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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2020
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :
« ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ
ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 »
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 258.048,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
1.Αναθέτουσα Αρχή
Οργανισμός Λιμένα Λαυρίου Α.Ε., Διεύθυνση: Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου, Λαύριο. Τηλ.:
(+30) 22920-27711, (+30) 22920-22089, e-mail: info@oll.gr .
2. Περιγραφή είδους και προϋπολογισμός
Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, από Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ). Οι
υπηρεσίες αυτές αφορούν τον έλεγχο πρόσβασης, προσώπων και οχημάτων στους χώρους της
λιμενικής εγκατάστασης, έλεγχο ασφάλειας των εισερχομένων στα πλοία επιβατών, των
χειραποσκευών και των αποσκευών τους, ιδιαίτερα, από τα σημεία ελέγχου του Τερματικού Σταθμού
Κρουαζιέρας λιμένος Λαυρίου, με την βοήθεια των ηλεκτρονικών συσκευών ελέγχου αποσκευών και
προσώπων, όπως μαγνητικών πυλών, ακτινοσκοπικών μηχανημάτων (X-RAYS), επιτήρηση
συστημάτων CCTV στο Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΚΕΑΛΕ), τήρηση βιβλίων
εισερχομένων – εξερχόμενων, τήρηση βιβλίων συμβάντων, έλεγχος πρόσβασης επιβατών (εισιτήρια,
κάρτες επιβίβασης κλπ.), χρηστών λιμένα, εργαζομένων κλπ. Επίσης έρευνες ασφαλείας και περιπολίες
σε χώρους της λιμενικής εγκατάστασης και αναφορά συμβάντων.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 258.048,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.
3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση
Οικονομικότερη Προσφορά.
4. Χρόνος Διάρκειας
Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισθέντος
ποσού
5. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς (κάθε νομικό πρόσωπο ή
ιδιωτική (ατομική) επιχείρηση ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των φορέων, συμπεριλαμβανομένων
των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων που προσφέρει στην αγορά παροχή υπηρεσιών
ασφαλείας), που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή σε κράτος – μέλος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή σε κράτος – μέλος
που έχει υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,
η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α).
Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις,
σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στη φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων ή Αερολιμένων ή μεγάλη
επιχείρηση του Δημόσιου τομέα, ώστε να συνάδουν με το περιεχόμενο του παρόντος έργου.
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6. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού
Η διάθεση της σχετικής διακήρυξης γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10:00 ως 14:00 από
τα γραφεία της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής στο Λαύριο (Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου,
Λαύριο), καθώς και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: www.oll.gr
7. Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές Εναλλακτικές
Προσφορές και αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Χρόνος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 24/08/2020 στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική
Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
9. Χρόνος αποσφράγισης των προσφορών
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την
25/08/2020 και ώρα 12:00
10. Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν ογδόντα (180)
ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών..
11. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται επακριβώς στο πλήρες τεύχος
της διακήρυξης.
12. Πληροφορίες
Για την πλήρη κατανόηση των ζητούμενων υπηρεσιών ασφαλείας, από τους οικονομικούς φορείς που
θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, η ΟΛΛ Α.Ε. διοργανώνει
αναλυτική παρουσίαση των ζητούμενων υπηρεσιών την 13/08/2020, ημέρα Πέμπτη και μεταξύ των
ωρών 10:00-15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων των γραφείων Διοίκησης της ΟΛΛ Α.Ε.. Η προσέλευση
θα είναι αυστηρά μεταξύ 09:30-10:00 και οικονομικοί φορείς που θα προσέλθουν μετά τις 10:00 δεν θα
γίνουν δεκτοί στην ενημέρωση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον Οργανισμό Λιμένα
Λαυρίου (+30) 22920-22089 & 22920-27711, fax: (+30) 22920-22779, e-mail: info@oll.gr

Για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.

Γιώργος Βακόνδιος
Δ/νων Σύμβουλος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA DANA
Ημερομηνία: 2020.08.07 12:49:37 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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