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ΠΡΟΚΛΗΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΜΕΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ – 

ΕΠΙΚΕΤΗ ΕΧΑΡΩΝ Ή ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΦΡΕΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΣΙΩΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΛΙΜΕΝΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

 

Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ηρακλείου Α.Ε. διενεργεί πρόςκλθςθ κατάκεςθσ προςφοράσ για τθν 

«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΕΣΧΑΩΝ Ή ΚΑΡΑΚΙΩΝ ΦΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΙΩΝ ΚΑΙ ΦΕΑΤΙΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΨΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ» με κριτιριο ανάκεςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι, ςφμφωνα με: 

 Το Ν. 4412/2016 Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 

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

 Το με αρ. 19REQ005359823 εγκεκριμζνο αίτθμα δαπάνθσ. 

 Τθν με αρ. πρωτ. 4616/22.07.2019 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ 6ΑΒΞ469ΗΞΣ-

ΤΚΓ). 

 

1. Αντικείμενο 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ είναι θ προμικεια αντικατάςταςθ – επιςκευι εςχάρων ι 

καπακιϊν φρεατίων όμβριων και φρεατίων επίςκεψθσ εντόσ χερςαίασ ηϊνθσ λιμζνοσ Ηρακλείου, τα 

οποία είναι φκαρμζνα, κατεςτραμμζνα ι χρειάηονται ταπείνωςθ ι υπερφψωςθ ςτάκμθσ. Τα φρεάτια 

που είναι ςπαςμζνα και κατεςτραμμζνα κα αντικακίςτανται με ςυνκετικά όπωσ περιγράφετε παρακάτω. 

Οι εργαςίεσ που κα πραγματοποιθκοφν αφοροφν: 

 

Α) ΕΓΑΣΙΕΣ ΥΡΕΥΨΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΕΑΤΙΩΝ-ΕΣΧΑΩΝ 

Εργαςίεσ υπερφψωςθσ τθσ ςτάκμθσ φρεατίων και ςυγκεκριμζνα κοπι με κατάλλθλο μθχάνθμα αςφάλτου 

ι του ςκυροδζματοσ (ανάλογα με το τι υπάρχει γφρω από το φρεάτιο) περιμετρικά του μεταλλικοφ 

περιβλιματοσ του (καπάκι ι ςχάρα) ςε απόςταςθ τουλάχιςτο 10εκ. από αυτό ι και μεγαλφτερθσ αν το 

φρεάτιο επεκτείνεται εςωτερικά και κάτω από το μεταλλικό περίβλθμά του. Κακαίρεςθ του 

αςφαλτομίγματοσ ι του ςκυροδζματοσ περιμετρικά του ςτοιχείου (εςωτερικά των τομϊν που 

προθγοφνται) ϊςτε αυτό να απελευκερωκεί μαηί με το μεταλλικό πλαίςιό του. Υπερφψωςθ του λαιμοφ 

φρεατίου όπου κα χρθςιμοποιθκεί ζτοιμο ταχφπθκτο επιςκευαςτικό κονίαμα υψθλϊν αντοχϊν, 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

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

Ηράκλειο,30.07.2019 

Αρ. Ρρωτ.:4691 

Τθλ/Fax: 2810338116 / 2810226.110  

E-mail: info@portheraklion.gr  - 

website: www.portheraklion.gr 
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κατθγορίασ R4, όπου κα προςτίκενται και ίνεσ πολυπροπυλενίου για τθν ενίςχυςθ και τον οπλιςμό του 

και κα αποκτά υψθλζσ αντοχζσ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, ώςτε να δίνεται εντόσ είκοςι τεςςάρων 

(24) ωρών ςε κυκλοφορία το ςημείο τησ επζμβαςησ. Η τελικι ςτάκμθ του φρεατίου (μαηί με το 

μεταλλικό περίβλθμα) κα είναι ςτο επίπεδο τθσ επιφανειακισ αςφάλτου ι του επιφανειακοφ 

ςκυροδζματοσ. 

 

Β) ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 

ΚΥΚΛΙΚΑ Φ 800 

Ρρομικεια και αντικατάςταςθ χυτοςιδθρϊν καλυμμάτων φρεατίων με κυκλικά ςυνκετικά Φ 800 

κλάςεωσ D 400 ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του ςχετικοφ προτφπου ΕΛΟΤ EN124 & ΕΝ124-5, με 

κατάλλθλθ προςαρμογι του λαιμοφ του φρεατίου. 

Συμπεριλαμβάνονται όλεσ οι εργαςίεσ και τα υλικά μετατροπισ του υφιςτάμενου φρεατίου ςε κυκλικό. 

 

Γ) ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60Χ60 

Ρρομικεια και αντικατάςταςθ χυτοςιδθρϊν καλυμμάτων φρεατίων ςε ςυνκετικά διαςτάςεων 60Χ60 

κλάςεωσ C 250 ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του ςχετικοφ προτφπου ΕΛΟΤ EN124 & ΕΝ124-5,, με 

κατάλλθλθ προςαρμογι του λαιμοφ του φρεατίου. 

Συμπεριλαμβάνονται όλεσ οι εργαςίεσ και τα υλικά μετατροπισ του υφιςτάμενου φρεατίου ςε 60Χ60. 

 

Δ) ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40Χ40 

Ρρομικεια και αντικατάςταςθ χυτοςιδθρϊν καλυμμάτων φρεατίων ςε ςυνκετικά διαςτάςεων 40*40 

κλάςεωσ C 250 ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του ςχετικοφ προτφπου ΕΛΟΤ EN124 & ΕΝ124-5, με 

κατάλλθλθ προςαρμογι του λαιμοφ του φρεατίου. 

Συμπεριλαμβάνονται όλεσ οι εργαςίεσ και τα υλικά μετατροπισ του υφιςτάμενου φρεατίου ςε 40Χ40. 

 

Ε) ΡΟΣΑΜΟΓΗ ΦΕΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΡΑΚΙΟΥ 

Σε περίπτωςθ που κάποιο καπάκι φρεατίου χριηει αντικατάςταςθσ και δεν ανικει ςτισ παραπάνω 

κατθγορίεσ Φ 800 ι 60Χ60 ι 40Χ40 κα προμθκεφεται από τον ανάδοχο ι τον ΟΛΗ ΑΕ (ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ του ςχετικοφ προτφπου ΕΛΟΤ EN124 & ΕΝ124-5) και κα γίνονται όλεσ οι εργαςίεσ 

προςαρμογισ για τθν τοποκζτθςθ του. 

Τα υλικά από τισ κακαιρζςεισ (εκτόσ από τα μζταλλα) κα απομακρυνκοφν από τθ χερςαία ηϊνθ λιμζνα 

και κα μεταφερκοφν για εναπόκεςθ με δαπάνεσ του αναδόχου ςε εγκεκριμζνο - αδειοδοτθμζνο χϊρο 

εναπόκεςθσ.  

Τα μεταλλικά περιβλιματα και φρεάτια που κα προκφψουν κα μεταφερκοφν ςε χϊρο που κα υποδειχκεί 

από τον ΟΛΗ ΑΕ εντόσ χερςαίασ ηϊνθσ λιμζνα.  
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Κάκε επζμβαςθ ςε φρεάτιο κα γίνεται μετά από εντολι τθσ Υπθρεςίασ αφοφ κα ζχει προθγθκεί 

καταγραφι των κζςεων των φρεατίων, ςτα οποία πρζπει να γίνουν εργαςίεσ. Μετά τθν εντολι τθσ 

υπθρεςίασ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τθ βλάβθ ςε 24 ϊρεσ. Σε ζκτακτεσ 

περιπτϊςεισ όταν λάβει εντολι ο ανάδοχοσ, για άμεςθ επζμβαςθ από τθν υπθρεςία (προφορικι ι 

γραπτι) οποιαδιποτε ϊρα και θμζρα, υποχρεοφται να αποκακιςτά άμεςα τθ βλάβθ (αυκθμερόν) και να 

αναφζρει εγγράφωσ τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν αποκατάςταςθσ για τθν άρςθ τθσ επικινδυνότθτασ 

και αφοφ με δικι του μζριμνα ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ πάρει άδεια από τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ. Σε 

περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 200 € για κάκε μζρα κακυςτζρθςθσ.   

  

Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτα φρεάτια ρεφματοσ όπου ο ανάδοχοσ πριν από κάκε επζμβαςθ είναι 

υποχρεωμζνοσ να ςυνεννοείται τον θλεκτρολόγο του ΟΛΗ ΑΕ προσ αποφυγι ατυχιματοσ. Ο ανάδοχοσ 

ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν τιρθςθ των μζτρων αςφάλειασ του προςωπικοφ του και τρίτων 

κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του. 

 

Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν, οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να 

επιςκεφκοφν το χϊρο μετά από ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία. 

 

2. Τποχρεώςεισ Αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, με ευκφνθ και δαπάνεσ του, για τα παρακάτω: 

1. Να εξαςφαλίςει, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν του, όλεσ τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ και εγκρίςεισ 

από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ. 

2. Να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μετρά τιρθςθσ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ για το προςωπικό 

που απαςχολεί και των διατάξεων για τθν υγιεινι και αςφάλεια ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. 

3. Να ζχει προβεί ςτθν αςφαλιςτικι κάλυψθ του προςωπικοφ του ςτουσ οικείουσ αςφαλιςτικοφσ 

οργανιςμοφσ. 

4. Να λαμβάνει κάκε απαιτοφμενο και πρόςφορο μετρό για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ του 

Ο.Λ.Η. Α.Ε. κακϊσ και για τθν απομάκρυνςθ με περιβαλλοντικά ορκό τρόπο ι/και τθν 

εναλλακτικι διαχείριςθ των απόβλθτων που κα προκφψουν από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του. 

5. Να διακζτει όλα τα απαιτοφμενα μθχανιματα, εργαλεία και εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

6. Τα μθχανιματα, εργαλεία και ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιιςει να είναι ςυμφϊνα με τισ 

προβλεπόμενεσ διατάξεισ για τθν αςφαλι λειτουργία τουσ. 

7. Ζχει αποκλειςτικι αςτικι, διοικθτικι και ποινικι ευκφνθ απζναντι ςε οποιονδιποτε τρίτο, 
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ςυμπεριλαμβανομζνου και του Ο.Λ.Η. Α.Ε. για οποιαδιποτε ηθμία ι απατιςεισ, οι οποίεσ κα 

προζλκουν από δίκεσ του, θ των προςτθκζντων του, ενζργειεσ ι παραλείψεισ οφειλόμενεσ ςε 

δόλο ι αμζλεια, κατά τθν μεταφορά και παράδοςθ των υλικϊν του, κακϊσ και κατά τθν εκτζλεςθ 

των εργαςιϊν του. 

8. Μεγάλθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτα μζτρα αςφάλειασ κατά τισ εργαςίεσ δεδομζνου ότι τα 

περιςςότερα ςθμεία εφαρμογϊν είναι ςε περιοχζσ με ζντονθ κυκλοφορία οχθμάτων. Επομζνωσ 

υποχρεωτικά κα λαμβάνονται τα προβλεπόμενα από το Νόμο μζτρα οδικισ αςφάλειασ. Στα 

υπόλοιπα ςθμεία επζμβαςθσ κα τοποκετείται ςιμανςθ θ οποία κα λαμβάνει υπόψθ τθσ, τουσ 

ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. Ιδιαίτερθ προςοχι κα δίνεται κατά τισ βραδινζσ ϊρεσ όπου κα 

τοποκετοφνται  αναλάμποντεσ φανοί και ότι άλλο απαιτείται από τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Επιπλζον ο ανάδοχοσ κα πρζπει να πάρει ειδικι άδεια από το λιμεναρχείο πριν ξεκινιςει 

οποιαδιποτε εργαςία.  Πλα τα ζξοδα που αφοροφν τα μζτρα αςφάλειασ ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, βαρφνουν τον ανάδοχο. 

 

3. Προχπολογιςμόσ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για τθν προμικεια και παροχι των ανωτζρω ανζρχεται ςτο ποςό των 

20.000,00€ πλζον τθσ αναλογίασ Φ.Ρ.Α. 

 

4. Δικαίωμα υμμετοχήσ 

Υποψιφιοι 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. 

 

5. Περιεχόμενο προςφοράσ 

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

1. Συμπλθρωμζνο το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, που επιςυνάπτεται. 

2. Ενθμερωμζνθ 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. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο ΜΕΕΡ τάξθσ Α1 & άνω ςε οικοδομικά ζργα ι εγγραφι των επιχειριςεων 

ςτα νομαρχιακά μθτρϊα και πλθροφν τισ προχποκζςεισ. 
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4. Το πιςτοποιθτικό του προτφπου καταςκευισ του καπακιοφ φρεατίου ΕΛΟΤ EN124 & ΕΝ124-5. 

 

Επιτρζπονται προςφορζσ μόνο για το ςφνολο των υπθρεςιϊν. Ρροςφορζσ για τμιματα απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. 

 

6. Σόποσ και χρόνοσ υποβολήσ προςφορών 

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

μζχρι τθν Δευτζρα 12.08.2019 και ϊρα 11:00 π.μ. ςτθν ζδρα του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ηρακλείου, ςτο 

Λιμάνι Ηρακλείου (γραφείο Ρρωτοκόλλου). 

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

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

καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ προςφορϊν. 

Ο Ο.Λ.Η. 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 Ταχυδρομικό κατάςτθμα ζςτω και αν ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

 

7. Ιςχφσ των προςφορών 

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

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

ωσ απαράδεκτθ. 

 

8. Άνοιγμα Προςφορών 

Το άνοιγμα των προςφορϊν κα γίνει τθν Δευτζρα 12.08.2019 και ϊρα 11:15 π.μ.. ςτα Γραφεία του 

Ο.Λ.Η. Α.Ε. Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν μποροφν να παρευρίςκονται οι υποψιφιοι 

οικονομικοί φορείσ ι οι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποι τουσ. 

 

9. Κριτήριο κατακφρωςησ - Τπογραφή ςφμβαςησ 

Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ χαμθλότερθ τιμι ζκπτωςθσ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν. Η ανακοίνωςθ 

τθσ κατακφρωςθσ ςτον μειοδότθ οικονομικό φορζα κα γίνει εγγράφωσ από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε.  

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. καλεί τον υποψιφιο ανάδοχο ςτον οποίο κατοχυρϊκθκαν οι υπθρεςίεσ, να προςζλκει 

μζςα ςε χρονικό 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  
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 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου  

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

υπογράψει τθ ςφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, χωρίσ άλλθ διαδικαςτικι ενζργεια. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο ςτθ ςειρά κατάταξθσ 

διαγωνιηόμενο. Η απόφαςθ αυτι λαμβάνεται εισ βάροσ του εκπτϊτου και κα αφορά κάκε μζτρο για τθν 

αποκατάςταςθ κάκε ηθμιάσ του Ο.Λ.Η. Α.Ε.. 

 

10. Χρονική διάρκεια ςφμβαςησ 

Η χρονικι διάρκεια παροχισ του ςυνόλου των υπθρεςιϊν ορίηεται ζωσ τθν εξάντλθςθ του ποςοφ από τθν 

υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ χωρίσ να υπάρχει χρονικό όριο. 

 

11. Σρόποσ πληρωμήσ - Κρατήςεισ 

Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται τμθματικά (ανά τεμάχιο αντικατάςταςθσ – επιςκευισ εςχάρων ι 

καπακιϊν φρεατίων όμβριων ι φρεατίων επίςκεψθσ) μετά τθν πιςτοποίθςθ από αρμόδια Επιτροπι 

παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ. Στοιχείο πλθρωμισ για τον ανάδοχο κα είναι θ 

παραπάνω πιςτοποίθςθ. 

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

Ο.Λ.Η: 

1. Τιμολόγιο,  

2. Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ,  

3. Αποδεικτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 

Το 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.Η. 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.Ρ.Ρ. και 0,07% υπζρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ςφμφωνα με τα Άρκρα 350 & 375 του Ν.4412/2016 

(πλζον Χαρτοςιμου και ΟΓΑ Χαρτοςιμου). 

 

12. Κατακφρωςη διαγωνιςμοφ – Τπογραφή ςφμβαςησ  

Η ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ ςτον μειοδότθ οικονομικό φορζα κα γίνει εγγράφωσ από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. καλεί τον υποψιφιο ανάδοχο ςτον οποίο κατοχυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ, μετά τθν επζλευςθ 

των ζννομων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, να προςζλκει μζςα ςε διάςτθμα δζκα (10) 

θμερϊν για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ τα απαιτοφμενα από το Ν.4412/2016 

δικαιολογθτικά, ιτοι: 
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 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, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, χωρίσ άλλθ διαδικαςτικι ενζργεια. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο ςτθ ςειρά κατάταξθσ 

διαγωνιηόμενο. Η απόφαςθ αυτι λαμβάνεται εισ βάροσ του εκπτϊτου και κα αφορά κάκε μζτρο για τθν 

αποκατάςταςθ κάκε ηθμιάσ του Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

 

13. Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Η υπόψθ διαγωνιςτικι διαδικαςία κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ. Ρεριπτϊςεισ 

που δε ρυκμίηονται από τουσ παραπάνω αναγραφόμενουσ όρουσ, κα διζπονται από τισ διατάξεισ του Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ-147A/08.08.2016), Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν.  

Ο ΟΛΗ 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. 

 

14. Διευκρινήςεισ 

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

Χρυςοφλασ, Τθλ.: 2810338137, Fax.: 2810226110, e-mail: protokolo@portheraklion.gr. 

 

 

Ο Πρόεδροσ & Δ/νων φμβουλοσ 

ΟΛΗ ΑΕ  

 

Απόλλων Φιλιππήσ  

 

  

mailto:protokolo@portheraklion.gr
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΜΕΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ – ΕΠΙΚΕΤΗ ΕΧΑΡΩΝ Ή 

ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΦΡΕΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΣΙΩΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΛΙΜΕΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

 

A. ΕΓΑΣΙΕΣ ΥΡΕΥΨΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΕΑΤΙΩΝ-ΕΣΧΑΩΝ 

Τιμι ανά τεμάχιο: 200 € 

 

B. ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΑ 
Φ 800 

Τιμι ανά τεμάχιο (ςυμπεριλαμβάνεται και το καπάκι): 550 €      

 

C. ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΕΑΤΙΩΝ ΜΕ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60Χ60 

Τιμι ανά τεμάχιο (ςυμπεριλαμβάνεται και το καπάκι): 350 € 

 

D. ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΕΑΤΙΩΝ ΜΕ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40Χ40 

Τιμι ανά τεμάχιο (ςυμπεριλαμβάνεται και το καπάκι): 280 € 

 

E. ΡΟΣΑΜΟΓΗ ΦΕΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΡΑΚΙΟΥ  
Τιμι ανά τεμάχιο (ςτθν τιμι δεν περιλαμβάνεται το καπάκι): 200 € 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ: ……………………………….. 

 

Στισ παραπάνω τιμζσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται Φ.Ρ.Α. 24%. 

 

Η παροφςα προςφορά ιςχφει για 30 θμζρεσ. 

 

Ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και τουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα. 

 

Ο Ρροςφζρων 

 



ΑΔΑ: ΨΗ9Ζ469ΗΞΣ-Ο9Ξ


		2019-08-01T10:37:04+0300
	Athens




