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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PSAMIDES

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 10.000,00 €
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
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Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
• Την υπ’αρ. πρωτ. 2191/13.04.2020 Απόφαση Αποδοχής Υλοποίησης του έργου PSAMIDES
(ΑΔΑ: ΨΔΓΞ469ΗΞΣ-ΖΦΜ),
• Την ανάγκη υλοποίησης του παραπάνω έργου,
• Την με αρ.πρωτ.4729/13.08.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (6ΟΝ1469ΗΞΣ-Υ7Ο),
• Το 20REQ007185611 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης,
• Τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος,
σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ PSAMIDES» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης προϋπολογισμού 10.000,00€
πλέον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα
ληφθούν και οι προσφορές, και δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των συνοπτικών και
ανοικτών διαγωνισμών.
Το έργο
Στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος συνεργασίας
Interreg V-B «MED 2014-2020» υποβλήθηκε η πρόταση με τίτλο «Ports small and medium
alliance for sustainable development» και ακρωνύμιο Psamides (Ref: 5350), το οποίο
εγκρίθηκε για χρηματοδότηση.
Το έργο PSAMIDES θα συνδέσει δυο κρίσιμους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης: Τα λιμάνια
και τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό. Ένα μεγάλο μερίδιο του τουρισμού στη Μεσόγειο
διακινείται μέσα από λιμάνια μικρού και μεσαίου μεγέθους και συγκεντρώνεται στις
παράκτιες περιοχές.
Στα λιμάνια αυτού του μεγέθους με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ελλιμενισμού ιδιωτικών
σκαφών και εξυπηρέτησης κρουαζιέρων σε συνδυασμό με την άμεσα συνδεμένη τουριστική
βιομηχανία αποτελούν ένα κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας για την περιοχή της
Μεσογείου. Στόχος του έργου PSAMIDES είναι η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των
λιμανιών μικρού και μεσαίου μεγέθους και της διοίκησης μαρίνων μέσα από την εφαρμογή
καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης ροών τουριστών, καλύτερου κόστους ελέγχου, παροχής
περισσότερων υπηρεσιών στους χρήστες και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
προέρχονται από την τουριστική δραστηριότητα, προωθώντας την «Οικο-καινοτομία» στα
λιμάνια.
Οι λιμενικές αρχές που συμμετέχουν στο έργο μετά από την καταγραφή των αναγκών τους
θα εφαρμόσουν πιλοτικά και θα αξιολογήσουν καινοτόμα εργαλεία στους παρακάτω τομείς:
αισθητήρες πρόσδεσης, απομακρυσμένη διαχείριση παροχής νερού και ηλεκτρικής
ενέργειας, οικολογικές σημαδούρες πρόσδεσης για μεγάλα πλοία και ιστιοπλοϊκών,
συσκευές παγίδευσης πλαστικών, χρήση των κυμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, διαφοροποίηση των τηλεματικών υπηρεσιών και διευκόλυνση των αιτημάτων
παροχής υπηρεσιών, προώθηση της χρήσης των λιμανιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

ΑΔΑ: Ω0ΣΔ469ΗΞΣ-Δ9Α

20PROC007191049 2020-08-17

Μέσα από το έργο θα παραχθεί ένα εργαλείο αυτό-αξιολόγησης που θα προορίζεται τόσο
για λιμενικές αρχές όσο και ΜΜΕ και θα τους βοηθάει κατά τη λήψη αποφάσεων και την
επιλογή των κατάλληλων καινοτόμων εργαλείων που θα έχουν πιλοτικά εφαρμοστεί κατά
την υλοποίηση του έργου PSAMIDES και θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.
1. Αντικείμενο
ο Ανάδοχος θα παράσχει στον ΟΛΗ ΑΕ συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν :
1. Την αποτύπωση και Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου όπως επισημαίνεται από

τον ΟΛΗ ΑΕ, συγκεντρώνοντας τις προδιαγραφές και τους όρους που
προσδιορίζονται και περιγράφονται στο πλαίσιο του έργου PSAMIDES, που θα
αποτελέσει το αντικείμενο ανάθεσης μέσω ανοικτού διαγωνισμού. Το αντικείμενο
ανάθεσης μέσω του ανοικτού διαγωνισμού αφορά:
- την επιλογή συγκεκριμένων καινοτόμων τεχνολογιών που αφορούν δύο (2)
πιλοτικές δράσεις, στα πλαίσια του πακέτου εργασίας 3 όπως αναφέρεται στο
Τεχνικό Δελτίο του έργου PSAMIDES. Η πιλοτική δράση-1 αφορά αισθητήρες
(σένσορες) πρόσδεσης και η πιλοτική δράση-2 αφορά απομακρυσμένη παροχή
νερού και ηλεκτρικής ενέργειας.
- την σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου
εξοπλισμού για την υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων 1 και 2
- την περιγραφή της λειτουργίας εντός του Λιμένα του ΟΛΗ ΑΕ των παραπάνω
πιλοτικών
- την ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων της χρήσης συγκεκριμένων
τεχνολογιών από την άποψη της βελτιστοποίησης των διαδικασιών της διαχείρισης
του λιμένα.
2. Την προετοιμασία του/των τευχών δημοπράτησης για την διακήρυξη άνω ή κάτω
των ορίων των παραπάνω πιλοτικών, με τα συνημμένα σε αυτά έγγραφα, σύμφωνα
με τα πρότυπα τεύχη της Ενιαίας Αρχής Συμβάσεων (Ν.4412/16) για Προμήθειες ή
υπηρεσίες που σχετίζονται με το έργο
3. Την υποστήριξη του ΟΛΗ ΑΕ Γ για τη διενέργεια του/των ηλεκτρονικών
διαγωνισμών των παραπάνω πιλοτικών μέχρι του σταδίου της κατακύρωσης του
αποτελέσματος των διαγωνισμών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
Απαραίτητα προσόντα :
1. Να έχουν ολοκληρώσει την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη φορέων δικαιούχων
συγχρηματοδοτουμένων έργων σε διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών και
υπηρεσιών άνω των ορίων στο Πλαίσιο του Ν.4412/2016. Η παροχή υπηρεσίας θα
πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής :
•

Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης άνω των ορίων, με τα συνημμένα σε
αυτά έγγραφα, σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη της Ενιαίας Αρχής Συμβάσεων
(Ν.4412/16)
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Την υποστήριξη του φορέα για τη διενέργεια του/των ηλεκτρονικών
διαγωνισμών μέχρι του σταδίου της κατακύρωσης του αποτελέσματος των
διαγωνισμών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

2. Να έχουν ολοκληρώσει κατά το παρελθόν επιτυχώς τουλάχιστον 2 συμβάσεις για την
διαχείριση και υλοποίηση δύο διαφορετικών συγχρηματοδοτουμένων έργων
Interreg που σχετίζονται με την ανάπτυξη Λιμενικών Υποδομών /εγκαταστάσεων.
3. Να διαθέτουν κατ ελάχιστον την παρακάτω ομάδα έργου
• Έναν οικονομολόγο με την εμπειρία τουλάχιστον της παρ.2 (να έχει
αποδεδειγμένα συμμετάσχει σε δύο διαφορετικά συγχρηματοδοτούμενα
έργα Interreg) στην τεχνική υποστήριξη φορέων για την σύνταξη τευχών
δημοπράτησής, διενέργεια διαγωνισμών στο Πλαίσιο του Ν.4412/2016
καθώς και στην εκπόνηση μελετών που σχετίζονται με λιμενικές
υποδομές/εγκαταστάσεις.
• Έναν Μηχανικό με εμπειρία σε δύο διαφορετικά συγχρηματοδοτούμενα
έργα Interreg και στην σύνταξη τευχών δημοπράτησής προμήθειων και
υπηρεσιών, στην τεχνική υποστήριξη φορέων για την διενέργεια
διαγωνισμών στο Πλαίσιο του Ν.4412/2016 για έργα προμηθειών και
υπηρεσιών.
• Έναν Περιβαλλοντολόγο με θεωρητική εξειδίκευση σε θαλάσσιες
τεχνολογίες και με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων.
4. Να διαθέτουν Πιστοποιητικό Παροχής υπηρεσιών ISO 9001/2015 για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες τους.
2. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Ως τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Αναδόχου.
3. Προϋπολογισμός – Διάρκεια της σύμβασης
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ πλέον της αναλογίας
Φ.Π.Α. Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί ορίζεται έως 6μήνες από την Υπογραφή
της Συμβάσης.
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 των
άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
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5. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές
σφραγισμένες προσφορές ενός 5 ημέρων από την δημοσίευση της παρούσης και το αργότερο
μέχρι την 24η Αυγούστου 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
6. 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. Πίνακα Συναφών έργων, Πίνακα Ομάδας έργου και όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή
βεβαιώσεις που αποδεικνύουν τα ζητούμενα από την παρούσα πρόσκληση προσόντα όπως
περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας με επισυναπτόμενα βιογραφικά σημειώματα της
ομάδας έργου.
Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών. Προσφορές για τμήματα των
υπηρεσιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Τεχνική Προσφορά του έργου. Η τεχνική προσφορά για λόγους ομοιομορφίας δεν θα
πρέπει να ξεπερνά τις 35 σελίδες δακτυλογραφημένες.
7. Ισχύς των Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 60 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 24η Αυγούστου 2020 και ώρα 11.15 π.μ. στα Γραφεία
του Ο.Λ.Η. Α.Ε. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται
υποψήφιοι οικονομικοί φορείς ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
9. Κατακύρωση διαγωνισμού – Υπογραφή σύμβασης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά: βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για τις ανάγκες της τεχνικής
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αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη
διαδικασία:
Για την τεχνική βαθμολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα
απορριφθούν για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας,
θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω κριτήρια βαθμολογίας με συντελεστή βαρύτητας 100%.

Τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ που θα ληφθούν υπόψη για την βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισμα 100.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ομάδα Κριτηρίων

Κριτήριο

Συντελεστής
Βαρύτητας

Α.

Μεθοδολογία Υλοποίησης

70

Α.1

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο 35
υποψήφιος
Ανάδοχος
σκοπεύει
να
προσεγγίσει το έργο, ώστε να ικανοποιήσει τις
απαιτήσεις της Πρόσκλησης.
Αντίληψη του έργου

Α2

Μεθοδολογία και μέσα υλοποίησης του έργου 35

Β.

Ομάδα Έργου

30

Β.1

Δομή, Σύνθεση και Οργάνωση Ομάδας Έργου

30

Σύνολο

100

Κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει κάθε ένα κριτήριο αυτόνομα με ένα ακέραιο
βαθμό, στην κλίμακα 100– 120. Βαθμολογία 100 δίνεται στις περιπτώσεις που η τεχνική
προσφορά πληροί ακριβώς τα κριτήρια . Η βαθμολογία μπορεί να αυξάνεται μέχρι 120
βαθμούς στις περιπτώσεις που η τεχνική προσφορά υπερκαλύπτει το κριτήριο. Προσφορές
που θα λάβουν, σε κάποιο από τα κριτήρια, βαθμό κάτω του 100, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Οι σταθμισμένες βαθμολογίες των κριτηρίων αθροίζονται και δίνουν τη
συνολική βαθμολογία. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των
βαθμολογιών των μελών της Επιτροπής. Στη συνέχεια, η βαθμολογία κάθε κριτηρίου
σταθμίζεται (πολλαπλασιάζεται) επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.
Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμών όλων των
κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς (Α.Β.Σ.Π.).
Ο Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (Σ.Β.Σ.Π.) υπολογίζεται από τον τύπο:
Σ.Β.Σ.Π. = (Α.Β.Σ.Π. / Α.Β.Σ.Π.max ) x 100
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όπου:

Α.Β.Σ.Π.max είναι ο μεγαλύτερος Απόλυτος Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς μεταξύ όλων των
Τεχνικών Προσφορών.
Η Επιτροπή βαθμολογεί τις οικονομικές προσφορές με βάση τον ακόλουθο τύπο:
Oj = ( Κ min / Κ j ) x 100
όπου :
Oj : η Βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς
Κ min : το χαμηλότερο κόστος από όλες τις οικονομικές προσφορές
Kj : το κόστος της οικονομικής προσφοράς j.
Η ανάδειξη αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικό
άποψη Προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και σύμφωνα με τη σχετική
πρόβλεψη στα άρθρα 86 παρ. 13 και 90 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Για την επιλογή της πιο συμφέρουσας από οικονομικό άποψη Προσφοράς η Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού θα προβεί στην κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή
τις συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο :
Λi = 90* (Σ.Β.Σ.Π.i / Α.Β.Σ.Π.max) + 10* Qj
όπου:
Α.Β.Σ.Π.max η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Σ.Β.Σ.Π.i η Τελική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς Qj
Oj η Βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς
Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, επικρατέστερη είναι η Προσφορά με την καλύτερη Τεχνική
Αξιολόγηση (μεγαλύτερο T.B.T.Π.), ενώ σε περίπτωση πλήρους ισοβαθμίας (Λi, Σ.Β.Σ.Π.i)
διενεργείται δημόσια κλήρωση παρουσία όλων των ενδιαφερομένων.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή συντάσσει τον τελικό
Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων, κατά αύξουσα σειρά βαθμολόγησης, από τον οποίο
και προκύπτει ο προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή, Ανάδοχος της υπηρεσίας.
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
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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 αμοιβή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε 3 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις που θα
καταβληθούν έπειτα από τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής από αρμόδια επιτροπή για
την παρακολούθηση της σύμβασης που θα υπογραφεί.
Στοιχεία πληρωμής για τον ανάδοχο θα είναι τα παραπάνω πρωτόκολλα παραλαβής.
Για την πληρωμή του τιμήματος, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στον Ο.Λ.Η. :
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 τιμολογίου, 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.
12. Διευκρινήσεις
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν
κας Κονσολάκη Ανθούλας, Τηλ.: 2810338129, Fax.: 2810-226110, e-mail:
protokolo@portheraklion.gr.
Ο Δ/νων Σύμβουλος
Μηνάς Παπαδάκης
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PSAMIDES
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, (ολογράφως):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Αριθμητικώς: ……………………………….

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Η παρούσα προσφορά ισχύει για 60 ημέρες.

Έλαβα γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Ο Προσφέρων

