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ΠΡΟΚΛΗΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ - ΑΠΟΞΗΛΩΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΝΕΩΝ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

 

Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου Α.Ε., ζχοντασ υπόψθ: 

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

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

 Σο με αρ. 19REQ005329305 εγκεκριμζνο αίτθμα δαπάνθσ. 

 Σθν με αρ. πρωτ. 4489/22.07.2019 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ ΩΑ2Ι469ΘΞ-

ΣΨΠ). 

ςασ προςκαλεί να κατακζςετε κλειςτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για «ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΣΟ 

ΚΣΙΡΙΟ ΕΛΕΤΘΕΡΘ ΗΩΝΘ - ΑΠΟΞΘΛΩΘ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ ΝΕΩΝ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ 

ΕΛΕΤΘΕΡΘ ΗΩΝΘ ΛΙΜΕΝΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ» αρχικοφ προχπολογιςμοφ 4.300,00€ πλζον Φ.Π.Α., ιτοι κατά 

τθν διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ κα λθφκοφν και οι προςφορζσ. 

 

1. Αντικείμενο 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ είναι θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν – επιςκευαςτικϊν εργαςιϊν και 

αποξιλωςθ παλαιϊν και θ τοποκζτθςθ νζων κουφωμάτων ςτο κτίριο τθσ Ελεφκερθσ Ηϊνθσ δικαιοδοςίασ 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται είναι οι εξισ: 

 

Α.) ΕΡΓΑΙΕ 

Κόψιμο του νότιου εξωτερικοφ τοίχου του γραφείου διαχείριςθσ, από τθν ποδιά του υπάρχοντοσ 

ανοίγματοσ (φεγγίτθ) κατά 0,85m κάκετα και 2,40m οριηόντια. Ο τοίχοσ είναι καταςκευαςμζνοσ από 

τοφβλο και ςτο μικοσ των 2,40m κα γίνει ςενάη, όπου κα τοποκετθκεί ποδιά από μάρμαρο λευκό 

πλάτουσ περίπου 0,30m (αμφγδαλο μζςα ζξω). Θ υπόλοιπθ οπι περιμετρικά κα ςοβαντιςτεί και κα 

βαφτεί. Σα διακοςμθτικά τοφβλα που υπάρχουν ςτον εξωτερικό τοίχο κα αφαιρεκοφν προςεκτικά, κα 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

Λιμάνι Θρακλείου - Σ.Θ. 1068, 711 10, Θράκλειο Κριτθσ 

Θράκλειο,17.10.2019 

Αρ. Πρωτ.: 6376 

Σθλ/Fax: 2810338116 / 2810226.110  

E-mail: info@portheraklion.gr 

website: www.portheraklion.gr 
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κακαριςτοφν και κα χτιςτοφν ςε διπλανό τοίχο διαςτάςεων 0,31m x 2,40m, τα υπόλοιπα που κα 

περιςςζψουν κα φυλαχτοφν ςε χϊρο του ΟΛΘ ΑΕ. 

 

Β.) ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ 

Σοποκζτθςθ νζου παράκυρου αλουμινίου (χρϊματοσ λευκοφ) διαςτάςεων 2,40mx 1,27m επάλλθλο με 

ςίτα και υαλοπίνακεσ STOPSOL. 

Αφαίρεςθ πζντε παλιϊν πορτϊν και τοποκζτθςθ πζντε νζων αλουμινίου λευκοφ χρϊματοσ (με πόμολα 

και κλειδαριζσ) αναλυτικότερα: 

Εξωτερικι πόρτα 0,91mx 2,28mμε ταμπλά και υαλοπίνακα τφπου STOPSOL. Αντικατάςταςθ  ποδιάσ. 

Εξωτερικι πόρτα 0,81mx 2,29m με περςίδεσ. Αντικατάςταςθ  ποδιάσ. 

Εξωτερικι πόρτα 0,85mx 2,26mμε ταμπλά και υαλοπίνακα τφπου STOPSOL. Αντικατάςταςθ  ποδιάσ. 

Εςωτερικι πόρτα 0,78mx 2,27mμε ταμπλά και υαλοπίνακα τφπου STOPSOL. Αντικατάςταςθ  ποδιάσ. 

Εςωτερικι πόρτα 0,96mx 2,20mμε ταμπλά και υαλοπίνακα τφπου STOPSOL. Αντικατάςταςθ  ποδιάσ. 

Με τθν αφαίρεςθ τθσ κάκε πόρτασ(εςωτερικισ –εξωτερικισ), κα πρζπει να γίνουν οι απαραίτθτεσ 

εργαςίεσ, όπωσ ςοβάντιςμα, βάψιμο οποφ χρειαςτεί και να τοποκετθκεί μάρμαρο λευκό, αμφγδαλο 

όπου χρειαςτεί για αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων ποδιϊν. 

Σοποκζτθςθ νζασ ςίτασ ςυρόμενθσ, διαςτάςεων περίπου 1,24mx 1,07m για γραφείο ςτον Επιβατικό 

ςτακμό. 

 

2. Προχπολογιςμόσ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για τθν παροχι των ανωτζρω ανζρχεται ςτο ποςό των 4.300,00€ πλζον τθσ 

αναλογίασ Φ.Π.Α. 

 

3. 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 του άρκρου 73 του 

Ν.4412/2016 για τισ οποίεσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν. 

 

4. Περιεχόμενο προςφοράσ 

Κάκε οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του, επί ποινι αποκλειςμοφ:  

1. υμπλθρωμζνο το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, που επιςυνάπτεται. 
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2. υμπλθρωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ 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. Αντίγραφο πτυχίου όπου αποδεικνφεται θ επαγγελματικι επάρκεια και θ ςυνάφεια με το 

αντικείμενο τθσ παροφςασ. 

4. υμπλθρωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 όπου κα δθλϊνεται από τουσ υποψιφιουσ 

οικονομικοφσ φορείσ ότι ζχουν λθφκεί υπόψθ ςτισ προςφορζσ το ςφνολο των απαιτοφμενων 

υλικϊν και εργαςιϊν για τθν τοποκζτθςθ των κουφωμάτων και των επιςκευαςτικϊν εργαςιϊν και 

δεν δικαιοφνται καμία άλλθ αμοιβι για τθν πλιρθ και ορκι εκτζλεςθ των ανωτζρω. 

 

5. Σόποσ και χρόνοσ υποβολήσ προςφορών 

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

μζχρι τθν Πζμπτη 24.10.2019 και ώρα 11:00 π.μ. ςτθν ζδρα του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Θρακλείου, ςτο 

Λιμάνι Θρακλείου (γραφείο Πρωτοκόλλου). 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν επίςθσ να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ αποςτζλλοντάσ τθν 

ταχυδρομικά με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι κα περιζρχονται ςτον Ο.Λ.Θ. Α.Ε. μζχρι τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ προςφορϊν. 

Ο Ο.Λ.Θ. 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. 

 

6. Ιςχφσ των προςφορών 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 30 μζρεσ από τθν επόμενθ μζρα τθσ 

καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. Προςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται 

ωσ απαράδεκτθ. 

 

7. Άνοιγμα Προςφορών 

Σο άνοιγμα των προςφορϊν κα γίνει τθν Πζμπτη 24.10.2019 και ώρα 11:15 π.μ.. ςτα Γραφεία του Ο.Λ.Θ. 

Α.Ε. Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν μποροφν να παρευρίςκονται οι υποψιφιοι οικονομικοί 

φορείσ ι οι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποι τουσ. 
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8. Κριτήριο κατακφρωςησ  

Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ χαμθλότερθ τιμι για το ςφνολο των εργαςιϊν που αναγράφονται ςτο Άρκρο 1 

τθσ παροφςασ. Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ ςτον μειοδότθ οικονομικό φορζα κα γίνει εγγράφωσ 

από τον Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  

Ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. καλεί τον υποψιφιο ανάδοχο ςτον οποίο κατοχυρϊκθκε θ υπθρεςία, 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  

 Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ  

 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου  

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

υπογράψει τθ ςφμβαςθ, ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο ςτθ ςειρά 

κατάταξθσ οικονομικό φορζα. 

 

9. Χρονική διάρκεια παροχήσ υπηρεςιών 

Θ χρονικι διάρκεια παροχισ των υπθρεςιϊν ορίηεται ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν ανάκεςθ των 

υπθρεςιϊν και τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 

10. Σρόποσ πληρωμήσ - Κρατήςεισ 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει ζπειτα από τθν ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν και μετά από ςχετικι 

πιςτοποίθςθ από τθν αρμόδια Τπθρεςία και τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

τοιχείο πλθρωμισ για τον ανάδοχο κα είναι θ παραπάνω πιςτοποίθςθ και βεβαίωςθ. 

Για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ, ο ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει τα εκ του νόμου απαιτοφμενα ςτον 

Ο.Λ.Θ: 

1. Σιμολόγιο,  

2. Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ,  

3. Αποδεικτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 

Σο τιμολόγιο εξοφλείται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι του. Για το απαιτοφμενο χρονικό 

διάςτθμα από τθν ζκδοςθ του λογαριαςμοφ πλθρωμισ του αναδόχου, μζχρι τθν καταβολι ςε αυτόν, του 

ποςοφ του λογαριαςμοφ από το ταμείο του Ο.Λ.Θ. Α.Ε., δεν δικαιοφται να εγείρει αξίωςθ αποηθμιϊςεωσ 

για τθ δικαιολογθμζνθ αυτι κακυςτζρθςθ πλθρωμισ του. 

Οι πλθρωμζσ υπόκειται ςτισ παρακάτω κρατιςεισ: 

-0,06% υπζρ Α.Ε.Π.Π. και 0,07% υπζρ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ ςφμφωνα με τα Άρκρα 350 & 375 του Ν.4412/2016 

(πλζον Χαρτοςιμου και ΟΓΑ Χαρτοςιμου). 
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11. Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Θ 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 ΟΛΘ 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. 

 

12. Διευκρινήςεισ 

Οι αιτιςεισ παροχισ διευκρινίςεων κα πρζπει να απευκφνονται ςτθν Ο.Λ.Θ. Α.Ε., υπ’ όψιν κασ Λυτινάκθ 

Χ., Σθλ.: 2810338137, Fax.: 2810226110, e-mail: protokolo@portheraklion.gr. 

 

 

Ο Πρόεδροσ & Δ/νων φμβουλοσ 

ΟΛΗ ΑΕ  

 

Απόλλων Φιλιππήσ  
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

«ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ - ΑΠΟΞΗΛΩΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΝΕΩΝ 

ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ» 

 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ (ολογράφωσ): 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Αριθμητικώσ. 

………………………………………………. 

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

 

Θ παροφςα προςφορά ιςχφει για 30 θμζρεσ. 

 

Ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ πρόςκλθςθσ και τουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα. 

 

Ο Προςφζρων 
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