
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙΑ»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙΑ» με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με:

 Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

 Το υπ’αρ. 21REQ009167119 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
 Την υπ’αρ. πρωτ. 7672/06.09.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΡΜΧ469ΗΞΣ-5ΧΒ).

1. Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια δύο αυτόματων μπαρών ελέγχου κυκλοφορίας 
για τις ανάγκες του ΟΛΗ ΑΕ, συνολικού προϋπολογισμού 4.300,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%. Ακολουθεί 
αναλυτικός πίνακας με τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται:

 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ 24 VOLT ΜΗΚΟΥΣ 5 Μ
 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ & ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΤΕΡΜΙΚΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΦΑΡΟΣ LED
 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ
 ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ DESIGN
 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΠΟΔΙΟΥ
 ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΑΠΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
 ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΘΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 2 ΜΠΑΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΣΤΟ ΣΑΣΙ ΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ
 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 100-250 VAC,50/60 HZ
 ΠΑΡΟΧΗ ΜΟΤΕΡ 24 VDC 
 ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 180 Νm
 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 3,5-6.0 sec
 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 44
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ -20C /+50C
 ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ (db),<70 Db
 ΛΙΠΑΝΣΗ ΓΡΑΣΣΟ
 ΜΗΚΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 5m
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Τα παραπάνω είδη πρέπει να είναι καινούρια, να έχουν πιστοποίηση ασφαλείας CE, της Ε.Ε.

2. Τόπος Παράδοσης
Τα είδη θα τοποθετηθούν ελεύθερα προς χρήση, σε χώρο εντός της λιμενικής εγκατάστασης του 
Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Ηράκλειο Κρήτης.

3. Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του συνόλου της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.300,00€ πλέον της 
αναλογίας Φ.Π.Α.

4. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο 
μέχρι την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, 
στο Λιμάνι Ηρακλείου.

5. Περιεχόμενο προσφοράς
Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του: 

1. Την οικονομική προσφορά του, 
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:

i. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 
για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

ii. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στη πρόσκληση,

3. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την εγγύηση των προς προμήθεια ειδών.

4. Prospectus ή τεχνικά φυλλάδια της προσφερόμενης λύσης.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο της προμήθειας. Προσφορές για τμήματά της, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. Υπογραφή σύμβασης 
 Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:

i) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά 
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. 
Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, 
υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 
ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου 
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.

ii) Φορολογική ενημερότητα.
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iii) Ασφαλιστική ενημερότητα.

 Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης.

7. Πληρωμή
Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 
πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του 
τιμολογίου.

8. Διευκρινήσεις
Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Καμπανά Κυριακή Τηλ. (+30) 2810 338120 email: 
protokolo@portheraklion.gr .

Ο   & Δ/νων  Σύμβουλος  

Μηνάς  Παπαδάκης
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