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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CCTV ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.»
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. 20REQ007422042 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
• Την υπ’αρ. πρωτ. 6067/02.10.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΩΦΣ469ΗΞΣ301),
σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CCTV ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.»,
αρχικού προϋπολογισμού 10.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και συνολικής διάρκειας των υπηρεσιών δώδεκα (12)
μήνες, ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι
προσφορές.
1. Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης
των καμερών κλειστού κυκλώματος και του λοιπού εξοπλισμού ασφαλείας του Οργανισμού Λιμένος
Ηρακλείου Α.Ε.
Οι εργασίες χωρίζονται στις παρακάτω 4 κατηγορίες:
α. Μηνιαίος καθαρισμός εξωτερικών καμερών κλειστού κυκλώματος
β. Τεχνική συντήρηση κλειστών κυκλωμάτων
γ. Εβδομαδιαίος έλεγχος καλής λειτουργίας καταγραφικών μηχανημάτων
απομακρυσμένα)
δ. Μηνιαίος έλεγχος καλής λειτουργίας λοιπού εξοπλισμού ασφαλείας
ε. Παραμετροποίηση, αναβάθμιση, διασφάλιση ομαλής λειτουργίας ΚΕΑΛΕ

(επιτόπου

ή

Στην έννοια της συντήρησης περιλαμβάνεται όλο των φάσμα των εργασιών, επιθεωρήσεων, ελέγχων,
δοκιμών, ρυθμίσεων, επισκευών, αντικατάσταση συσσωρευτών, κλπ., οι οποίες είναι απαραίτητες για την
εξασφάλιση της αδιάλειπτης, ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του εξοπλισμού.
Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος για την τήρηση πλήρως ενημερωμένου αρχείου με όλα τα στοιχεία
του εξοπλισμού, του δικτύου, των εργασιών και των τροποποιήσεων που θα πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο της συντήρησης. Αντίγραφο του αρχείου θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις αρχές κάθε μήνα, στον
Ο.Λ.Η. Α.Ε.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CCTV ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.»
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Όλες οι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω θα γίνονται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, ενώ τα
όποια υλικά-ανταλλακτικά απαιτούνται, θα αγοράζονται, μετά από υπόδειξη του αναδόχου, με ευθύνη
και έξοδα του Ο.Λ.Η. Α.Ε..
Η αναγγελία της βλάβης θα γίνεται από τον Ο.Λ.H. Α.Ε. ή από την εταιρία φύλαξης κοινοποιώντας την και
στα αρμόδια όργανα του Ο.Λ.Η. Α.Ε. τηλεφωνικά, με fax ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προς τον ανάδοχο.
Α – ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ CCTV
Θα διενεργείται καθαρισμός των καμερών κλειστού κυκλώματος από σκόνες, ρύπους, αράχνες,
υπολείμματα αλμύρας κλπ τουλάχιστον μια (1) φορά το μήνα, και επιπλέον όποτε απαιτηθεί, μετά από
έγγραφη ειδοποίηση από την αρμόδια υπηρεσία. Οι κάμερες είναι τοποθετημένες σε στύλους ή οικήματα
σε ύψος 4 έως 6 μ.
Β - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ CCTV
Θα διενεργούνται από τον ανάδοχο οι παρακάτω εργασίες:
•

Έλεγχος και αποκατάσταση λειτουργικότητας καμερών.

•

Έλεγχος / ρύθμιση εστίασης καμερών .

•

Έλεγχος και αποκατάσταση ποιότητας εικόνας.

•

Έλεγχος / ρύθμιση στήριξης.

•

Έλεγχος και αποκατάσταση των καλωδιώσεων, συνδέσεων, ενισχυτών σήματος,
τροφοδοτικών, με κατάλληλη διευθέτηση αυτών εάν απαιτείτε.

•

Γενικές διαγνώσεις πιθανών βλαβών ή ζημιών

Στην έννοια της συντήρησης περιλαμβάνεται όλο των φάσμα των εργασιών, επιθεωρήσεων, ελέγχων,
δοκιμών, ρυθμίσεων, επισκευών, αντικατάσταση συσσωρευτών, κλπ., οι οποίες είναι απαραίτητες για την
εξασφάλιση της αδιάλειπτης, ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του εξοπλισμού.
Τα υλικά που ενδέχεται να απαιτηθούν για την αποκατάσταση μιας βλάβης θα χορηγούνται από τον Ο.Λ.Η.
Α.Ε. μετά από έρευνα αγοράς και λήψη προσφορών (με την βοήθεια του αναδόχου), ενώ οι επισκέψεις
τεχνικών για όσες βλάβες προκύψουν θα είναι δωρεάν.
Γ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Θα διενεργείται από τον ανάδοχο απομακρυσμένος ή επιτόπιος έλεγχος των όλων των καταγραφικών
μηχανημάτων τουλάχιστον μια (1) φορά την εβδομάδα, και επιπλέον όποτε απαιτηθεί, μετά από έγγραφη
ειδοποίηση από την αρμόδια υπηρεσία. Θα ελέγχεται η ποιότητα εικόνας και εγγραφής των ημερήσιων
και των νυκτερινών λήψεων. Σε περίπτωση βλάβης, αυτή θα αποκαθίσταται με ευθύνη του αναδόχου.
Δ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Θα διενεργείται από τον ανάδοχο επιτόπιος έλεγχος του συνόλου του λοιπού εξοπλισμού ασφαλείας του
Ο.Λ.Η. Α.Ε., τουλάχιστον μια (1) φορά μηνιαίως, και επιπλέον όποτε απαιτηθεί, μετά από έγγραφη
ειδοποίηση από την αρμόδια υπηρεσία. Αναλυτικά θα γίνεται:
•
•

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Μηνιαίος Έλεγχος κατάστασης συσσωρευτών και ικανότητας μετακίνησης των ηλεκτρικών
οχημάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CCTV ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.»
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•
•

•

MΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
Μηνιαίος Έλεγχος λειτουργίας φορητών προβολέων που λειτουργούν με γεννήτρια
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΗΤΩΝ IP ΚΑΜΕΡΩΝ
Μηνιαίος Έλεγχος λειτουργίας μηχανημάτων ανύψωσης συστημάτων φορητών IP καμερών,
λειτουργίας γεννήτριας και έλεγχος ασύρματης αποστολής εικόνας στο Κέντρο ISPS του Λιμένος
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MOBIS X-REY
Μηνιαίος Έλεγχος ικανότητας ανύψωσης και μεταφοράς φορητών συστημάτων ελέγχου MOBIS XRAY καθώς και λειτουργίας του ρολού και της γεννήτριας των συστημάτων

Ε - ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΕΑΛΕ)
Για την επιτήρηση και την ασφάλεια των ευαίσθητων εξωτερικών και εσωτερικών χώρων του Ο.Λ.Η. Α.Ε.
υπάρχει το κέντρο Ασφαλείας και Ελέγχου (ΚΕΑΛΕ) που αποτελεί το κεντρικό σημείο για την διαχείριση
του συστήματος επιτήρησης των καμερών. Είναι επανδρωμένο με προσωπικό ασφαλείας καθ΄ όλο το
εικοσιτετράωρο και εξοπλισμένο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, έτσι ώστε να δίνει την δυνατότητα
στους διαχειριστές του συστήματος να έχουν άμεση και ζωντανή παρακολούθηση όλων των σημείων της
Λιμενικής Εγκατάστασης που καλύπτονται από κάμερες. Παράλληλα με την ζωντανή παρακολούθηση, οι
διαχειριστές μπορούν να ενημερώνονται από το σύστημα ζωντανά για οποιοδήποτε alarm προκύψει από
παραβιάσεις της περίφραξης, να κατευθύνουν τις κινητές κάμερες για να έχουν πιο αναλυτική κάλυψη
του ελεγχόμενου χώρου, και να ανατρέχουν και σε παλαιότερες καταγραφές του συστήματος για την
εύρεση συμβάντων.
Ο Εξοπλισμός Κέντρου Ασφαλείας και Ελέγχου ( ΚΕΑΛΕ) αποτελείται από :
•

Ψηφιακούς καταγραφείς

•

Οθόνες παρακολούθησης

•

UPS

•

RACK

•

Switches/routers

Αναλυτικότερα ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελεί :
•

Έλεγχο σωστής λειτουργίας των συσκευών καταγραφής.

•

Έλεγχο για τυχόν νέων εκδόσεων ή εκδόσεων συντήρησης του λογισμικού (VMS) και
εφαρμογών, για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος (Σε συνεργασία με
τον Ο.Λ.Η. Α.Ε.) .

•

Έλεγχος logs (ιστορικών) του συστήματος.

•

Τοπικός έλεγχος καταγραφής .

•

Υποστήριξη/εκπαίδευση των χρηστών και διαχειριστών.

•

Παραμετροποίηση /ρυθμίσεις του εξοπλισμού.

•

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, εφόσον απαιτηθεί.

•

Έλεγχος των καλωδιώσεων, συνδέσεων, ενισχυτών σήματος, τροφοδοτικών, με κατάλληλη
διευθέτηση αυτών εάν απαιτείτε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CCTV ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.»
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•

Γενικές διαγνώσεις πιθανών βλαβών ή ζημιών .

•

Καθαρισμό / φύσημα Εξοπλισμού του Κέντρου Ασφαλείας και Ελέγχου (Server, Switches ,
Routers, Οθόνες, κλπ.)

•

Έλεγχος δικτυακής επικοινωνίας όλου του εξοπλισμού.

•

Έλεγχος μπαταριών και καλής λειτουργίας των μονάδων αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS).

•

Δοκιμές εύρυθμης λειτουργίας όλου του εξοπλισμού.

•

Συμπλήρωση δελτίου επίσκεψης και τυχόν παρατηρήσεων .

Ο ανάδοχος θα παραδίδει μηνιαία έκθεση με τις πραγματοποιθείσες εργασίες συντήρησης, την
κατάσταση του εξοπλισμού, τυχόν προβλήματα και απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.
Η λίστα του εξοπλισμού ασφαλείας που περιγράφεται παραπάνω, θα χορηγείται από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε., μετά
από αίτηση των ενδιαφερομένων εταιρειών ΙΕΠΥΑ.
2. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Ως τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζονται οι λιμενικές εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Η. Α.Ε., στο Ηράκλειο Κρήτης.
3. Προϋπολογισμός – Διάρκεια των υπηρεσιών
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α. για το
σύνολο των υπηρεσιών για δώδεκα (12) μήνες.
4. 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.
5. Περιεχόμενο προσφοράς
Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού:
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:
i.

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,

ii.

πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη,

3. Αντίγραφο της προβλεπόμενης από το άρθρο 2 του Ν.2518/1997 άδειας σε ισχύ.
4. Πιστοποίηση ISO 9001:2015 για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
5. Πιστοποίηση του αναδόχου κατά ΕΚΒΑ (Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας) για την
απόρρητη διαχείριση και φύλαξη των σχεδίων & πληροφοριών της ασφάλειας του λιμένος και την
πρόσβαση στον χώρο του ISPS Κέντρου Ελέγχου Καμερών.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CCTV ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.»
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6. Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή επίσημο αντιπρόσωπο του στην Ελλάδα, ότι
το τεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος έχει εκπαιδευτεί στον προς συντήρηση
εξοπλισμό: Α) CUBIS, Β) AXXON NEXT, Γ) TVT, Δ) ARECON.
7. Λίστα με τους πιστοποιημένους τεχνικούς ασφαλείας του αναδόχου, με άδεια εργασίας τύπου Β’
(τεχνικών συστημάτων ασφαλείας).
8. Πελατολόγιο με τουλάχιστον 5 τιμολόγια παρόμοιων συντηρήσεων, που να επιβεβαιώνουν την
τεχνική εμπειρία του εργολάβου.
Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών. Προσφορές για τμήματα των υπηρεσιών
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων με την χαμηλότερη συνολική προσφορά.

6. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο
μέχρι την Παρασκευή 16.10.2020 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.
7. Ισχύς των Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 30 μέρες από την επόμενη μέρα της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
8. Άνοιγμα Προσφορών
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 16.10.2020 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.
9. Κατακύρωση – Υπογραφή σύμβασης
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής
για το σύνολο των υπηρεσιών.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον μειοδότη 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 το έργο, 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
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CCTV ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.»

Σελ.5 / 7

ΑΔΑ: ΩΕ45469ΗΞΣ-Ε96

20PROC007431567 2020-10-06

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.
10. Παραλαβή - Πληρωμή
Η παραλαβή των παρεχόμενων Υπηρεσιών θα γίνετε τμηματικά ανά δίμηνο, από την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής του Ο.Λ.Η. Α.Ε., η οποία θα παραλαμβάνει και θα ελέγχει τις μηνιαίες εκθέσεις του αναδόχου,
και θα εκδίδει το αντίστοιχο πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής.
Μετά από κάθε τμηματική παραλαβή, ο ανάδοχος θα πληρώνεται το αντίστοιχο τίμημα για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες.
Στοιχεία πληρωμής για τον ανάδοχο θα είναι τα παραπάνω πρωτόκολλα παραλαβής.
Για την πληρωμή του τιμήματος, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει στην Ο.Λ.Η. Α.Ε.:
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)
11. 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.
12. Διευκρινήσεις
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ. Καμπανά Κ.,
Τηλ.: 6974757797, Fax.: 2810-226110, e-mail: protokolo@portheraklion.gr.

Ο Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΗ ΑΕ
Μηνάς Παπαδάκης
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CCTV ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών (αριθμητικώς):
…………………………………..

Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών (ολογράφως):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.
Η παρούσα προσφορά ισχύει για 30 ημέρες.
Έλαβα γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
Ο Προσφέρων
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