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ΠΡΟΚΛΗΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΛΙΜΕΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Α.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΣΗΜΑ 2 ΕΣΩΝ 2019» 

 

Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ηρακλείου Α.Ε. διενεργεί πρόςκλθςθ κατάκεςθσ προςφοράσ για τθν «ΑΝΑΘΕΗ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΛΙΜΕΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Α.Ε. ΓΙΑ 

ΔΙΑΣΗΜΑ 2 ΕΣΩΝ»με κριτιριο ανάκεςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι, ςφμφωνα με: 

 Σο Ν. 4412/2016 Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Σο με αρ. 19REQ005329284 εγκεκριμζνο αίτθμα δαπάνθσ. 

 Σθν με αρ. πρωτ. 4487 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ 9Π9469ΗΞ-ΔΒ9). 

 

1. Αντικείμενο 

Η παροφςα πρόςκλθςθ αφορά τθν ανάθεςη υπηρεςιϊν Σεχνικοφ Αςφαλείασ για τισ ανάγκεσ του 

Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ηρακλείου Α.Ε. για διάςτθμα 2 ετϊν. Ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ 

χαμθλότερθ τιμι. Οι υποψιφιοι Οικονομικοί φορείσ διατθροφν το δικαίωμα να επιςκεφτοφν τισ 

εγκαταςτάςεισ του ΟΛΗ ΑΕ πριν τθ διαμόρφωςθ τθσ τεχνικισ τουσ προςφοράσ, κατόπιν ςχετικοφ 

αιτιματοσ. 

Οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ του Σεχνικοφ Αςφαλείασ ςφμφωνα με το άρκρο 21 του ν. 3850/2010 για το 

προςωπικό που εργάηεται ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΟΛΗ ΑΕ είναι 50 ετηςίωσ. 

 

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

 

2. Προςόντα  

Ο Σεχνικόσ Αςφαλείασ πρζπει να ζχει τα παρακάτω προςόντα (εναλλακτικά): 

A. Πτυχίο Πολυτεχνείου ι Πολυτεχνικισ χολισ Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ 

Ιδρφματοσ (ΑΕΙ), του εςωτερικοφ ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ, 

Μθχανολόγου Μθχανικοφ, Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ, Χθμικοφ Μθχανικοφ κι 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Λιμάνι Ηρακλείου - Σ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κριτθσ 

Ηράκλειο,24.07.2019 

Αρ. Πρωτ.:4550 

Σθλ/Fax: 2810338116 / 2810226.110  

E-mail: info@portheraklion.gr  - 

website: www.portheraklion.gr 
 

mailto:info@portheraklion.gr
http://www.portheraklion.gr/
ΑΔΑ: 971Δ469ΗΞΣ-998





Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την «ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 
ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΛΙΜΕΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Α.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΣΗΜΑ 2 ΕΣΩΝ 2019»    Σελ.2 / 9 

επιπλζον κάκε άλλθ ειδικότθτα ΑΕΙ που το αντικείμενο ςπουδϊν ζχει ςχζςθ με 

τισ εγκαταςτάςεισ και τθν παραγωγικι διαδικαςία του Ο.Λ.Η. Α.Ε. κακϊσ και 

άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ που χορθγείται από το Σεχνικό Επιμελθτιριο 

Ελλάδοσ (Σ.Ε.Ε.). 

B. Πτυχίο Πανεπιςτθμιακισ χολισ του εςωτερικοφ ι ιςότιμων ςχολϊν του 

εξωτερικοφ που το αντικείμενο ςπουδϊν ζχει ςχζςθ με τισ εγκαταςτάςεισ και 

τθν παραγωγικι διαδικαςία του Ο.Λ.Η. Α.Ε. κακϊσ και άδεια άςκθςθσ 

επαγγζλματοσ όταν αυτι προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία. 

C. Πτυχίο Σεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Σ.Ε.Ι.), του εςωτερικοφ ι 

ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ, ι πτυχίο των πρϊθν ςχολϊν υπομθχανικϊν 

και των κζντρων ανωτζρασ τεχνικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ 

(Κ.Α.Σ.Ε.Ε.), Σμιματοσ Ηλεκτρολογίασ, Μθχανολογίασ και Ενεργειακισ Σεχνικισ 

κι επιπλζον κάκε άλλθ ειδικότθτα ΣΕΙ που το αντικείμενο ςπουδϊν ζχει ςχζςθ 

με τισ εγκαταςτάςεισ και τθν παραγωγικι διαδικαςία του Ο.Λ.Η. Α.Ε.. 

 

Ο Σεχνικόσ Αςφαλείασ πρζπει να διακζτει προχπθρεςία που υπολογίηεται από τθν απόκτθςθ 

πτυχίου για τουσ τεχνικοφσ των περιπτϊςεων A και B τουλάχιςτον διετι και για τουσ τεχνικοφσ 

τθσ παραγράφου C τουλάχιςτον πενταετι. 

Για τουσ Σεχνικοφσ Αςφαλείασ που ζχουν παρακολουκιςει ςχετικά προγράμματα επιμόρφωςθσ 

διάρκειασ τουλάχιςτον 100 ωρϊν, θ προχπθρεςία μειϊνεται ωσ εξισ: 

 για τουσ τεχνικοφσ των περιπτϊςεων A και B κατά ζνα (1) ζτοσ. 

 για τουσ τεχνικοφσ τθσ περίπτωςθσ C κατά τρία (3) ζτθ. 

Κάτοχοι των παραπάνω προςόντων κεωροφνται και όςοι ζχουν τίτλουσ ι ςχετικά πιςτοποιθτικά 

τθσ αλλοδαπισ. 

Ο Σεχνικόσ Αςφαλείασ υπάγεται απ’ ευκείασ ςτθ διοίκθςθ του Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

 

3. Αρμοδιότητεσ Σεχνικοφ Αςφαλείασ 

3.1 υμβουλευτικζσ Αρμοδιότητεσ 

1. Ο Σεχνικόσ Αςφαλείασ παρζχει ςτον Πρόεδρο & Δ/ντα φμβουλο του ΟΛΗ ΑΕ υποδείξεισ 

και ςυμβουλζσ, γραπτά ι προφορικά, ςε κζματα ςχετικά με τθν υγεία και αςφάλεια των 

εργαηομζνων και τθν πρόλθψθ των εργατικϊν ατυχθμάτων. Ο Σεχνικόσ Αςφαλείασ 

καταχωρεί τισ γραπτζσ υποδείξεισ ςε ειδικό βιβλίο, το οποίο ςελιδομετράται και 

κεωρείται από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. Ο Πρόεδροσ & Δ/νων φμβουλοσ του ΟΛΗ ΑΕ 
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ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει γνϊςθ ενυπογράφωσ των υποδείξεων που καταχωροφνται 

ς' αυτό το βιβλίο. 

2. Ο Σεχνικόσ Αςφαλείασ ςυμβουλεφει ςε κζματα ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ, 

καταςκευισ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων, ειςαγωγισ νζων παραγωγικϊν 

διαδικαςιϊν, προμικειασ μζςων και εξοπλιςμοφ, επιλογισ και ελζγχου τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ, κακϊσ και διαμόρφωςθσ και 

διευκζτθςθσ των κζςεων και του περιβάλλοντοσ εργαςίασ και γενικά οργάνωςθσ τθσ 

παραγωγικισ διαδικαςίασ. 

3. Ο Σεχνικόσ Αςφαλείασ ελζγχει τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων και των τεχνικϊν 

μζςων πριν από τθ λειτουργία τουσ, κακϊσ και των παραγωγικϊν διαδικαςιϊν και 

μεκόδων εργαςίασ πριν από τθν εφαρμογι τουσ και επιβλζπει τθν εφαρμογι των 

μζτρων υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ των ατυχθμάτων, 

ενθμερϊνοντασ ςχετικά τον Πρόεδρο & Δ/ντα φμβουλο. 

 

3.2 Επίβλεψη υνθηκϊν Εργαςίασ 

1. Ο Σεχνικόσ Αςφαλείασ ζχει υποχρζωςθ να επικεωρεί τακτικά τισ κζςεισ εργαςίασ από 

πλευράσ υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων, να αναφζρει ςτον Πρόεδρο & Δ/ντα 

φμβουλο οποιαδιποτε παράλειψθ των μζτρων υγείασ και αςφάλειασ, να προτείνει 

μζτρα αντιμετϊπιςισ τουσ και να επιβλζπει τθν εφαρμογι τουσ. 

2. Να επιβλζπει τθν ορκι χριςθ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ. 

3. Να ερευνά τα αίτια των εργατικϊν ατυχθμάτων, να αναλφει και να αξιολογεί τα 

αποτελζςματα των ερευνϊν του και να προτείνει μζτρα για τθν αποτροπι παρόμοιων 

ατυχθμάτων. 

4. Να εποπτεφει τθν εκτζλεςθ αςκιςεων πυραςφάλειασ και ςυναγερμοφ για τθ 

διαπίςτωςθ ετοιμότθτασ προσ αντιμετϊπιςθ ατυχθμάτων. 

 

3.3 Βελτίωςη υνθηκϊν Εργαςίασ 

1. Ο Σεχνικόσ Αςφαλείασ ζχει υποχρζωςθ να μεριμνά ϊςτε οι εργαηόμενοι ςτον Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

να τθροφν τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ, να τουσ ενθμερϊνει και να 

τουσ κακοδθγεί για τθν αποτροπι του επαγγελματικοφ κινδφνου που ςυνεπάγεται θ 

εργαςία τουσ. 

2. Ο Σεχνικόσ Αςφαλείασ ζχει υποχρζωςθ να ςυμμετζχει ςτθν κατάρτιςθ και εφαρμογι 

των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ. 
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3. Ο Σεχνικόσ Αςφαλείασ ζχει, κατά τθν άςκθςθ του ζργου του, θκικι ανεξαρτθςία 

απζναντι ςτον Πρόεδρο & Δ/ντα φμβουλο και τουσ εργαηόμενουσ. Συχόν διαφωνία του 

με τον Πρόεδρο & Δ/ντα φμβουλο, για θζματα τησ αρμοδιότητάσ του, δεν μπορεί να 

αποτελζςει λόγο καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. ε κάκε περίπτωςθ, θ απόλυςθ του 

Σεχνικοφ Αςφαλείασ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ. 

4. τισ κφριεσ υποχρεϊςεισ του Σεχνικοφ Αςφαλείασ περιλαμβάνεται θ ανακεϊρθςθ τθσ 

γραπτισ εκτίμθςθσ επαγγελματικοφ κινδφνου για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ (άρκρο 8 

του ΠΔ 17/96). 

5. Ο Σεχνικόσ Αςφαλείασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το επιχειρθςιακό απόρρθτο. 

6. Κατά τα λοιπά, οι υποχρεϊςεισ του Σεχνικοφ Αςφαλείασ κακορίηονται με κάκε 

λεπτομζρεια ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν.3850/2010. 

 

3.4 υνεργαςία Σεχνικοφ Αςφαλείασ με τον Γιατρό Εργαςίασ 

Ο Σεχνικόσ Αςφαλείασ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου του να ςυνεργάηεται με τον 

γιατρό εργαςίασ του Ο.Λ.Η. Α.Ε. πραγματοποιϊντασ κοινοφσ ελζγχουσ των χϊρων εργαςίασ. 

 

3.5 Αρμοδιότητεσ Εξωτερικήσ Τπηρεςίασ Προςταςίασ και Πρόληψησ (ΕΞ.Τ.Π.Π.) 

1. Η ΕΞ.Τ.Π.Π. υποχρεοφται να τθρεί φάκελο ςτον οποίο καταχωροφνται αντίγραφα κάκε 

υπόδειξθσ, ζρευνασ, μζτρθςθσ ι εξζταςθσ που ςχετίηεται με τον Ο.Λ.Η. Α.Ε.. 

2. Η ΕΞ.Τ.Π.Π. τθρεί αναλυτικό δελτίο παρουςίασ κάκε Σεχνικοφ Αςφαλείασ με το χρόνο 

απαςχόλθςισ του ςτον Ο.Λ.Η. Α.Ε., ςυγκεντρωτικό πίνακα του οποίου υποβάλλει ςτθν 

αρμόδια Γενικι Διεφκυνςθ του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, το πρϊτο δεκαπενκιμερο κάκε εξαμινου. Επίςθσ, ςυντάςςει 

ετιςια ζκκεςθ δραςτθριοτιτων τθν οποία υποβάλλει ςτθν παραπάνω Γενικι Διεφκυνςθ, 

το πρϊτο δίμθνο του ζτουσ. 

3. Σο προςωπικό τθσ ΕΞ.Τ.Π.Π. υποχρεοφται να τθρεί το επιχειρθςιακό απόρρθτο, που 

αφορά τόςο τθν ίδια όςο και τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. με τον οποίο ςυμβάλλεται. 

4. Η ΕΞ.Τ.Π.Π. υποχρεοφται να κζτει ςτθ διάκεςθ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, 

κάκε ςτοιχείο που ηθτείται, για να αποδείξει ότι είναι ςε κζςθ να εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνει με βάςθ τθ ςφμβαςθ που υπογράφει. 

5. Καταγγελία, λφςθ ι αλλαγι τθσ ςφμβαςθσ δεν μπορεί να οφείλεται ςε διαφωνία για 

κζματα αρμοδιότθτασ τθσ ΕΞ.Τ.Π.Π. ε κάκε περίπτωςθ θ καταγγελία, θ λφςθ ι θ αλλαγι 

τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ και να κοινοποιείται ςτθν αρμόδια 

Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. 
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6. Οι υποχρεϊςεισ και οι ευκφνεσ που αναλαμβάνει θ ΕΞ.Τ.Π.Π., κατά κανζνα τρόπο δε 

μεταφζρονται ςε εργαηόμενουσ που απαςχολεί. 

7. Η ΕΞ.Τ.Π.Π., προκειμζνου να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του Σεχνικοφ Αςφαλείασ, πρζπει να 

διακζτει το αναγκαίο προςωπικό με τθν απαιτοφμενθ επιςτθμονικι εξειδίκευςθ και ςε 

ικανό αρικμό. 

8. ε περίπτωςθ που ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δε διακζτει τα απαιτοφμενα μζςα ι εξοπλιςμό για τθν 

εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του, όπωσ για διενζργεια μετριςεων, εξετάςεων κλπ, θ 

ΕΞ.Τ.Π.Π. μπορεί να διακζτει δικά τθσ μζςα ι εξοπλιςμό αδαπάνωσ. 

9. Κατά τα λοιπά, οι υποχρεϊςεισ του Σεχνικοφ Αςφαλείασ κακορίηονται με κάκε 

λεπτομζρεια ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν.3850/2010. 

 

4. Τποχρεϊςεισ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

1. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. για τθν αποτελεςματικότερθ άςκθςθ των κακθκόντων του Σεχνικοφ 

Αςφαλείασ κζτει ςτθ διάκεςι του, το αναγκαίο βοθκθτικό προςωπικό. 

2. Κατά τα λοιπά, οι ςχετικζσ υποχρεϊςεισ κακορίηονται με κάκε λεπτομζρεια ςτισ διατάξεισ 

του Ν.3850/2010. 

 

5. Χρόνοσ Παροχήσ Τπηρεςιϊν 

Ο χρόνοσ ζναρξθσ των Τπθρεςιϊν του Σεχνικοφ Αςφαλείασ ξεκινά από τθν επομζνθ θμζρα, τθσ 

υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Η ςφμβαςθ κα ιςχφει για χρονικό διάςτθμα δφο ετϊν από 

τθν θμζρα τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

6. Σόποσ Παροχήσ Τπηρεςιϊν 

Ωσ τόποσ παροχισ υπθρεςιϊν ορίηονται οι εγκαταςτάςεισ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ηρακλείου Α.Ε, ςτο 

Ηράκλειο Κριτθσ. 

 

7. Προχπολογιςμόσ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 2.000,00€ πλζον τθσ αναλογίασ Φ.Π.Α. 

 

8. Παραλαβή - Πληρωμή 

Η παραλαβι των παρεχόμενων Τπθρεςιϊν του Σεχνικοφ Αςφαλείασ κα γίνεται τμθματικά ανά εξάμθνο, 

από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ του Ο.Λ.Η. Α.Ε. και κα εκδίδεται βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ του 
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εκάςτοτε τμιματοσ. Μετά από κάκε τμθματικι παραλαβι, ο ανάδοχοσ κα πλθρϊνεται το αντίςτοιχο 

τίμθμα για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. 

τοιχεία πλθρωμισ για τον ανάδοχο κα είναι τα παραπάνω πρωτόκολλα παραλαβισ. 

Για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ, ο ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίηει ςτον Ο.Λ.Η. Α.Ε.: 

α) Σιμολόγιο. 

β) Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ. 

γ) Αποδεικτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 

Σα τιμολόγια εξοφλοφνται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τουσ. Για το απαιτοφμενο 

χρονικό διάςτθμα από τθν ζκδοςθ του λογαριαςμοφ πλθρωμισ του Προμθκευτι, μζχρι τθν καταβολι ςε 

αυτόν, του οφειλόμενου ποςοφ, δεν δικαιοφται να εγείρει αξίωςθ αποηθμιϊςεωσ για τθ δικαιολογθμζνθ 

αυτι κακυςτζρθςθ πλθρωμισ του. 

Οι πλθρωμζσ υπόκειται ςε κρατιςεισ0,06% υπζρ Α.Ε.Π.Π. και 0,07% υπζρ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ ςφμφωνα με τα 

Άρκρα 350 & 375 του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Άρκρο 44 του ν.4605/2019 

(πλζον Χαρτοςιμου και ΟΓΑ Χαρτοςιμου) 

 

9. Σόποσ και χρόνοσ υποβολήσ προςφορϊν 

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

μζχρι τθν Δευτζρα 5 Αυγοφςτου 2019 και ϊρα 11:00 π.μ. ςτθν ζδρα του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ 

Ηρακλείου, ςτο Λιμάνι Ηρακλείου. 

Προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, δεν αποςφραγίηονται αλλά 

επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ.  

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 διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.  

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. 

 

10. 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 των άρκρων 73 και 

74 του Ν.4412/2016 για τισ οποίεσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν. 
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11. 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: 

i. δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 

για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν, 

ii. πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςτθ διακιρυξθ, 

3. Κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό που τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ 

φορζα, βάςει των απαιτοφμενων προςόντων τθσ παραγράφου 2 τθσ παροφςασ 

πρόςκλθςθσ. 

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

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 

12. Ιςχφσ των Προςφορϊν 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό για 60 μζρεσ από τθν 

επόμενθ μζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. Προςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο 

ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 

13. Διαδικαςία διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 

Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, αρμόδια για τθν παραλαβι, αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν, 

προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, τθν Δευτζρα 05.07.2019 και ϊρα 11:15 π.μ. ςτα Γραφεία 

του Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ παρουςία των 

υποψθφίων προμθκευτϊν ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ.  

 

14. Κατακφρωςη διαγωνιςμοφ – Τπογραφή ςφμβαςησ  

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 ο διαγωνιςμόσ, μετά τθν επζλευςθ 

των ζννομων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, 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 
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 Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ 

 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου 

Αν περάςει θ προκεςμία των δζκα θμερϊν χωρίσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσνα ζχει παρουςιαςτεί για να 

υπογράψει τθ ςφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, χωρίσ άλλθ διαδικαςτικι ενζργεια. ε αυτι τθν 

περίπτωςθ, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο ςτθ ςειρά κατάταξθσ 

διαγωνιηόμενο. Η απόφαςθ αυτι λαμβάνεται εισ βάροσ του εκπτϊτου και κα αφορά κάκε μζτρο για τθν 

αποκατάςταςθ κάκε ηθμιάσ του Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

 

15. Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Η υπόψθ διαγωνιςτικι 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 του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και 

να τροποποιιςει το χρονοδιάγραμμα τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ  οποτεδιποτε, ι να επαναλάβει 

αυτιν, με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ. 

 

16. Διευκρινήςεισ 

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

Πελαγίασ, Σθλ.: 2810338176, Fax.: 2810226110, e-mail: protokolo@portheraklion.gr. 

 

 

Ο Πρόεδροσ & Δ/νων φμβουλοσ 

ΟΛΗ ΑΕ  

 

Απόλλων Φιλιππήσ  
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ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

 

Προςφερόμενθ τιμι για το ςφνολο των υπθρεςιϊν ςε ευρϊ, (ολογράφωσ): 

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

 

Αρικμθτικϊσ: ……………………………….  

 

Πίνακασ οικονομικισ Προςφοράσ  

 

Α/Α Περιγραφι Ποςότθτα Σιμι 

μονάδασ (€) 

Μερικό 

φνολο (€) 

1 Τπθρεςίεσ Σεχνικοφ Αςφαλείασ για δφο ζτθ 

και για 50 ϊρεσ ετθςίωσ 

100 h   

ΤΝΟΛΟ  

 

 

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

 

Η παροφςα προςφορά ιςχφει για 60 θμζρεσ. 

 

Ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και τουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα. 

 

Ο Προςφζρων 
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