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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 1 / 2018
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕ ΜΑ:
«Επιλογή αναδόχου για την συνεχή λειτουργία δύο (2) γεφυροπλάστιγγων με σκοπό την
εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.»
Συνοπτικά Στοιχεία Έργου
Αναθέτων Φορέας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΕ
Ακτή Α. Παπανδρέου, 19500, Λαύριο

Στοιχεία επικοινωνίας με τον
Αναθέτοντα Φορέα

Τηλ: 22920 – 27711
Φαξ: 22920 22779
e-mail: info@oll.gr

Τίτλος Έργου

Επιλογή αναδόχου για την συνεχή λειτουργία δύο (2)
γεφυροπλάστιγγων με σκοπό την εξυπηρέτηση των
συναλλασσόμενων του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.

Φορέας για τον οποίο
προορίζεται το έργο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΕ

Τόπος παροχής υπηρεσιών

ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Είδος Σύμβασης

Σύμβαση Παραχώρησης Υπηρεσιών

Είδος Διαδικασίας

Μειοδοτικός Διαγωνισμός.

Κριτήριο Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης

195.000€

Χρηματοδότηση του έργου

Το Έργο χρηματοδοτείται από ίδια έσοδα που προκύπτουν από
την εκμετάλλευσή του

Διάρκεια Έργου

Είκοσι τέσσερις (24) μήνες (με δυνατότητα παράτασης για
επιπλέον 12μήνες)

CPV:

63712500-8

Ημερομηνία δημοσίευσης στο
ΚΗΜΔΗΣ

7/5/2018

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΕ» (ΟΛΛ
ΑΕ)
προκηρύσσει
μειοδοτικό διαγωνισμό
για την ανάθεση της σύναψης Σύμβασης με θέμα:
«Επιλογή αναδόχου για την συνεχή λειτουργία δύο (2) γεφυροπλάστιγγων με σκοπό την
εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» (εφεξής το
«Έργο»).
Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε., ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ζύγισης (CPV:63712500-8), οι
οποίες θα πραγματοποιούνται στις δύο (2) γεφυροπλάστιγγες του Ο.Λ.Λ. Α.Ε., που είναι
εγκατεστημένες εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Λαυρίου. Οδιαγωνισμός γίνεται με τους όρους
και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό
πλαίσιο:
•

To

Νόμο

2932/01

(ΦΕΚ

145/Α/01)

ελεύθερη

παροχή

υπηρεσιών

στις

θαλάσσιεςενδομεταφορές - σύσταση γενικής γραμματείας λιμένων και λιμενικής πολιτικής –
μετατροπής λιμενικών ταμείων σε ανώνυμες εταιρίες και άλλες διατάξεις
•

Το Νόμο 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α'/85) «Υγιεινή & ασφάλεια

εργαζομένων», όπως

τροποποιήθηκεκαι ισχύει Το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11/A'/96) "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και
της υγείαςτων εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 8913911ΕΟΚ
και91I3831ΕΟΚ" όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.159/99 (ΦΕΚ 157/A'/99)
•

Τον Νόμο 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ''Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών

τουΚράτους και άλλες διατάξεις.''
•

Το Ν. 4413/2016

•

To N. 4412/16 ως προς τις διατάξεις παροχής έννομης προστασίας

•

Τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

•

Την έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το εν θέματι έργο (Α.Δ.Α 62ΔΠ469ΗΞΥ-5ΣΑ)

•

Την υπ. αριθ. 2/264/26-4-2018 απόφαση ΔΣ Ο.Λ.Λ. Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η
διακήρυξη και η διάθεση της σχετικής δαπάνης , (Α.Δ.Α ΩΛΤΟ469ΗΞΥ-ΞΒΨ)
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι υπηρεσίες ζύγισης οχημάτων αποτελούν πηγή εσόδων για τον οργανισμό, καθώς κάθε όχημα το
οποίο χρησιμοποιεί τις εν λόγω πλάστιγγες, προκειμένου να ζυγίσει το φορτίο του, υποχρεούται στην
καταβολή δικαιώματος χρήσης. Ταυτόχρονα για τα διακινούμενα εμπορεύματα, τα τέλη διακίνησης ή
αποθήκευσης υπολογίζονται με βάση το βάρος τους. Ως εκ τούτου, η ακριβέστερη καταγραφή των
στοιχείων και η παρακολούθηση των διαδικασιών είναι κρίσιμης σημασίας για την διασφάλιση των
συμφερόντων του οργανισμού. Επίσης είναι κρίσιμης σημασίας ο καθορισμός των τιμολογίων ζύγισης
από τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε., διότι αυτό αποτελεί αντικείμενο της γενικότερης τιμολογιακής πολιτικής στα
πλαίσια της ανταγωνιστικότητας του οργανισμού.
Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου για την συνεχή λειτουργία των δύο
(2) υφιστάμενων γεφυροπλάστιγγων του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. με κριτήριο αξιολόγησης
τη χαμηλότερη τιμή.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προϋπολογισμός
Η συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης (με διάρκεια τριών ετών) λαμβανομένων υπόψιν των εσόδων
των υπηρεσιών (CPV:63712500-8) που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος του παρόντος
διαγωνισμού, εκτιμάται στο ποσό των εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (195.000,00€), μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., χωρίς αυτό να αποτελεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο εγγύηση προς τον
Ανάδοχο. Το ανωτέρω ποσό προκύπτει με εκτιμώμενη μέση τιμή ζύγισης προς έξι Ευρώ και σαράντα
πέντε λεπτών (6,45 €) μη συμπεριλαμβ. ΦΠΑ, εκάστη ζύγιση.
Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους.
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα αρχή είναι ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Λ.Λ. Α.Ε. )
Ταχ. Δ/νση : Ακτή Α. Παπανδρέου, λιμάνι Λαυρίου
Ταχ. Κωδ. : 195 00
Τηλ. : 22920-27711
Fax :22920-22779
E-mail : info@oll.gr
Website : www.oll.gr
Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσαδια
κήρυξη το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 8/6/2018 και ώρα 10:00πμ στην έδρα του
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Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Ο.Λ.Λ. Α.Ε., Ακτή
Α. Παπανδρέου, 19500 Λαύριο. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Ο.Λ.Λ.
Α.Ε. μέχρι την Παρασκευή 8/6/2018 και ώρα 10:00πμ.
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να διαφυλάσσει το απόρρητο των προσφορών εν αναμονή της
αξιολόγησής τους.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν
έγκαιρα αλλά δεν έφθασαν στον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. έγκαιρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως
εκπρόθεσμες.
Ο Ο.Λ.Λ. 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, κλπ. από οποιοδήποτε Ταχυδρομικό κατάστημα έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Τρόπος Λήψης των εγγράφων του Διαγωνισμού
Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. μέχρι την Πέμπτη 7/6/2018 και ώρα
15:00 και από την ιστοσελίδα του Ο.Λ.Λ. (www.oll.gr)
Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα
με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε
παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.
Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του
παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέχρι και την Τετάρτη
6/6/2018, στις 12:00. Ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός
του ανωτέρω διαστήματος και σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη διακήρυξη, μέχρι και την Πέμπτη
7/6/2018 στις 12:00.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους του Ο.Λ.Λ. Α.Ε..
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3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι καταχωρημένα στο μητρώο επιχειρήσεων που
ασχολούνται επαγγελματικά με τις υπηρεσίες καθαριότητας.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής εκείνοι για τους οποίους υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/
841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195)
και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192), καθώς και όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέ-τουσας αρχής ή του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α`
48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 3691/2008 (Α`166)
και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2331/1995 (Α`173),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101), η
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οποία ενσωματώνεται με το Ν. 4198/2013 (Α` 215).
Επιπλέον, αποκλείεται από τη συμμετοχή οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν ο αναθέτων
φορέας:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον αυτό πιστοποιείται από δικαστική
απόφαση με ισχύ δεδικα-σμένου ή διοικητική απόφαση με δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις νομοθετικές
διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ή με τις κείμενες διατάξεις ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει παραβεί τις υποχρεώσεις του,
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 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.
Επίσης, ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία ανάθεσης
σύμβασης παραχώρησης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα εάν πληρούται οποιαδήποτε από
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εάν μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 29 του Ν. 4413/2016.
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, έχει υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητές ή
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη
στις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Ωστόσο, ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποφασίσει
να μην αποκλείσει οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μια από τις ανωτέρω καταστάσεις, όταν έχει
διαπιστωθεί ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανομένων υπόψη των εφαρμοστέων εθνικών κανόνων και μέτρων σχετικά με τη συνέχεια των
δραστηριοτήτων στις ανωτέρω καταστάσεις,
γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 35
του Ν. 4413/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
δ) εάν ο αναθέτων φορέας διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
ε) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
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ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης ή προηγούμενης σύμβασης
με αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα όπως ορίζεται στον παρόντα ή στις διατάξεις με τις οποίες
θα ενσωματωθεί η Οδηγία 2014/25/ΕΕ που είχαν ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της εν λόγω
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τέτοιες πληροφορίες ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
απαιτούμενα έγγραφα προς επίρρωση αυτών των πληροφοριών,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να συνεπάγονται αθέμιτα πλεονεκτήματα για τον ίδιο στη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης
παραχώρησης ή να παράσχει από πταίσμα παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση της σύμβασης,
η) εάν αυτές μπορούν να αποδείξουν, με κατάλληλα μέτρα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο, που εκδίδεται από την αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα για τα ακόλουθα
αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/
841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195)
και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192),καθώς και όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέ-τουσας αρχής ή του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α`
48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
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13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καιτη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 3691/2008 (Α`166)
και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2331/1995 (Α`173), στ) παιδική εργασία και άλλες
μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101), η οποία ενσωματώνεται με το Ν.
4198/2013 (Α` 215).
Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν τελούν ή βρίσκονται στη διαδικασία υπό πτώχευση ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητές ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη στις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 4, 5 και στο στοιχείο β` της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του 4413/2016, το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας. Στην ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται κατά το
προηγούμενο εδάφιο προσαρτάται επίσημη βεβαίωση αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή
χώρας, όπου αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην
παρούσα παράγραφο ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
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στις παραγράφους 4, 5 και στο στοιχείο β` της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του 4413/2016. Οι
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (eCertis) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Ένορκη Βεβαίωση της παρ. 2 (γ) του άρθρου 40 του Ν.4413/2016, στην οποία δηλώνεται ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα οι αντίστοιχοι λόγοι αποκλεισμού των υπό στοιχεία
α`, γ`, δ`, ε`, στ`, ζ`, και η` της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του Ν. 4413/2016. Αν ο οικονομικός
φορέας είναι εγκατεστημένος σε κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου και της ένορκης βεβαίωσης αφορά
ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
4.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του

υποψηφίου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης
και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή
απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και
Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος
ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό
πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Ειδικότερα, οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί
με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α`75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία :
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i. Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του συμμετέχοντος οικονομικού
φορέα,
- αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και η προσφορά συντάχθηκε
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και
ανεπιφύλακτη γνώση. Επίσης η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της υπηρεσίας και τα
στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παραιτείται δε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού και συμμετέχει με μια μόνο
προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης
7. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς
τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
8. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία το τελευταίο ένα (1) έτος
τουλάχιστον σε παροχή υπηρεσιών λειτουργίας

γεφυροπλαστιγγών σε λιμένες ή λιμενικές

εγκαταστάσεις, η οποία δύναται να αποδειχθεί με την προσκόμιση αντίστοιχων έγγραφων (όπως
ενδεικτικά οικονομικά – ΤΠΥ ή βεβαιώσεις κοκ)
9. Εγγύηση συμμετοχής, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας
αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με χρονική ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μήνες από την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού.
Επιπλέον:
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με
ένορκη βεβαίωση του Διαγωνιζόμενου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα
δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν
στον Διαγωνιζόμενο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του
τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί
υποχρεωτικά μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση.
4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν
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από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 3.900,00 ευρώ και απευθύνεται στον
Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των
κρατών μελών αυτό το δικαίωμα.
Η εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ελλάδας,
συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα από κρατική αρχή ή
εξουσιοδοτημένα από τη νομοθεσία άτομα. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης
εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του στην ελληνική, η μετάφρασή του στην
ελληνική θα υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μήνες από την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και να εκδίδεται υπέρ της Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.
Σε περίπτωση ένωσης νομικών προσώπων, η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει όλα τα νομικά
πρόσωπα που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Είναι δε δυνατόν η εγγύηση συμμετοχής να καλύπτεται
από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές, που θα έχουν άθροισμα το συνολικό ποσό και θα
αναφέρεται σε όλα τα μέλη της ένωσης.
Η εγγύηση συμμετοχής του διαγωνιζόμενου, που θα επιλεγεί ως ανάδοχος της σύμβασης υπηρεσιών,
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων
επιστρέφονται σε αυτούς
(α) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και
(β) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής δικαστικής
προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και εντός δέκα (10)
ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής κατακύρωσης του διαγωνισμού, έπειτα από
αίτηση των διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων προς την Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία
θα δηλώνεται η παραίτησή των από την άσκηση κάθε ένδικου μέσου αναφορικά με τον εν
λόγω Διαγωνισμό.
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας στον οποίον θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός δεν
προσκομίσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά του σταδίου κατακύρωσης, αρνηθεί να υπογράψει
εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατά την υπογραφή
της σύμβασης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη
συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει
αυτοδικαίως υπέρ της ΟΛλ ΑΕ.
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2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το
αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ) επί της συνολικής συμβατικής αξίας.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, που
αναφέρονται παραπάνω για την εγγύηση συμμετοχής. Επιπλέον, τον αριθμό της σχετικής σύμβασης
υπηρεσιών και τον όρο ότι το ποσό της εγγύησης καλύπτει και την καταβολή τόκων, σε περίπτωση
εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης των συμβατικών υπηρεσιών.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από
το συμβατικό χρόνο παράδοσης των συμβατικών υπηρεσιών, σε κάθε περίπτωση η εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύμβασης υπηρεσιών επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την εκκαθάριση του συνόλου
των απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του
συνόλου των συμβατικών υπηρεσιών με σχετική Απόφαση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών –
Υπηρεσιών της ΟΛΛ Α.Ε.
Οι εγγυήσεις θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα υποδείγματα του παραρτήματος της
παρούσας.
5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους
της παρούσας διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της
προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του
συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε
καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε
αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα
του Ο.Λ.Λ. Α.Ε., όπως η παρούσα διακήρυξη ορίζει.
Περιεχόμενο προσφορών
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορές για μέρος του έργου
απορρίπτονται ως απαράδεκτες (όλο το έργο είναι ένα (1) υποέργο).
Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ΕΝΙΑΙΟ σφραγισμένο και μονογραμμένο στις άκρες
φάκελο.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει επί ποινή αποκλεισμού, τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής
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του υποψηφίου, καθώς και ανεξάρτητο, επίσης σφραγισμένο και μονογραμμένο υποφάκελο
Οικονομικής Προσφοράς.
Συγκεκριμένα:
Α. Στον ενιαίο φάκελο τοποθετούνται τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, δηλαδή τα
νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην
παράγραφο 3.
Β. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.

Ο ενιαίος, σφραγισμένος και μονογραμμένος στις άκρες φάκελος όπως και ο επί μέρους,
υποφάκελος πρέπει να φέρουν την ένδειξη:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Επιλογή αναδόχου για την συνεχή λειτουργία δύο (2) γεφυροπλάστιγγων με σκοπό την
εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 8/6/2018
«ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
1. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα τυχόν συνημμένα στην
τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική
γλώσσα.
2. Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”
σε κάθε σελίδα του. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα,
σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.
3. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά
των όρων της διακήρυξης.
4. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται
ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κ.τ.λ.
Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται εφόσον
προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και
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σελίδας. Κατά την κρίση της Επιτροπής, Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορά με
γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση.
5. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις,
και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της διακήρυξης, σύμφωνα με τις κατά
περίπτωση οδηγίες.
6. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες κτλ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο
με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται
αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού.
7. Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το
πρώτο μέχρι το τελευταίο, ανά φάκελο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, κάθε
φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το
περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω, με
βάση την σειρά που ζητούνται από την Διακήρυξη.
8. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους
προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις
συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιάς τους.
9. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι
απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
10. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης
ή της προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά σε χρόνο που θα ορίζει η
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης.
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6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Το μηνιαίο οικονομικό αντάλλαγμα του Αναδόχου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα ορίζεται
μετά την αφαίρεση του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα Ευρώ (1.250,00€) από το σύνολο των
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ζύγισης του Ο.Λ.Λ. Α.Ε., όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν, ως ένα
ποσοστό επί τοις εκατό (%) επί του ποσού που απομένει,.
Μελλοντικές αναπροσαρμογές των τιμολογίων του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. καταλαμβάνουν και το οικονομικό
αντάλλαγμα του αναδόχου.
Προσφορές οι οποίες δεν ορίζουν το οικονομικό αντάλλαγμα σε ποσοστό θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το αιτούμενο ποσοστό, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής του αιτούμενου ποσοστού απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Η αναγραφή του ποσοστού μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Εάν αναγράφεται ποσοστό
με περισσότερα των δύο δεκαδικών ψηφίων θα γίνεται στρογγυλοποίηση σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς
τα άνω αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω αν είναι
κατώτερο του πέντε.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται σύμφωνα με το κριτήριο του χαμηλότερου
ποσοστού (για τον Ανάδοχο).
Το παραπάνω ποσοστό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 79%.
Στην περίπτωση προσφορών με το ίδιο ποσοστό (%) διενεργείται κλήρωση ενώπιον της επιτροπής,
παρουσία των υποψηφίων που προσέφεραν το ίδιο ποσοστό.
Εφόσον κάποια προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή, ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε., πριν την απορρίψει, ζητεί
γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες.
Επισημαίνεται ότι:
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι
παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα
με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
7. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για εκατόν ογδόντα
(180) μέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που
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ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. πριν από την
λήξη της, για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών κατά ανώτατο όριο.
3. Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά την λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς ή μετά την λήξη της τυχόν παράτασής της δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο μόνον
αν αυτός την αποδεχτεί.
4. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την
κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται
σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - Αποσφράγιση & αξιολόγηση προσφορών
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών,
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την Παρασκευή 8/6/2018
και ώρα 10:15πμ στα Γραφεία της Ο.Λ.Λ. Α.Ε., Ακτή Α. Παπανδρέου, 19500 Λαύριο.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διαγωνισμού παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Όσοι από τους διαγωνιζόμενους
επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας αξιολόγησης) κατόπιν αιτήσεως και υπό την προϋπόθεση τεκμηρίωσης ειδικού εννόμου
συμφέροντος από τον αιτούντα συνδιαγωνιζόμενο. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς
απομάκρυνσή τους από το χώρο του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα».
Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή
της προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόμενοι. Η αναθέτουσα αρχή, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει
οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν,
ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς, καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού όμως, έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από οποιονδήποτε
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υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, θέτοντας ως όριο
στις παρεχόμενες διευκρινίσεις τη μη ουσιώδη τροποποίηση των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή η
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Αποκλείονται του διαγωνισμού και δεν αξιολογούνται προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα σε
ιδιαίτερους σφραγισμένους και μονογραμμένουςυποφακέλους τα τεχνικά στοιχεία και τα οικονομικά
στοιχεία.
Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την
κατάθεσή της.

Α. Αποσφράγιση Δικαιολογητικών
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς και διαπιστώνεται η ύπαρξη ή μη εντός αυτού
του επιμέρους Φακέλου της προσφοράς.
2. Ελέγχονται τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» κάθε προσφέροντος, μονογράφεται η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ κατά
φύλλο και ελέγχεται η πληρότητα των εγγράφων.
3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού
σφραγισθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού φυλάσσονται. Ειδικότερα, οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών τοποθετούνται σε έναν νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται,
υπογράφεται και φυλάσσεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
4. Η εξέταση των προϋποθέσεων, που πρέπει να πληροί ο διαγωνιζόμενος με βάση τα στοιχεία των
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει ενιαίο
Πρακτικό.
5. Το Πρακτικό κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους διαγωνιζομένους, εφόσον αυτό
ζητηθεί.
6. Οι προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές μετά την εξέταση των «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»
αποκλείονται από τον διαγωνισμό και ο φάκελος τους επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας του διαγωνισμού.

Β. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών
Οι φάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
από την Επιτροπή Διαγωνισμού των υπολοίπων Φακέλων, σε ημερομηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθούν εγκαίρως και εγγράφως στους διαγωνιζόμενους. Η αποσφράγιση των φακέλων
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

αφορά

όσες

προσφορές

κριθούν

αποδεκτές

βάση

των

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να
διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προκήρυξης και θα
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καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας,
για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πίνακα κατάταξης των οικονομικών προσφορών,
που δεν απορρίφθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Από τον πίνακα αυτό προκύπτει και ο προτεινόμενος
από την Επιτροπή Διαγωνισμού των Προσφορών ως ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ) του διαγωνισμού,
που είναι ο ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ με την χαμηλότερη προσφορά.
Για την διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και το αποτέλεσμα της αξιολόγησής
τους η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει Πρακτικό. Το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης
κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους διαγωνιζομένους, εφόσον αυτό ζητηθεί.
Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού θα υποβάλλει τα πρακτικά του διαγωνισμού, στο αρμόδιο όργανο της
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ για την έκδοση Απόφασης Κατακύρωσης και την ανάδειξη Αναδόχου.

Γ. Απόρριψη προσφορών
1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη
της προσφοράς.
2. Προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα σε ιδιαίτερους υποφακέλους τα τεχνικά στοιχεία και τα
οικονομικά στοιχεία.
3. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης απορρίπτονται ως μη
αποδεκτές.
4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της
Διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Στην περίπτωση που η Οικονομική Προσφορά κριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως υπερβολικά
χαμηλή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της
Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής προμήθειας/
υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο
υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την προμήθεια/ την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της
προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες
τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
8. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου απορρίπτεται.
9.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την
26η Ιουνίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 127 και άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

18

10.
-

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό του «χαμηλότερου ποσοστού», σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω.
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

-

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Ο.Λ.Λ. Α.Ε.. Ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε διάστημα
5 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης προσκομίζοντας τυχόν
δικαιολογητικά / πιστοποιητικά που θα ζητηθούν από τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε..

-

Ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό σε κάθε
στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται
το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη
ικανοποιητικό, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι
έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε
αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το δημοπρατούμενο έργο.

-

Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
11. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης, εγγυήσεις
Μεταξύ του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. και του Αναδόχου/ων θα υπογραφεί σύμβαση, με διάρκεια:
•

δύο ετών (με δυνατότητα παράτασης ενός έτους)

•

ή μέχρι την κάλυψη του προυπολογισθένος ποσού εντός της τριετίας,

από την ημέρα υπογραφής της.
1. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε
δημιουργεί καμία δέσμευση για τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε.
2. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη
διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα
κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε
θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν
αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η
τεχνική προσφορά του Αναδόχου, η οικονομική του προσφορά και η παρούσα διακήρυξη,
εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
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3. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η οριστική κατακύρωση του Διαγωνισμού υποχρεούται να
προσέλθει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής
κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
συμβατικής αξίας.
4. Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει δε να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος με αρ. 2 της παρούσας.
5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους.
6. Αν περάσει η προθεσμία των υπό την παράγραφο 4 ανωτέρω πέντε (5) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος
να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος.
Σε αυτή την περίπτωση, ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά
κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε
μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Ο.Λ.Λ. Α.Ε.
12. Ημέρες και Ώρες Παροχής των Υπηρεσιών
Θεωρείται εξέχουσας σημασίας για την επίτευξη της μέγιστης ποιότητας των προσφερομένων
υπηρεσιών του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. η υποχρεωτική

παρουσία του προσωπικού του Αναδόχου στις

γεφυροπλάστιγγες για την εκτέλεση των υπηρεσιών ζύγισης :
•

σε καθημερινή βάση από 08:00 έως 18:00 (κατά τη χειμερινή περίοδο)

•

σε καθημερινή βάση από 08:00 έως 22:00 (κατά τη θερινή περίοδο)

•

εφόσον υπάρχει εμπορική ή επιβατική κίνηση στο λιμάνι, κατά τις αφίξεις και αναχωρήσεις των
Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων, ειδικά δε κατά τον απόπλου των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων, τουλάχιστον δύο (2) ώρες
πριν από αυτόν,

•

κατά τις ημέρες των αργιών, καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε άλλη ώρα ήθελε ζητηθεί ζύγιση
οχήματος, οι ώρες αυτές θα ορίζονται από τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε.

Σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας τήρησης των παραπάνω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
ενημερώνει τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. εγγράφως από την προηγουμένη παρουσίασης του κωλύματος ή της
αδυναμίας του.
13.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ο.Λ.Λ. Α.Ε.

Από τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. θα αποφασίζεται η τιμολογιακή πολιτική των τελών ζύγισης, τα οποία δύναται να
υπόκεινται σε αναπροσαρμογές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ενώ ειδικά για συγκεκριμένους
μεγάλους πελάτες, σε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Λ. Α.Ε.
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Η διαδικασία είσπραξης των τελών ζύγισης θα καθορίζεται από τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. και θα γνωστοποιείται
στον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να την τηρεί απαρέγκλιτα.
Ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. καθορίζει κατά την αποκλειστική του ευχέρεια τους υπόχρεους και τα φορτία καταβολής
τελών ζύγισης.
Όροι Πληρωμής
Η οριστικοποίηση της τακτικής αμοιβής του Αναδόχου θα πραγματοποιείται ανά μήνα με βάση τα
παραστατικά (τιμολόγια) που έχει εκδώσει ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει
προτιμολόγιο ή ενημερωτικό σημείωμα για κάθε ζύγιση που διενεργείται.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθημερινώς να προσκομίζει στον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. συγκεντρωτική κατάσταση των
ζυγίσεων, γραμμογράφησης που θα υποδείξει ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε., στην οποία θα αναγράφονται οποιαδήποτε
στοιχεία ζητήσει ο Οργανισμός (π.χ. στοιχεία των οχημάτων που ζυγίστηκαν, στοιχεία των ζυγολογίων
και των τιμολογίων που εκδόθηκαν, στοιχεία των υπόχρεων καταβολής του αντιτίμου ζύγισης, κ.α.).
Επίσης είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή παραστατικό
του ζητηθεί.
Εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα, ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. θα διενεργεί εκκαθάριση
ως εξής: Αμοιβή Αναδόχου= (Σύνολο τιμολογήσεων ζύγισης μήνα μείον χίλια διακόσια πενήντα
ευρώ (1.250€), επί τοπροσφερθέν ποσοστό.
Στη συνέχεια ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. θα προβαίνει εντός πέντε (5) ημερών από την εκκαθάριση, στην πληρωμή
του Αναδόχου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει αντίρρηση επί της εκκαθάρισης, έχει δικαίωμα να προσφύγει
ενώπιον του Δ.Σ. του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος της
εκκαθάρισης.
Συνοδευτικά προς τα προτιμολόγια ή ενημερωτικά σημειώματα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει
τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν καθώς και τον τρόπο επίλυσής τους.
Ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. διατηρεί τη δυνατότητα να προβαίνει σε επαλήθευση των περιγραφομένων στη
συγκεντρωτική κατάσταση και την αναφορά εργασιών καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.
Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. και ύστερα από γνωμοδότηση αρμόδιου οργάνου του Ο.Λ.Λ.
Α.Ε. για την παρακολούθηση, καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν παρέχει τις
υπηρεσίες σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθ. 8 του
Π.Δ. 4/2002, στο άρθ. 35 του Κ.Π.Δ., καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ
431/Β/7-5-1998.
Ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. υποχρεούται στην παρακράτηση του εκάστοτε ισχύοντος για τη συγκεκριμένη νομική
μορφή φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.
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Σε κάθε περίπτωση είσπραξης της αμοιβής του με τη διαδικασία που προαναφέρθηκε στην παρούσα
Διακήρυξη, ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκομίζει πέραν των παραπάνω δηλώσεων και εγγυήσεων, τα
εξής δικαιολογητικά:
•

Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών,

•

Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.
14.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Η καλή εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από εξουσιοδοτημένο από τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. άτομο.
Αυτός, θα μπορεί να επισκέπτεται τους χώρους εγκατάστασης του Αναδόχου και να ενημερώνεται για
την καθημερινή λειτουργία των παρερχομένων υπηρεσιών, έχοντας πρόσβαση και στα σχετικά αρχεία
του Αναδόχου. Το άτομο αυτό θα εξετάζει και θα εισηγείται για την επίλυση διαφορών που θα
προκύπτουν κατά την τήρηση των όρων εκτέλεσης του έργου και θα εισηγείται σχετικά προς το Δ.Σ.
του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. Θα υποδεικνύει στον Ανάδοχο γραπτώς τυχόν παραλείψεις του και θα ζητά την άμεση
συμμόρφωση του. Σε τυχόν άρνηση ή αμέλεια του Αναδόχου να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις, θα
εισηγείται την επιβολή ρητρών, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της σύμβασης.
Υπεύθυνος έργου
Ο Ανάδοχος θα ορίσει Υπεύθυνο έργου, ο οποίος θα φέρει την ευθύνη για την ενημέρωση της
Αναθέτουσας Αρχής και με τον οποίο ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. θα συνεργάζεται με στόχο την καλύτερη
εξυπηρέτηση των χρηστών του λιμένος.
Υπεργολαβίες, Απασχολούμενο προσωπικό, Ευθύνη – Ασφάλεια
Ο Ανάδοχος απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την εκτέλεση του έργου ή μέρους
αυτού.
Ο Ανάδοχος απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιεί ανασφάλιστο προσωπικό, υποχρεούται να ασφαλίσει
και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη
Συμβατική Διάρκεια του Έργου.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλει κατάσταση του
απασχολούμενου προσωπικού του στο έργο με επισυναπτόμενες τις αναγγελίες πρόσληψης στον
Ο.Α.Ε.Δ.
Σε κάθε αλλαγή του προσωπικού ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει νέα κατάσταση
προσωπικού με επισυναπτόμενες τις νέες αναγγελίες πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ.
Λόγω ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου δεν δημιουργείται καμιά έννομη σχέση μεταξύ του Ο.Λ.Λ.
Α.Ε. και του προσωπικού του Αναδόχου που απασχολείται στο Έργο.
Ο Ανάδοχος λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού
του.
Ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση εργαζόμενου ή εργαζομένων στην εκτέλεση
του Έργου έπειτα από βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση ότι αυτός ή αυτοί δεν ανταποκρίνεται στις
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απαιτήσεις του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί εντός δέκα
(10) ημερολογιακών ημερών στην απαίτηση αυτή του Ο.Λ.Λ. Α.Ε.
Ανωτέρα Βία
Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του, αν η
αδυναμία αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται από το αρ. 37 του ΚΠΔ ως γεγονός
απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύμβασης. Η
επικαλούμενη ανωτέρα βία πρέπει να αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς.
Ο Ανάδοχος που πλήττεται από τα περιστατικά ανωτέρας βίας, υποχρεούται στο διάστημα που αυτά
συμβαίνουν μέχρι και την αναφορά τους στον Ο.Λ.Λ. Α.Ε, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των γεγονότων ανωτέρας βίας. Η απόδειξη περιστατικών που
συνιστούν ανωτέρα βία βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από τη χρονική στιγμή που έλαβαν χώρα τα εν λόγω περιστατικά, να τα αναφέρει εγγράφως
και να προσκομίσει στον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Επαναλαμβάνεται ότι εντός
του συγκεκριμένου διαστήματος ο Ανάδοχος πρέπει να καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες ώστε
να ξεπεράσει μερικώς ή ολικώς την αδυναμία που προκαλείται. Σε περίπτωση που τα περιστατικά δεν
αναφερθούν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία και δεν προσκομισθούν τα απαιτούμενα αποδεικτικά
στοιχεία, ο Ανάδοχος στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
Ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε διατηρεί κάθε δικαίωμα για την περαιτέρω διερεύνηση των γεγονότων και την έγερση
απαίτησης προς τον Ανάδοχο για την παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων ή ακόμα και τη λήψη
πρόσθετων μέτρων αποκατάστασης εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των πλαισίων
του Έργου και των δυνατοτήτων του Ανάδοχου.
Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύμβαση ή μέρος
αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συναίνεση του Ο.Λ.Λ. Α.Ε Σε περίπτωση έγκρισης της οποιασδήποτε ως άνω εκχώρησης, οι όροι της
παρούσας θα δεσμεύουν και τον αναφερόμενο τρίτο, ακόμα και αν αυτός δεν τους έχει ρητά αποδεχτεί.
Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι του Ο.Λ.Λ.
Α.Ε για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της
επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Εκχώρηση επιτρέπεται και σε τραπεζικά ιδρύματα
εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν.
2513/97, υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε.
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Με την επιφύλαξη της ανωτέρω εξαίρεσης, εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ο.Λ.Λ. Α.Ε, ο τελευταίος δικαιούται, χωρίς προηγούμενη
όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο
έκπτωτο σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007, όπως αυτό ισχύει και δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία
2004/18.
Υποχρεώσεις του Ο.Λ.Λ. Α.Ε.
Ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε., μετά την υπογραφή της Σύμβασης θα προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να
διευκολυνθεί το έργο του Αναδόχου και θα του παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα μέσα
για την διεκπεραίωση του έργου, καθώς και τις δύο (2) γεφυροπλάστιγγες ικανές για την εκτέλεση του
έργου.
Ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. έχει την ευθύνη και υποχρέωση για την έκδοση όλων των σχετικών αδειών που
προβλέπονται από ισχύουσες διατάξεις και αφορούν στη λειτουργία των γεφυροπλάστιγγων.
Ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. εφόσον δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, ανάλογα με την προκύπτουσα καθυστέρηση.
Λοιπές υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται :
1. Να χειρίζεται κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (με δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης του
Ο.Λ.Λ. Α.Ε. σε αυτό) με καταγραφικό, σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις:
✓ τουλάχιστον δύο (2) καμερών
✓ 24ωρου βάσεως καταγραφή
✓ τήρηση στοιχείων καταγραφής για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες
στο οποίο να εμφανίζεται το προς ζύγιση όχημα, ο αριθμός κυκλοφορίας του, ο απασχολούμενος
υπάλληλος.
2. Να χειρίζεται τον κατάλληλο εξοπλισμό με λογισμικό έτσι ώστε για κάθε ζύγιση να:
✓ καταγράφεται ο χρόνος ζύγισης
✓ καταχωρείται ο αριθμός οχήματος και ο υπόχρεος καταβολής τελών
✓ φωτογραφίζεται το όχημα
✓ καταχωρείται αυτόματα το ζυγολόγιο με αντιστοίχηση στην φωτογραφία του οχήματος
✓ εκδίδεται τιμολόγιο ή προτιμολόγιο και να υπολογίζει αυτόματα τα ποσά προς πληρωμή
✓ εκδίδεται ημερήσια κατάσταση ζυγίσεων
✓ εκδίδεται συγκεντρωτική κατάσταση ζυγίσεων ανά υπόχρεο
✓ δύναται να εκδίδει αναφορές που απαιτεί Ο.Λ.Λ. Α.Ε. (π.χ. αριθμός ζυγίσεων περιόδου, ανά
κατηγορία οχήματος)
✓ δύναται οι παραπάνω πληροφορίες να είναι στην διάθεση κάθε συναλλασσόμενου ή των
αρμοδίων αρχών.
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3. Στους απαραίτητους περιοδικούς ελέγχους, πιστοποιήσεις ορθής ζύγισης (αντίγραφα των οποίων θα
καταθέτει στον Ο.Λ.Λ. Α.Ε.), διακριβώσεις, εργασίες συντήρησης και επισκευής των δύο (2)
γεφυροπλάστιγγων και των οικίσκων, µε δική του επιβάρυνση,
4. Για την ασφάλιση και ασφάλεια των εργαζομένων και έχει την αποκλειστική ποινική και αστική
ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Ο.Λ.Λ.
Α.Ε. για κάθε ατύχημα ή ζημιά σε πρόσωπα ή πράγματα που τυχόν θα συμβούν κατά την εκτέλεση
των εργασιών και εξ’ αφορμής αυτών,
5. Με τη λήξη της σύμβασης να έχει τις γεφυροπλάστιγγες και τους οικίσκους σε καλή κατάσταση από
άποψη λειτουργίας. Οποιαδήποτε διαπιστωθείσα φθορά ή βλάβη των γεφυροπλάστιγγων βαρύνει
αυτόν, αλλιώς ευθύνεται σε αποζημίωση. Προς τούτο, μετά την παράδοση των ανωτέρω από τον
Ανάδοχο, η Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. θα προβεί στη βεβαίωση των τυχόν βλαβών, θα
προσκληθεί δε ο Ανάδοχος όπως μέσα σε εύλογη προθεσμία προχωρήσει στην επισκευή τους. Σε
διαφορετική περίπτωση, ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. θα προβαίνει στην αποκατάσταση των βλαβών

και θα

βεβαιώνει, βάσει έκθεσης της Τεχνικής Υπηρεσίας, τη σχετική δαπάνη που θα εισπράττεται κατά τις
διατάξεις του νόμου «Περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων». Ο Ανάδοχος παραιτείται από τώρα κάθε
ένστασης ή αντίρρησης κατά της πρόσκλησης προς πληρωμή και αποδέχεται την απόδοση στον
Ο.Λ.Λ. Α.Ε. της παραπάνω δαπάνης.
15.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Λόγω της εξέχουσας σημασίας για την επίτευξη της μέγιστης ποιότητας των προσφερομένων
υπηρεσιών του Ο.Λ.Λ. Α.Ε., σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρεί με συνέπεια τις υποχρεώσεις του,
όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα Διακήρυξη και από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα
καταπίπτει ποινική ρήτρα υπέρ του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. που θα αντιστοιχεί για κάθε παράβαση σε ποσοστό 5%
επί του καταβληθέντος κατά τον αμέσως προηγούμενο μήνα ανταλλάγματος του Αναδόχου.
Η ρήτρα εισπράττεται με ισόποση παρακράτηση του ανταλλάγματος που οφείλει ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. στον
Ανάδοχο ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτής, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του Ο.Λ.Λ. Α.Ε.
Περαιτέρω, ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που
θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με άρθρο 34 του Π.Δ.
118/2007.
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ενώ δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση χορήγησης παράτασης
ή μετάθεσης από τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε.
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Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει
μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού, που θα έχει εγκαταστήσει ο Ανάδοχος στο Λιμένα, προκειμένου να
γίνει χρήση αυτών είτε από τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. είτε από τρίτο, ώστε να μη διακοπεί η παροχή των
υπηρεσιών ζύγισης. Το δικαίωμα αυτό του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. αποτελεί ποινική ρήτρα επιβαλλόμενη σε βάρος
του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλάβει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους
όρους της Σύμβασης, της Προσφοράς του, της Διακήρυξης και του νόμου, αλλιώς θα εφαρμοστούν
οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση αναδόχου
Ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
•

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε εκ των όρων της παρούσας ή της σύμβασης που θα
υπογραφεί, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

•

Αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί
η άδεια λειτουργίας του ή κατατεθεί αίτηση για τα ανωτέρω ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής
εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

•

Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Ανάδοχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους του
Ο.Λ.Λ. Α.Ε. καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής ευχέρειας,
για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη προθεσμία θεραπείας της
παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της
ταχθείσας προθεσμίας.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. βεβαιώνει την αξία του
παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία
καταγγελίας.
Ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση
προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές
καταπίπτουν.

Ο Δ/νων Σύμβουλος
Ο.Λ.Λ. Α.Ε.
Μανώλης Μαραγκουδάκης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ .......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης ...........................
Προς: Την Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία
Λιμένας Λαυρίου
ΤΚ 195 00
ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για οχτακόσια είκοσι ευρώ (820,00 €).
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του

δικαιώματος της

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……………….. οδός …………………. αριθμός
……………… ΤΚ ……………………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και μέχρι του ποσού των οχτακοσίων είκοσι ευρώ (820,00 €), για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο
διαγωνισμό της ΟΛΛ Α.Ε. για την εκτέλεση της Σύμβασης Υπηρεσιών «Επιλογή αναδόχου για την
συνεχή λειτουργία δύο (2) γεφυροπλάστιγγων με σκοπό την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων του
Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» σύμφωνα με τη με αριθμό ………………………..-2017 Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }
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{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε
μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………..
(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1)
μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας,
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
Διεύθυνση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
Φαξ
Ημερομηνία έκδοσης………..
Προς: Οργανισμό Λιμένα Λαυρίου ΑΕ (ΟΛΛ ΑΕ).
Ακτή Α. Παπανδρέου Λαύριο
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ.…………
ΕΥΡΩ #€………#
Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι, εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι κάθε ένστασης, διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ ……. υπέρ τ….. ………………………, Διεύθυνση ………………………………, ΤΚ ……….,
για την Πιστή Εφαρμογή και Καλή Εκτέλεση από την υπέρ ης εγγυώμεθα των όρων στο διαγωνισμό
της «Επιλογή αναδόχου για την συνεχή λειτουργία

δύο (2) γεφυροπλάστιγγων με σκοπό την

εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.», σύμφωνα με τη με
αριθμό................... διακήρυξή σας.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή
μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να ερευνηθεί το νόμιμο και βάσιμο ή
μη της απαίτησης και χωρίς να αξιώσουμε δικαστική κρίση, παραιτούμενοι από τέτοιο δικαίωμα, μέσα
σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει μέχρι την επιστροφή της εγγύησης σε
εμάς.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων,
που έχει καθορίσει το Υπουργείο Οικονομικών στην Τράπεζά μας.
Η παραπάνω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται από τους
Ελληνικούς νόμους, ενώ αρμόδια για την επίλυση των διαφορών, που τυχόν προκύψουν από αυτήν,
είναι τα δικαστήρια του Πειραιά.
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