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Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ

Ανάθεση Εφαρμογής Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης (Port Contingency Plan)
Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης
[Προϋπολογισμού Υπηρεσίας € 1 2.000,00, για τρία (3) έτη]
1)Τεχνικά στοιχεία
Ο Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός αφορά την ανάθεση υπηρεσιών εφαρμογής του
Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης (Port Contingency Plan – PCP) αντιμετώπισης περιστατικών
ρύπανσης στην περιοχή δικαιοδοσίας της ΟΛΒ ΑΕ, για τρία (3) έτη, με συνολικό
προϋπολογισμό € 12.000,00 (4.000,00 €/έτος).
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να λάβουν γνώση του εγκεκριμένου PCP της ΟΛΒ ΑΕ και να
διαθέτουν το προσωπικό και εξοπλισμό απορρύπανσης που προβλέπει για αντιμετώπιση
περιστατικών ρύπανσης στην περιοχή δικαιοδοσίας της ΟΛΒ ΑΕ. Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να έχουν εκτελέσει στο παρελθόν εργασίες θαλάσσιας απορρύπανσης και να
αποδεικνύουν αυτό με την κατάθεση σχετικών βεβαιώσεων από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι:
1.- Η εφαρμογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης (Port Contingency Plan - PCP) Αντιμετώπισης
Περιστατικών Ρύπανσης από Πετρέλαιο και Άλλες Επιβλαβείς Ουσίες, στη Περιοχή
Δικαιοδοσίας της ΟΛΒ ΑΕ, όπως αυτό ισχύει ή ενδεχόμενα ήθελε τροποποιηθεί και
εγκριθεί στο μέλλον από τη Λιμενική Αρχή. Ειδικότερα στον Ανάδοχο θα ανατεθεί η
αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης στα οποία υποχρεούται η ΟΛΒ ΑΕ να επεμβαίνει,
με υποχρέωση να διατηρεί στο Λιμένα Βόλου τον προβλεπόμενο από το Σχέδιο Έκτακτης
Ανάγκης (όπως αυτό εγκριθεί ή τροποποιηθεί στο μέλλον) εξοπλισμό απορρύπανσης και
το αναγκαίο προσωπικό για τον χειρισμό του, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Λιμενικής
Αρχής. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταθέσει Σχέδιο Εφαρμογής του PCP της
Υπηρεσίας μας, με μέσα και προσωπικό του, το οποίο πρέπει να τύχει της έγκρισης της
Λιμενικής Αρχής. Στο προαναφερόμενο Σχέδιο, θα υπάρχει κατάσταση προσωπικού του
Αναδόχου, όπου θα αναφέρονται τα καθήκοντά του σε περίπτωση αντιμετώπισης
περιστατικού ρύπανσης, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας σε 24ωρη βάση.
2.- Ο Ανάδοχος θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την εφαρμογή του προαναφερθέντος Σχεδίου.
3.- Σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικού ρύπανσης, η απορρύπανση θα διενεργείται από
τον ανάδοχο, που θα λαμβάνει επιπλέον αμοιβή ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης, το
είδος και την έκταση της ρύπανσης και το ύψος της θα καθορίζεται σύμφωνα με το
συνημμένο τιμολόγιο εκτέλεσης εργασιών απορρύπανσης, σύμφωνα πάντα με την
προσφερθείσα έκπτωση.
4.- Σε περιστατικό ρύπανσης, στο οποίο ο Ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του
ή εφαρμόσει πλημμελώς το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (PCP), με συνέπεια να απαιτείται η
συνδρομή και άλλου φορέα (δημόσιου ή ιδιωτικού) για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση
του περιστατικού, στον Ανάδοχο δεν θα καταβληθεί το επόμενο εξαμηνιαίο αντάλλαγμα
ούτε αμοιβή για τις εργασίες, μέσα - υλικά που ενδεχόμενα εκτέλεσε – διέθεσε για την μη
επιτυχή αντιμετώπιση του περιστατικού. Επιπρόσθετα ανάλογα με τη σοβαρότητα του
περιστατικού, τις συνέπειές του και τη διαπιστωθείσα ανεπάρκεια του Αναδόχου, η ΟΛΒ
ΑΕ δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σχετική Σύμβαση.
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2)Οικονομικά στοιχεία
 Η προσφορά θα αφορά ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των α)προϋπολογισμού της
Υπηρεσίας και β)τιμολογίου εκτέλεσης εργασιών απορρύπανσης.
 Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται και όλες οι νόμιμες κρατήσεις – επιβαρύνσεις.
 Ισχύς προσφοράς: 20 ημέρες.
 Για πληρωμές άνω των 1.467,35 € απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα από
το ΙΚΑ για το συγκεκριμένο έργο.
 Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Τεχνική Υπηρεσία της ΟΛΒ ΑΕ έως 20-11-2014.

3)Τρόπος επιλογής αναδόχου
Η επιλογή θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή.

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Ηλίας Ξηρακιάς

Βόλος 07-11-2014
Ο συντάξας
Νικόλαος Παπαναστασίου

Πολιτικός Μηχανικός

Ηλ εκ τρολ όγ ος Μηχ ανικ ός

Εγκρίνεται
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Ιωάννης Πρίγκος
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΥΛΙΚΩΝ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1 Γερανοφόρα οχήματα
2 Φορτηγά οχήματα συμβατικού τύπου
3 Σκάφος Πολλαπλής Χρησιμότητας
(Κατηγορία Δ Ι και Δ ΙΙ)
4 Βοηθητικά σκάφη (Κατ. Ε)
5 Σκάφη απορρύπανσης τύπου OIL JECT
6 Συσκευή ψεκασμού διασκορπιστικού
ουσιών πετρελαίου (πλήρης)
7 Συσκευή πλύσης ακτών
8 Αντλητικά συγκροτήματα μετάγγισης
φορτίου ή κοχλιωτές αντλίες ανάκτησης
πετρελαιοειδών
9 Συσκευή ανάκτησης πετρελαίου από την
επιφάνεια της θάλασσας (SKIMMER)
10 Αντλητικό συγκρότημα δημιουργία
κενού
11 Πλωτό φράγμα ανοικτής θαλάσσης
πνευστού τύπου (χρέωση ανά τρέχον
μέτρο και 24ωρο)
12 Πλωτό φράγμα συμβατικού τύπου
(χρέωση ανά τρέχον μέτρο και 24ωρο)
13 Χρήση απορροφητικών/προσροφητικών
υλικών (ανά χιλιοστόγραμμο βάρους)
14 Χρήση διασκορπιστικών ουσιών
πετρελαίου (ανά λίτρο)
15 Διαχείριση και μεταφορά πετρελαιοειδών απορριμμάτων στο τελικό
αποδέκτη (ανά χιλιοστόγραμμο βάρους)
16 Ωριαία απασχόληση προσωπικού

ΧΡΕΩΣΗ

65,00 €/h
12,00 €/h
1.550,00 €/h
14,00 €/h
60,00 €/h
7,00 €/h
5,00 €/h
140,00 €/h

40,00 €/h
26,00 €/h
12,00 €/m

8,00 €/m
14,00 €/kgr
4,00 €/lt
3,50 €/kgr
22,00 €/h

