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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, 2 Ιουνίου 2020 
Αρ. πρωτ.: 5223 
  

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

 
ΘΕΜΑ: 'Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πρόσβασης στο parking προσωπικού του Λιμένα' 

 
CPV: 34926000-4 

 
Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και 
εγκατάσταση συστήματος πρόσβασης στο parking προσωπικού του Λιμένα, προϋπολογισμού 
δαπάνης δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) πλέον Φ.Π.Α. και με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 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, για την ανάθεση της: 'προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 
πρόσβασης στο parking προσωπικού του Λιμένα' 
 
Τεχνική έκθεση 
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος  
πρόσβασης για το προσωπικό του Λιμένα (Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, Ο.Λ.ΗΓ. 
Α.Ε., ναυτιλιακών εταιρειών, προσωπικό φύλαξης, υπάλληλοι καταστημάτων κλπ), στο 
parking προσωπικού χωρητικότητας 100 θέσεων, πλησίον του επιβατικού σταθμού Τ1. 
Για τη λειτουργία του εν λόγω συστήματος απαιτείται η εγκατάσταση των κάτωθι 
εξαρτημάτων- εξοπλισμού:  

 Χαλύβδινο κουτί μπάρας ηλεκτροστατικής βαφής 
 Μεταλλική βάση στήριξης με παρεμβύσματα 
 Ηλεκτρομηχανικός κινητήρας 230VAC νέας γενιάς  
 Πίνακας ελέγχου με δέκτη τηλεχειρισμού 
 Ενσωματωμένος φανός LED τριών καταστάσεων 
 Φωτοκύτταρα ασφάλειας με ανακλαστήρα 
 Κοντάρι αλουμινίου 4 μ, με κόκκινες ανακλαστικές  ταινίες  
 Σταθερό πόδι στήριξης του κονταριού  
 Καρταναγνώστης με πληκτρολόγιο (access control) 
 Επαγωγικά μπρελόκ για προσέγγιση στον καρταναγνώστη (200τεμ)  

 
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 
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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 8/6/2020 
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 υποβάλετε την προσφορά σας, στο γραφείο πρωτόκολλου (Επιβατικός 
σταθμός Τ2, Νέο Λιμάνι Ηγουμενίτσας Τ.Κ. 46100) μέχρι τις 8-6-2020 και ώρα:13.00'. 
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). 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με 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 
τα εξής δικαιολογητικά:  
1. 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. 
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 2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
(φορολογική ενημερότητα). Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 
ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
Διευκρίνιση Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών των παρ. 1 και 2 αφορούν 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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