκριμζνο αίτθμα δαπάνθσ. 

 Τθν υπ’αρ. πρωτ. 1382/19.02.2019 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 7ΧΛΜ469ΗΞΣ-8ΝΒ). 

 

τθν 

20.000,00

 

 

1. Αντικείμενο  

Η παροφςα πρόςκλθςθ αφορά τθν ενοικίαςθ τθν ενοικίαςθ δφο (2) μθχανθμάτων ελζγχου αποςκευϊν X-

ray και δφο (2) μαγνθτικϊν πυλϊν για χριςθ ςτισ 16 Απριλίου 2019 (εγκατάςταςθ ςτισ 14 Απριλίου). 

Ο προσ ενοικίαςθ εξοπλιςμόσ αςφαλείασ περιλαμβάνει: 

• Δφο (2) μθχανιματα ελζγχου χειραποςκευϊν X-ray 

- Τοφνελ ελζγχου 60 x 40 cm  

- Οκόνθ και πλθκτρολόγιο  

- Προεκτατικοφσ ραουλόδρομουσ ειςόδου και εξόδου ζωσ 100εκ.  

- Θα πλθροφν όλεσ τισ απαιτιςεισ τθσ ΥΠΑ για τον ζλεγχο των χειραποςκευϊν  

- Θα πλθροφν όλεσ τισ εφαρμόςιμεσ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ 

και αςφάλειασ για το ευρφ κοινό  

 

-  

 

 

- -   

- - 
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- Πλιρωσ αςφαλείσ ςυςκευζσ για τον ζλεγχο φαρμάκων, τροφίμων, ιατρικϊν και 

φωτογραφικϊν φιλμσ, μαγνθτικϊν μζςω αποκικευςθσ και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν.  

• Δφο (2) μαγνθτικζσ πφλεσ-αψίδεσ ελζγχου ατόμων  

- Πφλεσ ανίχνευςθσ των ειςερχομζνων που κα επιτρζπουν τθν ευχερι διζλευςθ ενόσ και 

μόνο ατόμου, με ελάχιςτο ωφζλιμο πλάτοσ 71cm και ελάχιςτο ωφζλιμο φψοσ 200cm  

- Ηλεκτρονικζσ μονάδεσ τοποκζτθςθσ ςτο άνω μζροσ των πυλϊν  

- Απαραίτθτθ καλωδίωςθ για τθ λειτουργία τουσ 

- Εργοςταςιακζσ βάςεισ ςτιριξθσ, ζτςι ϊςτε θ ςτιριξθ επί του εδάφουσ να είναι ςτακερι 

για να αποφεφγονται οι κραδαςμοί και οι οποίεσ δεν κα εμποδίηουν τθν άνετθ διζλευςθ των 

ατόμων. 

- Ικανότθτα ανίχνευςθσ και αναγνϊριςθσ μεγάλθσ γκάμασ υλικϊν (ςιδθρομαγνθτικά και 

αμαγνθτικά) ςφμφωνα με τουσ τρζχοντεσ Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ για τθν αςφάλεια των 

πτιςεων. 

- Πιςτοποιθμζνεσ από ανεξάρτθτουσ φορείσ / εργαςτιρια πιςτοποίθςθσ, ότι είναι τελείωσ 

ακίνδυνεσ για το γενικό κοινό (χειριςτζσ και διερχόμενουσ), τα άτομα με καρδιακό βθματοδότθ, 

τισ εγκφουσ και τα μαγνθτικά μζςα αποκικευςθσ. Θα υποβλθκοφν τα ςχετικά πιςτοποιθτικά από 

ανεξάρτθτουσ φορείσ / εργαςτιρια πιςτοποίθςθσ ςτθν προςφορά. 

- Ευρωπαϊκι ζγκριςθ ςυμμόρφωςθσ ςχετικά με τθν ςυμμόρφωςθ του μοντζλου με: 

 Οδθγία RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU 

 Οδθγία RoHS 2011/65/EU 

Οι ςυςκευζσ κα παραδοκοφν ςυναρμολογθμζνεσ, ζτοιμεσ προσ χριςθ, ςε χϊρο του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ 

Ηρακλείου Α.Ε. τθν 14θ Απριλίου 2019, ενϊ θ απεγκατάςταςι τουσ κα γίνει από τθν 17θ Απριλίου και 

μετά, ςε ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία. 

Η παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα γίνει από επιτροπι του Ο.Λ.Η. Α.Ε., αμζςωσ μετά τθν γνωςτοποίθςθ τθσ 

ετοιμότθτασ των ςυςκευϊν ςε πλιρθ λειτουργία και τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των προβλεπόμενων 

ελζγχων.  

Στθν παροφςα πρόςκλθςθ περιλαμβάνεται θ ενοικίαςθ του παραπάνω εξοπλιςμοφ για τθν 

προαναφερκείςα περίοδο, θ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν 

υπθρεςία, κακϊσ και θ απεγκατάςταςθ του μετά το πζρασ τθσ περιόδου ενοικίαςθσ. 

Επίςθσ θ μεταφορά του εξοπλιςμοφ από και προσ το λιμάνι Ηρακλείου κα γίνει με ζξοδα και ευκφνθ του 

αναδόχου.  
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Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ηρακλείου Α.Ε., διατθρεί το δικαίωμα να μθν προβεί ςε υλοποίθςθ τθσ 

υπογραφείςασ ςφμβαςθσ που κα προκφψει από τθν παροφςα Πρόςκλθςθ, με ζγγραφθ ειδοποίθςθ του 

αναδόχου το αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν ςυμφωνθμζνθ θμζρα ενοικίαςθσ, ιτοι ζωσ 4 Απριλίου 2019.  

Στθν περίπτωςθ αυτι ο ανάδοχοσ δεν ζχει κανζνα δικαίωμα αποηθμίωςθσ ι άλλθσ αξίωςθσ από τον 

Οργανιςμό Λιμζνοσ Ηρακλείου Α.Ε. 

 

2. Σόποσ Παράδοςησ 

-

 

 

3. Προχπολογιςμόσ  

 

 

 

4. Δικαίωμα υμμετοχήσ 

 

 

 

5. Περιεχόμενο προςφοράσ 

Κάκε οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του:  

1. Συμπλθρωμζνο 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. Τα φφλλα προδιαγραφϊν (prospectus – ςχζδια κλπ) για τθν προςφερόμενθ λφςθ. 

4. Τα ςχετικά πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ. 

 

6. Σόποσ και χρόνοσ υποβολήσ προςφορών 

Παραςκευή 22.03.2019 11:00
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7. Ιςχφσ των Προςφορών 

30 

 

 

8. Άνοιγμα Προςφορών 

Παραςκευή 22.03.2019 11:15

 

 

 

9. Κατακφρωςη – Τπογραφή ςφμβαςησ  

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςει 

τιμισ  

 

  

  

  

 

 

10. Παραλαβή - Πληρωμή 

 

 

  

  

  

 

Οι πλθρωμζσ υπόκειται ςτισ παρακάτω κρατιςεισ: 

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

(πλζον Χαρτοςιμου και ΟΓΑ Χαρτοςιμου) 

 

11. Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

-  
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αυτιν, με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ. 

 

12. Διευκρινήςεισ 

- - -  
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Πίνακασ Οικονομικήσ Προςφοράσ: 

 

 

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

 

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

 

Η παροφςα προςφορά ιςχφει για 30 θμζρεσ. 

 

Ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ πρόςκλθςθσ και τουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα. 

 

Ο Προςφζρων 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΝΟΛΟ (€) 

Ενοικίαςθ: 

Δφο (2) μθχανθμάτων ελζγχου χειραποςκευϊν X-ray τοφνελ 
ελζγχου 60 x 40 cm και  

Δφο (2) μαγνθτικϊν πυλϊν-αψίδων ελζγχου ατόμων με ελάχιςτο 
ωφζλιμο πλάτοσ 71cm και ελάχιςτο ωφζλιμο φψοσ 200cm  

από 14/4/2019 ζωσ και 16/4/2019, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
εργαςιϊν εγκατάςταςθσ και απεγκατάςταςθσ τουσ και του 
κόςτουσ μεταφοράσ τουσ από και προσ το λιμάνι Ηρακλείου. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  




