
Δ/νση: Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος Ημερομηνία: 17.05.2021
Αρμόδιος Δ/ντής: Τσιμπλοστεφανάκης Εμμανουήλ                  Αρ.Πρωτ.: 
Τηλ.: 2810 338112          Σχετ.:
Fax.: 2810 226110
E-mail: protokolo@portheraklion.gr

ΠΡΟΣ: 
                                                                          Υποψήφιους Οικονομικούς Φορείς

Θέμα: Διευκρινήσεις επί της πρόσκλησης κατάθεσης προσφοράς για τις 
«Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου στην χερσαία ζώνη Λιμένος Ηρακλείου»

Σχετ.: 1. Η με αρ. πρωτ. 3974/10.05.2021 πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς.
           2. Το με υπ’ παρ. πρωτ. 4038/12-05-21 αίτημα   
           3.  Το με υπ’ παρ. πρωτ. 4077/13-05-21 αίτημα   

Σε απάντηση σχετικών αιτημάτων παροχής διευκρινήσεων επί της ως άνω σχετικής πρόσκλησης, 

σημειώνονται τα παρακάτω:

1. Η πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς που διατίθεται στους ηλεκτρονικούς ιστότοπους 
www.portheraklion.gr & www.promitheus.gov.gr είναι και η διακήρυξη του διαγωνισμού. 

2. Δεν απαιτείται να έχει εκτελεστεί σύμβαση στον ΟΛΗ ΑΕ για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 
Σε περίπτωση όμως που οι υποψήφιοι ή προσφέροντες που έχουν συμβληθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. για έργο όμοιο ή παρόμοιο 
με αυτό της παρούσας πρόσκλησης, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
σύμβασης από τον ΟΛΗ Α.Ε. ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (παράγραφος 7.1 και 7.1.9).

3. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου 7.1.2. «Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του 
Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα 
δηλώνεται ότι:
 Δεν βρίσκεται …………..
 Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη,
 Αναλαμβάνει………………
Ότι έχει καθοριστεί στη διακήρυξη-πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς είναι τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής. 
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4. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 «3. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών. Οι 
υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους ……. κατάστημα                       
έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως.»

5. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου 7.1. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Με την κατάθεση της 
προσφοράς, όλοι οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ……. 8. Εν ισχύ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 (Περιβαλλοντική Διαχείριση)».

6. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου 7.1.7. «Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι 
προσήλθε στο χώρο του έργου, ότι έλαβε γνώση της υφιστάμενης κατάστασης των χώρων 
πρασίνου …… με όλους τους όρους της διακήρυξης.» σε περίπτωση που χρειαστούν 
περεταίρω διευκρινήσεις  θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ 
Τσιπλοστεφανάκη Εμμανουήλ, Τηλ.: 2810-338164, Fax.: 2810-226110, e-mail: 
protokolo@portheraklion.gr.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  1. Δ/νση τεχνικών έργων και περιβάλλοντος
     2. Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων
     3. Μέλη επιτροπής διαγωνισμού

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: -
     

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

                                                                                                ΜΗΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
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