
 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΗ ΑΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ» 

 

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 με ΑΔΑΜ. 19REQ005245216 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης, 

• Την με αρ. πρωτ. 4180/08.07.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΗΓ7469ΗΞΣ-2ΡΜ), 

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΗ ΑΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ» 

 αρχικού προϋπολογισμού 2.400,00€ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές. 

1. Αντικείμενο  

• Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και προτάσεις για την βελτίωση και απλοποίηση 

διαδικασιών με στόχο την αυτοματοποίησή τους. 

• Έλεγχος, σχεδίαση και διόρθωση όπου απαιτείται των στατιστικών αναφορών (μηνιαίων, 

τριμηνιαίων, ετήσια κ.τ.λ.) 

• Έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικού συστήματος οικονομικής διεύθυνσης, προτάσεις για την 

βελτίωση και απλοποίηση διαδικασιών με στόχο την αυτοματοποίηση τους και την αυτόματη 

άντληση οικονομικών και στατιστικών αναφορών. 

• Δημιουργία αρχείου ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη 

χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος των εταιρικών χρήσεων 2016, 2017 και 

2018. 

• Δημιουργία αρχείου για αυτόματο υπολογισμό μηνιαίας δήλωσης Φ.ΠΑ. 

• Υπολογισμός Κυρίου Δείκτη Επιδόσεων (ΚΡΙ) , Νέο Μητρώο Δεσμεύσεων κλπ. 

• Τεχνική υποστήριξη σε θέματα προϋπολογισμού – απολογισμού. 

• Κάθε άλλη εργασία (ανάλογα με το μέγεθος του αντικειμένου) που θα προκύψει κατά το 

διάστημα της σύμβασης και θα αξιολογηθεί με τη Διεύθυνση του Οργανισμού. 

• Ο ανάδοχος θα απασχολείται για τις παραπάνω υπηρεσίες 10 ώρες ανά εβδομάδα (με φυσική 

παρουσία κατά 80% στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού και 20% απομακρυσμένα) για τέσσερις 

μήνες. 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης 

Ηράκλειο, 29.07.2019 

Αρ. Πρωτ.:4641 

Τηλ/Fax: 2810338120 / 2810-300234  

E-mail: protokolo@portheraklion.gr  - 

website: www.portheraklion.gr 
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2. Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 

2.400,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α.  

3. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την 

05.08.2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

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 διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

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. 

4. 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 στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του 

διαγωνισμού που συμμετέχουν καθώς και ότι: 

i. Αποδέχονται πλήρως τους όρους που θέτει ο ΟΛΗ Α.Ε. στην παρούσα πρόσκληση 

ii. Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για τις 

οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και εφόσον 

επιλεγούν ως ανάδοχοι, αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών 

iii. Ότι διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία για την υλοποίηση του έργου 

iv. Ότι δεν εμπίπτουν (σε περίπτωση φυσικού προσώπου ο ίδιος ο υποψήφιος 

προσφέροντας ή σε περίπτωση νομικού προσώπου κάθε μέλος που συμμετέχει σε αυτό) 

σε οποιαδήποτε από τις ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν ότι η τήρηση λογιστικών 

βιβλίων είναι έργο ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του ελεγκτή. 

3. Βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου προσφέροντα ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, των 

ατόμων που θα ασχοληθούν με το έργο. 

4. Βεβαίωση εμπειρίας τουλάχιστον ενός έτους σε έργο παρόμοιο με αυτό του αντικειμένου της 

παρούσας, η οποία θα αποδεικνύεται με προσκόμιση συμβάσεων ή συμφωνητικών ή 

βεβαιώσεις φορέων του ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα, του υποψήφιου προσφέροντα ή σε 

περίπτωση νομικού προσώπου, των ατόμων που θα ασχοληθούν με το έργο. 

5. Πιστοποιητικό Δ.Ο.Υ από όπου θα φαίνεται η δραστηριότητα που ασκεί ο υποψήφιος ανάδοχος. 

6. Νομιμοποιητικά έγγραφα: Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, 

προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, και 

έγγραφο της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής που να αποδεικνύει τη νόμιμη σύσταση του 

νομικού προσώπου και τις τροποποιήσεις που τυχόν έχουν γίνει στο Καταστατικό του, από όπου 

θα προκύπτουν όλα τα μέλη που συμμετέχουν σε αυτό. Σε περίπτωση ΑΕ και ΕΠΕ επιπλέον τα 

αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης. Επίσης σε περίπτωση ΑΕ, προσκομίζεται επικυρωμένο Πρακτικό 

ΔΣ και το αντίστοιχο ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού, από το οποίο προκύπτουν όλα τα μέλη του ΔΣ και 

κάθε άλλο όργανο εκπροσώπησης της ΑΕ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό 

πρόσωπο, προσκομίζεται βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια διοικητική Αρχή. Σε 
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περίπτωση σύμπραξης, προσκομίζονται τα αντίστοιχα ως άνω έγγραφα για κάθε μέλος της 

σύμπραξης.. 

5. Διάρκεια παροχής υπηρεσιών:  

Η χρονική διάρκεια παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, από τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί, ορίζεται σε 

τέσσερις μήνες. 

6. 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. 

7. Άνοιγμα Προσφορών  

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 05.08.2019 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 εκπρόσωποι τους.  

8. Κατακύρωση διαγωνισμού – Υπογραφή σύμβασης  

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 ο διαγωνισμός, 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 

Αν περάσει η προθεσμία των δέκα ημερών χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να 

υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την 

περίπτωση, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης 

οικονομικό φορέα. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για 

την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

9. Παραλαβή - Πληρωμή 

Η πιστοποίηση των παρεχόμενων Υπηρεσιών θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Ο.Λ.Η. 

Α.Ε., ανά μήνα.  Μετά την κάθε μηνιαία πιστοποίηση, θα γίνεται εξόφληση του ανάλογου τιμήματος . 

Στοιχεία πληρωμής για τον ΑΝΑΔΟΧΟ θα είναι η παραπάνω πιστοποίηση. 

Για την πληρωμή του τιμήματος, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να προσκομίζει στον Ο.Λ.Η. : 

α) Τιμολόγιο 

β) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 

γ) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

Τα τιμολόγια εξοφλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση τους. Για το απαιτούμενο 

χρονικό διάστημα από την έκδοση του λογαριασμού πληρωμής του Προμηθευτή, 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, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 44 του Ν.4605/2019 (πλέον Χαρτοσήμου και ΟΓΑ 

Χαρτοσήμου). 
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10. 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, καθώς και να τροποποιήσει 

το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει αυτήν, με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφαση. 

11. Διευκρινήσεις 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ.Φραγκάκη 

Εμμανουήλ, Τηλ.: 2810338112, Fax.: 2810-226110, e-mail: protokolo@portheraklion.gr. 

 

 

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  

 

 

Απόλλων Φιλιππής   

mailto:protokolo@portheraklion.gr
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

 

 

Προσφερόμενη τιμή για την  

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΗ ΑΕ  

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ» 

 

Ολογράφως: 

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

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

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

 

 

Αριθμητικώς: ……………………………….  

 

 

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

 

Η παρούσα προσφορά ισχύει για 60 ημέρες. 

 

Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

Ο Προσφέρων 
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