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∆ιευκρινίζουµε ότι στον  Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό προϋπολογιζόµενης δαπάνης 100.000,00€ για 

χρονικό διάστηµα 3 µηνών και δυνατότητα παράτασης µέχρι εξαντλήσεως της προϋπολογιζόµενης 

δαπάνης, ανάλογα µε τις ανάγκες της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:, για τη φύλαξη της Λιµενικής Εγκατάστασης 

(ISPS) και του Ελεύθερου Λιµένος της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. τα αιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής είναι 

τα παρακάτω: 

• Αναλυτική περιγραφή των προσφεροµένων υπηρεσιών σύµφωνα µε όσα προβλέπονται 

στους  Τεχνικούς Όρους της παρούσης και αφορούν και το Μέρος Α) Της Λιµενικής 

Εγκατάστασης (ISPS) και το Β) Του  Ελεύθερου Λιµένος της Ο.Λ.Θ. ΑΕ 

• Tην τιµή προσφοράς   σε ΕΥΡΩ πλέον  Φ.Π.Α.  

• Την ισχύ της προσφοράς η οποία δεν πρέπει να είναι µικρότερη από δύο (2) µήνες  

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην  οποία 

θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσης και ότι τους 

αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

• Εγγύηση συµµετοχής 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 

(πέντε τοις εκατό) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης µε Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα  µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που προβλέπεται στη διακήρυξη µε ανοχή πέντε ( 5 ) ηµερών. 

Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα 

του διαγωνισµού, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των λοιπών συµµετεχόντων στον διαγωνισµό 

επιστρέφονται µετά  την ηµεροµηνία της οριστικής κατακύρωσης 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην  οποία 

θα αναλαµβάνεται η υποχρέωση ότι ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα 

παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά: 

Α) Για το προσωπικό που θα καλύψει την ασφάλεια-φύλαξη της Λιµενικής 

Εγκατάστασης (ISPS): 

Για το προσωπικό που θα απασχολήσει: 

1. Ονοµαστική κατάσταση του προσωπικού ασφάλειας που θα στελεχώνει τα σηµεία 

πρόσβασης και τα σηµεία ελέγχου ασφάλειας (Πύλες). 
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2. Θεωρηµένα αντίγραφα των αδειών επαγγέλµατος του ανωτέρω προσωπικού. 

3. Θεωρηµένα αντίγραφα των απολυτηρίων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή των 

ισοδυνάµων τίτλων του ανωτέρω προσωπικού. 

4. Θεωρηµένα αντίγραφα των πιστοποιητικών ότι το ανωτέρω προσωπικό έχει λάβει 

την προβλεπόµενη από τον ν. 3622/07 και την απόφαση 4434.1/02/08/12.9.2008 του 

ΥΕΝΑΝΠ εκπαίδευση. 

5. Αξιόπιστο έγγραφο που να αποδεικνύει την εµπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε θέµατα 

ασφάλειας του ανωτέρω προσωπικού. 

 

Για τον ΑΥΑΛΕ: 

• πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή Ανωτάτης Σχολής Εµπορικού Ναυτικού και αποδεικτικά: 

- Χρήσης Η/Υ (χειρισµό Η/Υ και γνώση εφαρµογών γραφείου), 

- Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (Πολύ Καλή Γνώση). 

- Απόδειξης εµπειρίας σε θέµατα ασφάλειας 4 έτη. 

• Πιστοποιητικό εκπαίδευσης Κώδικα ISPS από Αναγνωρισµένο Οργανισµό 

Ασφαλείας (Α.Ο.Α.). 

•  Άδεια επαγγέλµατος του Ν.2518/97. 

(Η τελική αποδοχή του ΑΥΑΛΕ πραγµατοποιείται µόνο µετά από συµφωνία και έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής). 

Β) Για το προσωπικό που θα καλύψει την ασφάλεια-φύλαξη του Ελεύθερου Λιµένος 

της Ο.Λ.Θ. ΑΕ: 

1. Ονοµαστική κατάσταση του προσωπικού ασφάλειας που θα στελεχώνει τα σηµεία 

πρόσβασης και τα σηµεία ελέγχου ασφάλειας (Πύλες). 

2. Θεωρηµένα αντίγραφα των αδειών επαγγέλµατος του ανωτέρω προσωπικού. 

3. Αξιόπιστο έγγραφο που να αποδεικνύει την εµπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε θέµατα 

ασφάλειας του ανωτέρω προσωπικού. 

• Οι εταιρείες, µε ποινή αποκλεισµού, πρέπει σύµφωνα µε το άρθρο 68 του 

Ν.3863/2010, να εξειδικεύσουν σε ξεχωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα 

παρακάτω στοιχεία : 

α) Toν αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχολήσουν 

β)  Τη σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι 

γ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες 

αποδοχές αυτών των εργαζοµένων 

δ) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 

Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφό της σύµβασης εργασίας 

στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι  

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ 


