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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΗ ΑΕ» 

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. 19REQ005475281 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης. 

• Την υπ’αρ. πρωτ. 5186/23.08.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΞΙ3469ΗΞΣ-ΑΗ2) 

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 
1.880,00 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα 
ληφθούν και οι προσφορές. 

 

1. Αντικείμενο  

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, 
λογισμικού προγράμματος για την Διαχείριση και παρακολούθηση αδειών προσωπικού. 

Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Μητρώο κάθε εργαζομένου όπου θα καταχωρούνται αναλυτικά οι ημερομηνίες και οι ημέρες 
απουσίας του 
2. Διαχωρισμός αδειών ανά κατηγορία και παραμετροποίηση αυτών 
3. Πλήρη ενημέρωση υπολοίπων ημερών αδείας 
4. Αυτόματη δημιουργία αρχείου σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές της Επιθεώρησης 
εργασίας και αυτόματη επισύναψη στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 
5. Εξαγωγή αναφορών σε εκτυπώσιμη μορφή 

Στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνονται: 

• Η άδεια χρήσης του λογισμικού για 3 χρήστες τουλάχιστον 

• Οι υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης που απαιτούνται για την έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας του λογισμικού 

• Η εκπαίδευση του προσωπικού του ΟΛΗ Α.Ε. στη χρήση του προγράμματος 

• Η συντήρηση και υποστήριξη του λογισμικού για ένα έτος, στην οποία περιλαμβάνονται:  
- Αναβαθμίσεις λογισμικού 
- Προσαρμογή στις απαιτήσεις της εκάστοτε Νομοθεσίας 
- Τηλεφωνική Υποστήριξη χρηστών για επίλυση προβλημάτων, αποριών, παροχή 

διευκρινήσεων και συμβουλών. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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

Ηράκλειο, 27.08.2019 

Αρ. Πρωτ.: 5234 

Τηλ/Fax: 2810-338116 / 2810-226.110  

E-mail: info@portheraklion.gr  - 

website: www.portheraklion.gr 
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2. Προϋπολογισμός  

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.880,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α.. 

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται η εγκατάσταση του λογισμικού, η εκπαίδευση των χρηστών, και η 

τεχνική υποστήριξη για ένα έτος, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Άρθρο 1. 

 

3. 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. 

 

4. Περιεχόμενο προσφοράς 

Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του:  

1. Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται. 

2. Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι 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, 

3. Φύλλα προδιαγραφών (prospectus κλπ) για την προσφερόμενη λύση. 

 

5. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

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

μέχρι την Τρίτη 03.09.2019 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. 

 

6. Ισχύς των Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 60 μέρες από την επόμενη μέρα της 

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

ως απαράδεκτη. 

 

7. Άνοιγμα Προσφορών 

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 03.09.2019 και ώρα 11:15 π.μ. στα Γραφεία του Ο.Λ.Η. Α.Ε.. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς ή 

οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.  

 

8. Κατακύρωση – Υπογραφή σύμβασης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 
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Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον 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 η προμήθεια, 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 

• 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.  

 

9. Παραλαβή - Πληρωμή 

Μετά το πέρας της εγκατάστασης, εκπαίδευσης και μηνιαίας παραγωγικής λειτουργίας του λογισμικού, 

αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης του Ο.Λ.Η. Α.Ε. θα εκδώσει βεβαίωσης καλής 

εκτέλεσης, η οποία και θα αποτελεί στοιχείο πληρωμής για τον ανάδοχο. 

Για την εφάπαξ μετά τα ανωτέρω 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 κατάθεσή 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) 

 

10. Ισχύουσες διατάξεις 

Η υπόψη 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 οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει 

αυτήν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση. 

 

11. Διευκρινήσεις 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε υπ’ όψιν κου Φραγκάκη 

Εμμανουηλ, Τηλ.: 2810-338120, Fax.: 2810-226110, e-mail: protokolo@portheraklion.gr. 

 

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

ΟΛΗ ΑΕ  

 

 

Απόλλων Φιλιππής   
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΗ Α.Ε.» 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς: 

 

 

Προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, (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 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Προμήθεια, Εγκατάσταση, Εκπαίδευση χρηστών λογισμικού 

προγράμματος διαχείρισης και παρακολούθησης αδειών  

προσωπικού ΟΛΗ Α.Ε. 

 

 

Τεχνική υποστήριξη για ένα έτος  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΑΔΑ: 6ΨΤ3469ΗΞΣ-8ΑΘ
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