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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
α) Τεχνικά Στοιχεία
Ο διαγωνισμός αυτός αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για τη παροχή υπηρεσιών μετρήσεων των
θαλασσίων υδάτων εντός της Θαλάσσιας Ζώνης του Λιμένος Βόλου.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, με λήψη δειγμάτων θαλάσσιου
ύδατος από δύο (2) σημεία όπως φαίνονται στη συνημμένη φωτογραφία και η συχνότητα δειγματοληψίας
θα είναι δύο (2) φορές το χρόνο, μία τον μήνα Ιούλιο και μια τον μήνα Ιανουάριο.
Η δειγματοληψία θα προσδιορίζει τις τιμές, για τον έλεγχο των κάτωθι παραγόντων:
1. Θερμοκρασία
2. pH
3. Διαλυμένο Οξυγόνο
4. Χρωματισμός
5. Κολοβακτηρίδια και E-coli
6. Αιωρούμενα Στερεά (SS)
7. Πετρελαϊκοί Υδρογονάνθρακες και PAH
8. Μέταλλα (Pb, Sn, Zn, Cr, Cd, Ni, Cu, Hg, As)
Η λήψη των δειγμάτων θα γίνεται με ευθύνη και υλικά του εργολάβου, τηρώντας τις τεχνικές
προδιαγραφές που αναφέρονται στην μεθοδολογία δειγματοληψίας θαλάσσιου ύδατος (χρήση πλωτού
μέσου).
Ο ανάδοχος θα παραδίδει έκθεση-αναφορά με τις μετρήσεις που έχει διενεργήσει. Προϋπόθεση για
την έκδοση τιμολογίου, θα είναι η παράδοση της ανωτέρω έκθεσης στην Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών της ΟΛΒ ΑΕ.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις οδηγίες της ΟΛΒ ΑΕ σχετικά με τα απαιτούμενα
έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίζει (π.χ. δελτίο μετρήσεων, υπόδειξη σημείων δειγματοληψίας).
Ο εργολάβος εκτός της οικονομικής προσφοράς (η οποία θα είναι σε ιδιαίτερο κλειστό φάκελο
τοποθετημένο εντός του κυρίως φακέλου) θα πρέπει να προσκομίσει:
1. 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
2. Αποδεικτικά εμπειρίας σε ανάλογες εργασίες σε ετήσια βάση.
3. Πιστοποιητικό ΕΣΥΔ, για την διαπίστευση του εργαστηρίου, για τα προς δειγματοληψία στοιχεία που
ζητούνται.
Η διάρκεια της εργολαβίας θα είναι ετήσια, με δυνατότητα παράτασής της για ένα (1) ακόμη έτος.
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-2β) Οικονομικά στοιχεία
- Τιμή: Κατ’ αποκοπή κατόπιν επιτόπιου εξετάσεως για όλα όσα αναφέρονται ανωτέρω, για δύο (2)
δειγματοληψίες/ανά έτος.
- Ισχύς προσφοράς: 30 ημέρες.
- Χρόνος πληρωμής: Εντός 45 ημερών, μετά την προσκόμιση της αναφοράς-έκθεσης και της έκδοσης
τιμολογίου.
- Για πληρωμές άνω των 1.500,00€ απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
- Οι προσφορές θα περιέλθουν στην ΟΛΒ ΑΕ μέχρι την 04/03/2016.
γ) Τρόπος επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής προσφοράς.
Βόλος 19/02/2016
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Θρασ. Σταυριδόπουλος

