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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 
Ταχ. Δ/νση: Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας 
Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός 
Τ.Κ.: 46100 – Ηγουμενίτσα 
Πληρ.: Φιλαρτζή Ελένη 
Τηλ. 26650-99328,300 

Ηγουμενίτσα, 27 Μαΐου 2020 
Αρ. πρωτ.:4962 
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) 

 
ΘΕΜΑ: 'Προμήθεια - αντικατάσταση κεφαλών ιστών και φωτιστικών ιστών στο τουριστικό 

καταφύγιο Συβότων' 
 

CPV: 31527200-8 & CPV: 31520000-7 & CPV:45216100-6 
 

Στα πλαίσια αποκατάστασης βλαβών στον εξωτερικό φωτισμό του τουριστικού καταφυγίου  
Συβότων η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια-
αντικατάσταση 55 τεμ. κεφαλών ιστών και 10 τεμ. φωτιστικών ιστών στο τουριστικό 
καταφύγιο Συβότων καθώς και για την προμήθεια 50 τεμάχια λαμπτήρα, προϋπολογισμού 
δαπάνης δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Στον 
προϋπολογισμό περιλαμβάνονται και οι εργασίες σύνδεσης Για αυτό τον λόγο προσκαλεί 
κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να 
υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 
Τεχνική έκθεση 
Για την αποκατάσταση βλαβών στον εξωτερικό φωτισμό του τουριστικού καταφυγίου  
Συβότων απαιτείται: 

1. Προμήθεια-αντικατάσταση 55 τεμάχια κεφαλή ιστού εξωτερικού φωτισμού Φ60 με 
δυο φωτιστικά με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

-απόσταση μεταξύ των υποδοχών  Φ60 των φωτιστικών άνω των 50 cm, 
-ύψος φωτιστικού άνω των 40 cm, 
-παραδοσιακό σχεδιασμό, 
-υλικό κατασκευής POLYCARBONATE, 
-λαμπτήρας Ε27, 30W, LED, 3300 LM, 
-Anti-shock, 
-προστασία UV-RAYS, 
-προδιαγραφή CE, 
- IP55, 
-anti- corrosion, 
-anti-rust, 

2. Προμήθεια-αντικατάσταση 10 τεμάχια ιστοί φωτισμού με τα εξής τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

-ιστός 3.0m με εσωτερικό γαλβανισμένο σωλήνα που θα περιβάλετε από 
πολυουρεθανη υψηλής πυκνότητας άκαμπτη, με εξωτερικό περίβλημα από το υλικό 
κατασκευής POLYCARBONATE 
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-  παραδοσιακό σχεδιασμό 
-υποδοχή φωτιστικού Φ60  
- βάση στήριξης 
-Anti-shock 
-προστασία UV-RAYS 
-προδιαγραφή CE 
-anti- corrosion 
-anti-rust 
 

3. Προμήθεια 50 τεμάχια λαμπτήρα με τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: Ε27, 
30W, LED, 3300 LM  
 

4. Εργασίες σύνδεσης και τοποθέτησης φωτιστικών και  ιστών περιλαμβάνονται τα 
κάτωθι: 
-αντικατάσταση καλωδίου από τη θυρίδα μέχρι το φωτιστικό, 
-τοποθέτηση ασφάλειας 2Α σε κάθε ιστό, 
-σύσφιξης ιστών όπου απαιτείται, 
-αντικατάσταση συνδέσεων στις θυρίδες των ιστών όπου απαιτείται, 
-τοποθέτηση και σύνδεση κεφάλων,  
-τοποθέτηση βάσης  στους νέους ιστούς με τα παρελκόμενά του,  

 
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια  είκοσι πέντε (25) ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της. Το κριτήριο της κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής. Σε περίπτωση που υπάρξουν 
δύο ή περισσότερες ισότιμες προσφορές, τότε ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί μεταξύ αυτών, με 
κλήρωση που θα διενεργηθεί, παρουσία εκπροσώπων των εταιρειών ή των φυσικών 
προσώπων. 
 
Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα συναφή 
με το αντικείμενο της πρόσκλησης και διαθέτει άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, μπορεί να 
υποβάλλει προσφορά στην Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Η προσφορά του πρέπει  να πληροί τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της 
προσφοράς είναι 2-6-2020. Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον 
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
1. η λέξη Προσφορά,  
2. η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  
3. ο τίτλος της πρόσκλησης: 'Προμήθεια-αντικατάσταση κεφαλών ιστών και φωτιστικών 
ιστών στο τουριστικό καταφύγιο Συβότων' 
4. η καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη, 2-6-2020 και ώρα 12:00' 
5. τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να μην βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
των άρθρων 73 του νόμου 4412/2016-ΦΕΚ 147/Α για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές, καθώς και παροχές που υποδηλώνουν αντιπροσφορά ή 
είναι ανεξάρτητες από το αντικείμενο του έργου. Η προσφορά πρέπει να έχει ισχύ εξήντα 
(60) μέρες 
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη την τεχνική έκθεση, όσο και τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό, να αποστείλετε την προσφορά σας μέχρι τις 2-6-2020 και ώρα:12.00'. 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://www.olig.gr (Τηλέφωνα: 
Πληροφοριών 2665099300, 6908821585 κα. Φιλαρτζή Ελένη). 
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Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου (Επιβατικός 
Σταθμός Τ2 - Νέο Λιμάνι Ηγουμενίτσας) την προσφορά τους, εντός του σφραγισμένου 
φακέλου, τα ακόλουθα: 
 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
των άρθρων 73 του Ν.4412/2016-ΦΕΚ 147/Α και πληροί τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 
75,76,77 του Ν.4412/2016-ΦΕΚ 147/Α  
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι i) Η προσφορά του ισχύει για εξήντα (60) ημέρες 
μετά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. ii) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους συμμετοχής της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. iii) Παραιτείται από 
κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη απόφαση 
της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση της παρούσας διαδικασίας 
 3. Φορολογική ενημερότητα 
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του 
Ν.4412/2016) 
5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).  
6. Οικονομική προσφορά με ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής προϋπολογισμού γραφόμενη 
αριθμητικώς και ολογράφως. Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει επίσης να 
υποβάλλει με την προσφορά του, την άδεια εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εργασιών, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Στην τιμή θα 
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Προσφορές που αποστέλλονται, μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής προσφορών, είναι εκπρόθεσμες. 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) 
για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. 
Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει 
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, καταθέτοντας 
αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 
της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το 
απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει 
να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. Η προσκόμιση του 
ανωτέρω δικαιολογητικού αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 
(ΕΠΕ), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 
προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.  
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες 
κρατήσεις: α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 5 β) 
Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει). γ) 
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος με κάθε πληρωμή, όπως ορίζεται από την κείμενη 
νομοθεσία (άρθρο 64 Ν. 4172/2013). 
 

Ο  Διευθύνων Σύμβουλος 
της   Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

 
 

Αθανάσιος Β. Πορφύρης 
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