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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Β. ΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €60.000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) έχοντας υπόψη:
1. Το ΠΔ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150 Α’/10-07-2007).
2. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
3. Την από 3-9-2015 διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών
φορτοεκφόρτωσης αγαθών με χρήση ηλεκτροκίνητων γερανών της ΟΛΒ ΑΕ για ένα έτος, η
οποία δεν έχει ακόμη αναδείξει οριστικό ανάδοχο.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου,
που θα αναλάβει την εκτέλεση εργασιών φορτοεκφόρτωσης αγαθών που διακινούνται μέσω του
εμπορικού λιμένα Βόλου με τη χρήση ηλεκτροκίνητων γερανών της Ο.Λ.Β. ΑΕ, προϋπολογισμού
€60.000 πλέον ΦΠΑ.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι μέχρι την υπογραφή σύμβασης με τον οριστικό
ανάδοχο που θα προκύψει από την διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού για το ίδιο αντικείμενο η
οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, άλλως μέχρι την ανάλωση του ποσού των €60.000 πλέον ΦΠΑ (όριο
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού).
1.

Τεχνική περιγραφή – Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών φορτοεκφόρτωσης αγαθών

που διακινούνται μέσω του εμπορικού λιμένα Βόλου, με τη χρήση του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού της Ο.Λ.Β. ΑΕ (ηλεκτροκίνητοι γερανοί). Οι εκτιμώμενες μηνιαίες ποσότητες
φορτοεκφόρτωσης είναι (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):


Εμπορευματοκιβώτια: 1.500 TEU’s.



Γενικό & χύδην φορτίο: 30.000 τόνοι

Το χειρισμό των γερανών θα τον εκτελεί ο ανάδοχος με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό
που θα διαθέτει άδεια Μ.Ε. χειρισμού ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ομάδας Α’, ειδικότητας 8.1
(ηλεκτροκίνητοι περιστρεφόμενοι γερανοί κινητοί (πάνω σε ράγες/σταθερής τροχιάς) και σταθεροί
παντός τύπου Α’ (Αριθμός απόφασης 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η), ΦΕΚ 519/Β’/6-2-2013 σε εφαρμογή
του ΠΔ 113/2012).
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Η επιχείρηση του Αναδόχου θα είναι στη διάθεση του Οργανισμού όλο το 24ωρο και
ανεξαρτήτως αργιών – Κυριακών θα παρέχει τις υπηρεσίες της όποτε της ζητηθεί, υπό τις οδηγίες
και την επίβλεψη των υπεύθυνων του Οργανισμού.
Επίσης λόγω της μεγάλης δυναμικότητας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπηρεσίες κατ’ ελάχιστο πέντε (5) ατόμων.
Επειδή ο Ο.Λ.Β. ΑΕ δίνει μεγάλη σημασία στην άριστη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με
το λιμάνι, θα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει το προτεινόμενο προσωπικό που θα απασχολεί ο
εργολάβος και που θα κρίνει (μετά από εύλογο χρονικό διάστημα εργασίας) ότι είναι ανεπαρκές στις
απαιτήσεις χειρισμού των ηλεκτροκινήτων γερανών.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για καταβολή αποζημίωσης στον Ο.Λ.Β. για κάθε περίπτωση
πρόκλησης ζημιάς ή ατυχήματος κατά την εκτέλεση των ως άνω εργασιών στα μηχανήματα ή/και τις
εγκαταστάσεις του λιμένα Βόλου που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του. Επίσης, είναι
υπεύθυνος για την καταβολή αποζημίωσης σε τρίτο στην περίπτωση πρόκλησης ζημιάς ή
ατυχήματος κατά την εκτέλεση των ως άνω εργασιών με υπαιτιότητα του προσωπικού του.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσληψη του προσωπικού, την καταβολή
των μισθών, επιδομάτων, εισφορών, δώρων και εν γένει κάθε παροχής που βαρύνει κατά τα
συναλλακτικά ήθη τον εργοδότη, την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, την τήρηση
των όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και γενικότερα την εκπλήρωση κάθε
υποχρέωσης που υπέχει ως εργοδότης. Η ΟΛΒ ΑΕ δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι του
αναδόχου, πλην της καταβολής του μηνιαίου ανταλλάγματος που θα προκύψει κατά τη διενέργεια
του διαγωνισμού.

2.

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που

είναι εγγεγραμμένες στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο για την άσκηση της συγκεκριμένης
επαγγελματικής δραστηριότητας.
Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πριν να συντάξουν και υποβάλλουν τις
προσφορές τους οφείλουν υποχρεωτικά να επισκεφθούν τους λιμενικούς χώρους αρμοδιότητας της
ΟΛΒ ΑΕ για να λάβουν γνώση επιτόπου των συνθηκών για την εκτέλεση των εργασιών που
αναφέρονται στα επόμενα άρθρα, καθόσον η υποβολή προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί
απόδειξη ότι έλαβαν γνώση και αποδέχθηκαν τους όρους της διακήρυξης, τα έγγραφα στα οποία
αυτή αναφέρεται, καθώς και τις τοπικές και λοιπές εν γένει συνθήκες που αφορούν την εκτέλεση της
εργολαβίας.
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3.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

3.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2% (€1.200,00) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157,
παράγραφος 1α του Ν. 4281/2014.
3.2 Αντίγραφο Πιστοποιητικού OHSAS 18001:2007 περί υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.
3.3 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου
υπογραφής, στην οποία:
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού
β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς:
- δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα
της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.
- δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
- δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
ή ειδικής εκκαθάρισης ή άλλες ανάλογες καταστάσεις.
3.4 Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.
3.5 Άδειες χειρισμού ηλεκτροκίνητων γερανών του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί στην
εκτέλεση της σύμβασης (τουλάχιστον 5 άτομα).
Η ΟΛΒ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο επικαιροποίηση των παραπάνω
δικαιολογητικών, ενόψει και ως προϋπόθεση υπογραφής της σύμβασης.
4.

Οικονομικά στοιχεία
 Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι σε ξεχωριστό κλειστό σφραγισμένο φάκελο
εντός του κυρίως φακέλου.
 Η τιμή θα αφορά το μηνιαίο αντάλλαγμα χωρίς ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται.
 Ισχύς προσφοράς: 30 ημέρες.
 Χρόνος πληρωμής: Εντός μηνός από την έκδοση του τιμολογίου.
 Για πληρωμές άνω των €1.500,00 απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 Η ΟΛΒ ΑΕ δικαιούται στην έγγραφη ειδοποίηση της Αναδόχου για αζήμια λύση της
παρούσας σύμβασης πριν την υπογραφή σύμβασης με τον οριστικό ανάδοχο που θα
προκύψει από την διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού για το ίδιο αντικείμενο η οποία
βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτό διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος θα δικαιούται
να λάβει την κλασματική αναλογία του μηνιαίου ανταλλάγματος, που αντιστοιχεί στις
πραγματικά παρασχεθείσες υπηρεσίες της
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 Οι προσφορές θα περιέλθουν στον Ο.Λ.Β. ΑΕ σε κλειστό φάκελο επί ποινή
αποκλεισμού μέχρι την 10:00’ της 30/5/2016 (έναρξη αποσφράγισης των
προσφορών).
5. Τρόπος επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής προσφοράς ανά μήνα.
Ο προσωρινός Ανάδοχος θα πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (€3.000,00) .
Βόλος, 18/5/2016
Για την Ο.Λ.Β. ΑΕ
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος

