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Προς : Υποψήφιους Οικονομικούς Φορείς  

 

Θέμα: Διευκρίνηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

Ο.Λ.Η. Α.Ε.». 

 

Σχετ.:  1) Η με αρ. πρωτ. 333/2019 προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 

19PROC004351918, ΑΔΑ: 6ΔΘΝ469ΗΞΣ-ΒΘΟ). 

2) Η με αρ. πρωτ. 334/2019 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 

19PROC004351934) 

 

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς ότι καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών του ως άνω διαγωνισμού του θέματος είναι η Κυριακή 03.02.2019 και 

ώρα 23:59, όπως ορθά αναγράφεται στο κεφάλαιο Β.1.2 της διακήρυξης, και όχι η 03.01.2019 

που αναγράφεται εκ παραδρομής στον πίνακα συνοπτικών στοιχείων. Αυτό επαληθεύεται 

επίσης και από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού (Α/Α Ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού: 69522) στο site του ΕΣΗΔΗΣ. 

Ο σωστός πίνακας συνοπτικών στοιχείων του διαγωνισμού διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.  
Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο 
Κρήτης, NUTS: EL431 
Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110 

Email: info@portheraklion.gr  

website: www.portheraklion.gr 

Τίτλος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε.» 

Κριτήριο ανάθεσης της 
σύμβασης 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Προϋπολογισμός 335.000,00 € (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.). 

Χρηματοδότηση  Ίδιοι πόροι 

Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η 

προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας για τις ανάγκες του 

Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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

Ηράκλειο, 21.01.2019 

Αρ. Πρωτ.: 361/2019 

Τηλ/Fax: 2810-338115-6 / 2810-226.110  

E-mail: info@portheraklion.gr  -  website: www.portheraklion.gr  

mailto:info@portheraklion.gr
http://www.portheraklion.gr/
mailto:info@portheraklion.gr
http://www.portheraklion.gr/
ΑΔΑ: 6Ι8Ν469ΗΞΣ-Ρ95
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Τόπος παροχής των 
υπηρεσιών  

NUTS EL431 Ηράκλειο Κρήτης. 

Είδος των υπηρεσιών 38582000-8 (Εξοπλισμός επιθεώρησης με ακτίνες Χ),  
45233292-2 (Εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας) 

Διάρκεια υλοποίησης της 
σύμβασης 

Αναλυτική αναφορά των επί μέρους χρόνων 
παράδοσης στο κείμενο της διακήρυξης  

Εναλλακτικές Προσφορές Δεν επιτρέπονται. 
Διάθεση εγγράφων σύμβασης http://www.promitheus.gov.gr 

http://www.portheraklion.gr  

Τόπος υποβολής προσφοράς 
Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

www.promitheus.gov.gr  
Α/Α Ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού 

69522 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών  

Κυριακή 03.02.2019 και ώρα 23:59 μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Γλώσσα σύνταξης προσφορών Ελληνικά. 

Ενώσεις οικονομικών φορέων Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από 

τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 

σύμβαση. 

Δικαίωμα συμμετοχής - 
Ελάχιστα τεχνικά και 
οικονομικά προσόντα 
υποψηφίων 

Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης. 

Χρόνος ισχύς προσφορών 180 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. 

 

 

Στην διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία 

 

 

 Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  

ΟΛΗ ΑΕ 

 

 

Απόλλων Φιλιππής 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

1. Επιτροπή Διαγωνισμού της Διακήρυξης  

2. Χρονολογικό Αρχείο 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.portheraklion.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6Ι8Ν469ΗΞΣ-Ρ95
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