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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΟΡΘΜΕΙΟΥ»
(CPV: 79713000-5)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ € 50.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

1.

2.

3.

4.

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) έχοντας υπόψη:
Το Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
Το Άρθρο 68 (Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών), του Ν. 3863/10 «Νέο
Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.» (ΦΕΚ
115 Α’/15-07-2010)
Το Ν. 2518/97 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
164 Α’/21-08-1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Την Απόφαση ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ 3518/339/20-10-2016
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά µε βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης
του Προβλήτα Σιδηροδρομικού Πορθμείου (Πευκακίων) Λιμένα Βόλου, Αρμοδιότητας ΟΛΒ ΑΕ
(CPV: 79713000-5), προϋπολογισμού € 50.000,00 πλέον ΦΠΑ.
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται ετήσια, αρχομένη από την υπογραφή της.
1. Πλαίσιο Υποχρεώσεων Αναδόχου
Το ειδικότερο αντικείμενο των ζητουμένων υπηρεσιών είναι η φύλαξη του Προβλήτα
Σιδηροδρομικού Πορθμείου (Πευκακίων), μέσω της ολοήμερης (εικοσιτετράωρης) στελέχωσης
του φυλακίου πύλης, με καθήκοντα:
 Εξακρίβωση λόγου εισόδου των προσερχομένων οχημάτων και κατά περίπτωση
απαγόρευση ή μη πρόσβασης.
 Καταγραφή στοιχείων οδηγού, οχήματος, φορτίου και του πλοίου στο οποίο προορίζεται το
φορτίο.
 Πιθανή τήρηση ταμείου για εισπράξεις μικροποσών, με μετρητά ή πιστωτικές/χρεωστικές
κάρτες και έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών.
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Α) Ο υποψήφιος Ανάδοχος για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων θα πρέπει να διαθέσει μία (1) εικοσιτετράωρη βάρδια ως δύναμη φύλαξης
στην Πύλη του Προβλήτα Σιδηροδρομικού Πορθμείου (Πευκακίων) Λιμένα Βόλου.
Β) Το σύνολο της δύναμης του προσωπικού που θα απασχοληθεί θα διαθέτει τις
προβλεπόμενες από το Ν. 2518/97 άδειες σε ισχύ.
Γ) Το προσωπικό του Αναδόχου, που θα στελεχώσει τη θέση φύλαξης του Προβλήτα
Σιδηροδρομικού Πορθμείου Λιμένα Βόλου, θα ενημερωθεί από τα αρμόδια όργανα της
ΟΛΒ ΑΕ, αποκλειστικά και μόνο για τα θέματα που άπτονται των καθηκόντων του και θα
εκπαιδευτεί στη χρήση του εξοπλισμού που θα του διατεθεί. Οποιαδήποτε άλλη
εκπαιδευτική διαδικασία του προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνει τον τελευταίο.
Δ) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του το προσωπικό φύλαξης, θα φέρει υποχρεωτικά την
προβλεπόμενη ομοιόμορφη στολή (που θα συμφωνηθεί με την ΟΛΒ ΑΕ) και θα έχει
ευπρεπή και επιμελημένη εμφάνιση.
Η ΟΛΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει το προσωπικό που θα απασχολεί ο
Ανάδοχος και που θα κρίνει ότι είναι ανεπαρκές στην εκτέλεση των καθηκόντων του (ενδεικτικά
και μόνο: αγενής συμπεριφορά, ατημέλητη εμφάνιση, αγνόηση ή πλημμελής εκτέλεση εντολών
της Υπηρεσίας, πρόκληση βλαβών στον εξοπλισμό, μη ανταπόκριση σε περιστατικά που θα
εκδηλωθούν και απαιτούν την επέμβασή του κλπ).
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για καταβολή αποζημίωσης στην ΟΛΒ ΑΕ για κάθε
περίπτωση πρόκλησης ζημιάς ή ατυχήματος κατά την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών στα
μηχανήματα, εξοπλισμό 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
υπηρεσιών 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
προσωπικού του Αναδόχου.
2. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης και
ασφάλειας, του Ν. 2518/97.
Η υποβολή προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, ότι ο διαγωνιζόμενος
έλαβε γνώση και αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης, καθώς και
τις τοπικές και λοιπές εν γένει συνθήκες που αφορούν στην παροχή των ζητούμενων
υπηρεσιών.
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3. Δικαιολογητικά συμμετοχής
3.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2% (€ 1.000,00) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
72 του Ν. 4412/16.
3.2 Αντίγραφο Αδείας Ίδρυσης και Λειτουργίας της Επιχείρησης σε ισχύ, σύμφωνα με το
Ν. 2518/97, όπως ισχύει.
3.3 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, που θα φέρει ως
ημερομηνία υπογραφής την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 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 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16, για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας (αφορά το νόμιμο εκπρόσωπο. Σημείωση: για
ΑΕ, αφορά όλα τα μέλη του ΔΣ)
- δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι
- δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή άλλες ανάλογες καταστάσεις
- είναι εγγεγραμμένοι σε Επιμελητήριο ή δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής σε αυτό
- έχουν λάβει γνώση των συνθηκών παροχής των υπηρεσιών ασφαλείας και
αποδέχονται πλήρως τους όρους της Προκήρυξης
- διαθέτουν τη στελέχωση και τα υπόλοιπα στοιχεία επαγγελματικής επάρκειας, όπως
αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας
- εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου
80 του Ν. 4412/16.
4. Οικονομικά στοιχεία
 Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να είναι σε ξεχωριστό (διακριτό) κλειστό
σφραγισμένο φάκελο.
 Η Οικονομική Προσφορά θα αφορά στην ετήσια αμοιβή για την παροχή των
προαναφερόμενων υπηρεσιών φύλαξης.
 Η Οικονομική Προσφορά θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου
8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), (σύμφωνα με την παρ.1 του Άρθρου 68 του Ν. 3863/2010),
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και στην
οποία θα δηλώνεται:
α) η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην οποία υπάγονται οι διατιθέμενοι για το έργο
εργαζόμενοι και την οποία ο υποψήφιος ανάδοχος δεσμεύεται να τηρεί απαρέγκλιτα
β) ότι θα τηρηθούν όλοι οι όροι και διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής νομοθεσίας
αναφορικά με την υγεία, ασφάλεια και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου των
εργαζομένων.
 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Επίσης σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλών
προσφορών η αναθέτουσα αρχή, πριν την απόρριψη των προσφορών αυτών δύναται να
ζητήσει γραπτώς όσες διευκρινίσεις, για την σύνθεση της προσφοράς τυχόν κρίνει
σκόπιμες.
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 Ισχύς προσφοράς: 60 ημέρες.
 Χρόνος πληρωμής: Εντός μηνός από την έκδοση - παράδοση του Τιμολογίου στην ΟΛΒ
ΑΕ.
 Για πληρωμές άνω των € 1.500,00 απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 Οι προσφορές θα περιέλθουν στην Ο.Λ.Β. ΑΕ σε κλειστό φάκελο επί ποινή
αποκλεισμού μέχρι την 10:00’ της 23-01-2017 (έναρξη αποσφράγισης των
προσφορών).
5. Τρόπος επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει βάσει της συμφερότερης από οικονομική άποψη
προσφοράς με βάση την τιμή, όπως αναλύεται παραπάνω.
Ο προσωρινός Ανάδοχος θα πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης, να
προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους που αντιστοιχεί στο 5% επί
του ποσού της προσφοράς του.
Βόλος, 09-01-2017
Για την ΟΛΒ ΑΕ
ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος

