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ΕΡΓΟ: Παροχή

Υπηρεσιών Φύλαξης και
Ασφάλειας
Χώρων
Αρµοδιότητας
Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., σύµφωνα µε τον ∆ιεθνή
Κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων
και Λιµενικών εγκαταστάσεων από
έκνοµες ενέργειες [ISPS].»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 202.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%)
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ίδιους
πόρους
του
Ο.Λ.ΠΑ
Α.Ε..
Προϋπολογισµούς του έτους 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ), προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό,
σύμφωνα με το άρθρο 264 του ν. 4412/16, για την ενέργεια ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή
Υπηρεσιών Φύλαξης και Ασφάλειας Χώρων Αρµοδιότητας Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., σύµφωνα µε τον ∆ιεθνή Κώδικα για
την ασφάλεια των πλοίων και Λιµενικών εγκαταστάσεων από έκνοµες ενέργειες [ISPS].» με προϋπολογισμό

202.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) με κριτήριο της χαμηλότερης τιμής και καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας προσφορά, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (Α’ 147) και
τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 1476/11-02-2019
σχετική Διακήρυξη της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση από τον διαδικτυακό
τόπο του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ ( www.patrasport.gr).
Αναθέτων φορέας είναι ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ)/ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Δυμαίων
[Νότιος Λιμένας Πατρών] – Κτήριο Υπηρεσιών Νότιου Λιμένα Πατρών – ΤΚ 26333. Πληροφορίες δίνονται
στα τηλέφωνα 2610-365161 και 2610-365163, fax: 2610-365160, e-mail: danap@patrasport.gr;;
Ο εν λόγω Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός έχει λάβει α/α 70587 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) με καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών –μέσω της
διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ αποκλειστικά την 07-03-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11: 00 π.μ.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Επιπλέον το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και όλα τα έγγραφα δημοπράτησης
θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ (www.patrasport.gr) στην διαδρομή: Ανακοινώσεις
→ Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις.
Στην προκηρυσσόμενη ενέργεια περιλαμβάνονται ενδεικτικά κωδικοποίηση CPV: 79710000-4.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
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Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος –μέλος της Ένωσης,
β) κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού ίσο με το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι ποσού Τέσσερις Χιλιάδες και Σαράντα Ευρώ (4.040,00€), με ισχύ
τουλάχιστον ενός μήνα μετά την λήξη ισχύος της προσφοράς , ήτοι μέχρι 08/10/2019.
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην σχετική Διακήρυξη και στα
Παραρτήματα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Το έργο χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
έτους 2019.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι για τέσσερις (4) μήνες.
Η έγκριση των όρων της διακήρυξης έγινε με την υπ’ αρ.07/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ. Το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το ΔΣ του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ στην ιστοσελίδα της Διαύγειας
http://sites.diavgeia.gov.gr/olpa, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),
στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ (www.patrasport.gr), ενώ θα δημοσιευθεί σε μια εβδομαδιαία
νομαρχιακή και σε δύο ημερήσιες νομαρχιακές, για την ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.
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