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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

                                                                                              Θεσσαλονίκη, 26/02/2020                            
                                                             

                                      
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠOΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 22 ΓΕΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ 

 
Η ΟΛΘ ΑΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενες εταιρίες να υποβάλλουν την προσφορά τους για τον καθαρισμό 
δέκα-έξι (16) ηλεκτροκίνητων γερανών ανυψωτικής ικανότητας 10-112 τόνων, δύο (2) αυτοκινούμενων 
γερανών ανυψωτικής ικανότητας 120 τόνων και τεσσάρων (4) γερανογεφυρών σύμφωνα με τους όρους 
που ακολουθούν.  
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1. Αντικείμενο  
Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθαρισμός των γερανών της ΟΛΘ ΑΕ. Οι  υπηρεσίες καθαρισμού 
αφορούν κυρίως σε κατάλοιπα ορυκτελαίων και γράσου, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της 
επισκευής και συντήρησης και κατάλοιπα χύδην φορτίων, τα οποία εμφανίζονται μόνο στους 
ηλεκτροκίνητους και αυτοκινούμενους γερανούς.  
1.2. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
παρούσας προμήθειας, να  διαθέτουν τριετή (3) εμπειρία σε υπηρεσίες καθαρισμού και πιστοποίηση κατά 
το πρότυπο ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015. 
Επιπλέον θα πρέπει να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον ένα (1) έργο καθαρισμού βιομηχανικών συστημάτων 
ή  βιομηχανικών εγκαταστάσεων την τελευταία τριετία (3).  
1.3 Υποβολή προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι την 12/03/2020, στη διεύθυνση  
cathanasiou@thpa.gr, με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ptheologou@thpa.gr. 
1.4. Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών 
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη συνολική τιμή (χαμηλότερη τιμή).  

1.5 Περιεχόμενο προσφορών 
Η προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα, φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης και αναφέρει τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
i)    Την καθαρή τιμή ανά γερανό/γερανογέφυρα και συνολικά σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα. 
ii)   Περιγραφή της μεθοδολογίας, του εξοπλισμού και των καθαριστικών που θα χρησιμοποιηθούν.  
iii) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
Επιπλέον η προσφορά θα συνοδεύεται από: 
α)   Αντίγραφο του Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001. 
β) Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτελέστηκαν από τον προσφέροντα την τελευταία τριετία και 

είναι συναφή με το αντικείμενο της παρούσας (καθαρισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού). Στον πίνακα θα αναφέρεται η περιγραφή της εργασίας, ο προϋπολογισμός, ο χρόνος 
εκτέλεσής (έναρξη – πέρας) και στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη. 

 γ)  Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 
 έλαβε γνώση των ειδικών απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων του αντικειμένου του έργου και 

αποδέχεται πλήρως & ανεπιφύλακτα τους όρους της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.  
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 έχει αποκτήσει ίδια αντίληψη των μηχανημάτων (στα οποία καλείται να εκτελέσει τις εργασίες 
καθαρισμού), έχει λάβει γνώση των επιτόπιων συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων της παρεχόμενης 
υπηρεσίας και δεν έχει κάποιο πραγματικό κώλυμα.   

  
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι υπηρεσίες καθαρισμού αφορούν τους παρακάτω χώρους: 
Ηλεκτροκίνητοι Γερανοί 

 Εσωτερικό χώρο καμπίνας χειρισμού 
 Χώρο μηχανοστασίου 
 Σκάλες πρόσβασης 
 Διαδρόμους 

Αυτοκινούμενοι Γερανοί 
 Εσωτερικό χώρο καμπίνας χειρισμού 
 Χώρο μηχανοστασίου 
 Σκάλες πρόσβασης 
 Διαδρόμους 

Γερανογέφυρες 
 Εσωτερικό χώρο καμπίνας χειρισμού 
 Χώρο μηχανοστασίου ανύψωσης 
 Χώρο μηχανοστασίου μπούμας 
 Ανελκυστήρα 
 Σκάλες πρόσβασης 
 Διαδρόμους 
 Καμπίνα σημειωτή  

Ο καθαρισμός θα γίνει με μέσα, υλικά και προσωπικό του αναδόχου. Το προσωπικό του αναδόχου θα 
διαθέτει εμπειρία στον καθαρισμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων.  
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκεκριμένου τύπου και δεν θα προκαλούν βλάβες ή ζημιές 
στον εξοπλισμό των γερανών/γερανογεφυρών. 
 
3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ          

3.1 Διαδικασία 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες καθαρισμού των γερανών/γερανογεφυρών εντός 
εξήντα (60) ημερών από την ανάθεση του έργου. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης, εκ μέρους της ΟΛΘ ΑΕ, στη διάθεση των γερανών/γερανογεφυρών για την 
εκτέλεση των εργασιών, θα παρέχεται ισόχρονη παράταση του χρόνου παράδοσης.  

Η σειρά διάθεσης των γερανών/γερανογεφυρών, για  την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, θα 
καθορίζεται  από την ΟΛΘ ΑΕ.  

Οι εργασίες θα εκτελούνται τις εργάσιμες ημέρες κατά τις δύο βάρδιες εργασίας της ΟΛΘ ΑΕ. Εφόσον ο 
ανάδοχος επιθυμεί την εκτέλεση  εργασιών και κατά τις αργίες (Σάββατο, Κυριακή) πλην εορτών θα πρέπει 
μια ημέρα τουλάχιστον νωρίτερα να ενημερώνει την ΟΛΘ ΑΕ. Οι εργασίες κατά τις αργίες μπορούν να 
εκτελούνται μόνον κατά την Α’ βάρδια. Ο χρόνος ακινησίας κάθε γερανού/γερανογέφυρας, κατά την 
εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5) ώρες. 

3.2  Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται έναντι έκδοσης τιμολογίου, εντός εξήντα (60) ημερών από την 
ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. 
3.3. Ευθύνη Αναδόχου 

o Ο ανάδοχος, πριν την έναρξη του έργου, θα υποβάλλει δήλωση ανάληψης ευθύνης στην οποία θα 
επισυνάπτεται αντίγραφο εγγράφου από το «ΕΡΓΑΝΗ» στο οποίο θα αναφέρεται ο Τεχνικός 
Ασφαλείας. 
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o Όλες οι απαιτούμενες εργασίες, θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  από τους Ελληνικούς  
και  Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.  Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει 
όλα τα προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων όσων 
αναφέρονται ενδεικτικώς στον οδηγό υγείας και ασφάλειας της εργασίας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., του οποίου 
θα λάβει γνώση.    

o Καθώς ο χώρος εκτέλεσης εργασιών είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος και ελλοχεύει κίνδυνος πτώσης, oι 
εργαζόμενοι του Αναδόχου θα φορούν διαρκώς τα Μέσα Ατομικής Προστασίας  ( Μ.Α.Π ), θα 
ακολουθούν πιστά όσα υπαγορεύονται από τη σήμανση στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 
της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και θα τοποθετούν προειδοποιητική σήμανση για τους κινδύνους που δημιουργούνται 
από την εκτέλεση της εργασίας τους. 

o Ο ανάδοχος έχει όλες τις ευθύνες εργοδότη για το προσωπικό του (μισθοδοσία, ασφαλιστικές 
εισφορές κλπ) 

o Ο ανάδοχος φέρει πλήρη και αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για κάθε ζημία ή βλάβη 
προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της ΟΛΘ ΑΕ, του προσωπικού της ή τρίτων και για την 
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της 
εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο. 

o Η ΟΛΘ ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες υλικών, εξαρτημάτων, μηχανημάτων και 
εργαλείων του αναδόχου, ο οποίος οφείλει να μεριμνήσει για την επαρκή και αποτελεσματική φύλαξη 
τους.  

 
 
 

Το τμήμα Προμηθειών της ΟΛΘ ΑΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΡΑΝΩΝ & ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  

ΈΔΡΑ – Τ.Κ. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΑΦΜ :  ΔΟΥ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  ΦΑΞ:  

E-MAIL:  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΡΑΝΟΙ Η/Κ ΓΕΡΑΝΟΙ Α/Κ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 16 2 4 

ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

22 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

 

Οι ανωτέρω τιμές είναι χωρίς Φ.Π.Α.        

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΥΛΙΚΑ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ισχύς Προσφοράς:  Η προσφορά ισχύει για 60 (εξήντα) ημέρες.     

/3/ 2020                                        

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

    

 

(Υπογραφή & σφραγίδα)       

 


