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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 2020 

Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.) έχοντας υπόψη :  

• Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  

• Την A/A 227/2021 – ΜΔ 725/2021 – 09/07/2021  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Δ.Α : 69ΔΖ469ΗΞΥ-

ΖΡΨ) 

Σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Οικονομικών Ερευνών για 

τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου ΑΕ, προϋπολογισμού έως 300,00 € πλέον Φ.Π.Α., με σκοπό την εκπόνηση 

Αναλογιστικής Μελέτης εκτίμησης της υποχρέωσης του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης των 

υπαλλήλων της Εταιρείας κατά τη συνταξιοδότηση. 

Δικαίωμα Συμμετοχής  

έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν  

- Πιστοποίηση Αναλογιστή 

- Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών 

- Βεβαίωση Τακτικού Μέλους FHAS της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος. 

(τα Νομικά Πρόσωπα να δηλώσουν τον υπεύθυνο εκτέλεσης της εργασίας, ο οποίος θα διαθέτει τα παραπάνω) 

Προϋπολογισμός : 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται το ανώτερο στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€) πλέον Φ.Π.Α. 

Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών : 

Οι υποψήφιοι, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο 

μέχρι την Παρασκευή 16/07/2021 και ώρα 12:00, στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου ΑΕ, Ακτή  Α. 

Παπανδρέου, Λιμένας Λαυρίου. 

Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά, με 

απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στον Ο.Λ.Λ ΑΕ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

κατάθεσης προσφορών. 

Ο Ο.Λ.Λ ΑΕ, ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των 

φακέλων που τη συνοδεύουν . 

Περιεχόμενο προσφοράς :  

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού :  

- Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς (επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση) 

-  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. Δικαίωμα Συμμετοχής) 

Άνοιγμα των προσφορών :  

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 16/07/2021 και ώρα 12:30 μ.μ., στα γραφεία του Ο.Λ.Λ. 

Α.Ε.  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Διευκρινήσεις :  

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινήσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον Ο.Λ.Λ ΑΕ , υπόψη κας Αθανασάτου 

Ευαγγελίας, Προϊσταμένη Διεύθυνσης  Διοικητικού – Οικονομικού Ο.Λ.Λ ΑΕ – τηλ. 2292027711 , email : info@oll.gr  

 

Ο Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Λ ΑΕ 

Βακόνδιος Γεώργιος 

  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.  

Ακτή Α. Παπανδρέου – Τ.Κ. 195 00, Λαύριο Λαύριο, 09/07/2021 

Τηλ: 22920 27711, 22920 22089  

Φαξ: 22920 22779 Αρ. Πρωτ.: 1566 

e-mail: info@oll.gr   

website: www.oll.gr 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗ 

 

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ :  

 

………………………………………………………….…………………………………………… 

 

……………………………………….………………………………………….…………………… 

 

 

 

Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών σε ευρώ (ολογράφως) : 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Αριθμητικώς : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται  Φ.Π.Α. 24% 

 

Η παρούσα προσφορά ισχύει για 30 ημέρες. 

 

Έλαβα γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

 

 

 

Ο Προσφέρων (σφραγίδα / υπογραφή)  

 

 

 

 


