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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ:

Σύνταξη φακέλου στοιχείων με τίτλο: «Αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που
απορρέουν από την ευπάθεια της δραστηριότητας λειτουργίας του Λιμένα Βόλου σε κινδύνους
σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών»

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι ΟΛΒ ΑΕ

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ)

Έχοντας υπόψη το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και
την Κ.Υ.Α. 1915/2018 (Β’ 304) Τροποποίηση των υπ’αρίθμ. 48963/2012 (Β’2703)ΚΥΑ, υπ’αρίθμ.
167563/2013 (Β’964)ΚΥΑ και υπ’αρίθμ. 170225/2014( Β’135)ΚΥΑ, που έχουν εκδοθεί κατ’
εξουσιοδότηση του Ν. 4014/2011 (Α’209), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/52/ΕΕ ‘’για την
τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων
δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον’’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Απριλίου 2014.
Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν κλειστές προσφορές σύμφωνα με
την παρούσα πρόσκληση.

ΑΔΑ: ΨΘΧΔ469ΗΞ3-Ψ2Π
-2-

1.

Αντικείμενο της πρόσκλησης-έργο προς ανάθεση

1.1 Με την παρούσα πρόσκληση προβλέπεται η ανάθεση σύνταξης φακέλου στοιχείων με σκοπό την
αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την ευπάθεια των έργων ή δραστηριοτήτων σε
κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων ή/και καταστροφών.
1.2 Ο φάκελος θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή και ανταπόκριση στις
απαιτήσεις της ΚΥΑ 1915/2018 (Β’ 304) που αφορούν στις αναμενόμενες σημαντικές αρνητικές
επιπτώσεις για το περιβάλλον, που προκύπτουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους
μεγάλων ατυχημάτων ή/και καταστροφών.
1.3 Η συνολική εποπτεία και διοίκηση του έργου θα γίνει από τον ΟΛΒ ΑΕ, ο οποίος θα παρέχει τα
απαραίτητα στοιχεία, κατευθύνσεις και διευκρινήσεις, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους
φορείς (Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).
1.4 Ο φάκελος στοιχείων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί στην Ελληνική Γλώσσα στον ΟΛΒ ΑΕ, σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με
τον Ανάδοχο.
1.5 Σύμφωνα με τον φάκελο στοιχείων που θα συνταχθεί, ο αρμόδιος φορέας(Διεύθυνση
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) θα αξιολογήσει εάν
απαιτούνται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή/και τροποποίηση των ήδη εγκεκριμένων στην
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του Λιμένα Βόλου.
1.6 Ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση για τη σύνταξη τροποποιήσεων/συμπληρώσεων που τυχόν θα
ζητηθούν.

2.

Δικαίωμα συμμετοχής – υποχρεώσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις ΕΞ.Υ.Π.Π.
3.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου και τα
στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα . Στον κυρίως φάκελο θα περιλαμβάνονται επί ποινή
αποκλεισμού, δύο κλειστοί επιμέρους φάκελοι. Ο ένας θα περιέχει την οικονομική προσφορά και ο
άλλος τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Ο κάθε φάκελος θα αναγράφει αντίστοιχα εξωτερικά
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».
Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:
1. Μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)
2. Απόδειξη εμπειρίας σε σύνταξη ανάλογων μελετών, σχετικών σε θέματα διαχείρισης κινδύνων από
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μεγάλα ατυχήματα ή καταστροφές και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που έχουν
εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα (ΔΙΠΑ, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) και συνοδεύονται
από τις βεβαιώσεις έγκρισής τους. Εναλλακτικά, απόδειξη εμπειρίας σε εκπόνηση περιβαλλοντικών
μελετών λιμενικών εγκαταστάσεων, που έχουν εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα (ΔΙΠΑ, Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας) και συνοδεύονται από τις βεβαιώσεις έγκρισής τους.
3. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι και
την ημέρα της υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού των
παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
4.Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης του προσφέροντος φυσικού ή νομικού προσώπου.
Στην περίπτωση που η προσφορά κατατεθεί από τρίτο απαιτείται η νόμιμη εξουσιοδότησή του.

4.

Κριτήριο Ανάδειξης Αναδόχου

Κριτήριο Ανάδειξης του Ανάδοχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
Κριτήριο
Κ1

Περιγραφή
Προσφερόμενη τιμή του συμμετέχοντος

Κ2
Αριθμός εκπονημένων μελετών του συμμετέχοντος
Άθροισμα συνόλου συντελεστών βαρύτητας

5.

Συντελεστής βαρύτητας
60%
40%
100%

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Ειδικότερα για τα βαθμολογούμενα κριτήρια Κ1 και Κ2 ισχύουν τα εξής:
Κ1: Η προσφερόμενη τιμή του συμμετέχοντος.
Κ2: Αριθμός εκπονημένων μελετών του συμμετέχοντος, σχετικών σε θέματα διαχείρισης κινδύνων από
μεγάλα ατυχήματα ή καταστροφές και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που έχουν
εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα (ΔΙΠΑ, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) και συνοδεύονται από τις
βεβαιώσεις έγκρισής τους. Ο αριθμός των μελετών που θα βαθμολογηθούν κυμαίνεται από 1 έως 3.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, είναι
εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βαθμολογία ( ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μεγαλύτερος
αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί:
𝛬 = 0,6 ∗

𝛦𝜆ά𝜒𝜄𝜎𝜏𝜂 𝜋𝜌𝜊𝜎𝜑𝜀𝜌ό𝜇𝜀𝜈𝜂 𝜏𝜄𝜇ή
Κ2
+ 0,4 ∗
𝛫1
𝛭έ𝛾𝜄𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛽𝛼𝜃𝜇𝜊𝜆𝜊𝛾𝜊ύ𝜇𝜀𝜈𝜊𝜍 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜇𝜀𝜆𝜀𝜏ώ𝜈(3)
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6.

Οικονομικά στοιχεία

-Χρόνος ολοκλήρωσης έργου: 30 ημέρες.
-Ισχύς προσφοράς: 90 ημέρες.
Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται και την αποδοχή των συνθηκών εκτέλεσης και της φύσης του
έργου.
-Τρόπος πληρωμής: καταβολή 50% του ποσού με την υποβολή του φακέλου στοιχείων στον ΟΛΒ ΑΕ και
50% με την αποδοχή του φακέλου από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
-Για πληρωμές άνω των 1.500 € απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
-Οι προσφορές θα περιέλθουν στον ΟΛΒ ΑΕ μέχρι την 27-12-2018 και ώρα 10:00’ (έναρξη
αποσφράγισης προσφορών).

Βόλος 10-12-2018
Για την ΟΛΒ Α.Ε.
Ο Δ/νων Σύμβουλος

Γεώργιος Τοζίδης

