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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σύνταξη Μελέτης Κοστολόγησης Υπηρεσιών ΟΛΒ ΑΕ
1. Αντικείμενο Μελέτης
Η μελέτη κοστολόγησης και βιωσιμότητας θα αφορά στην Ανάλυση Κόστους, των
παρακάτω υπηρεσιών:
Α) Φορτοεκφόρτωση πλοίων με CONTAINERS.
B) Φορτοεκφόρτωση πλοίων με χύδην φορτίο σε γερανούς διαφορετικών προδιαγραφών
(Τεχνικών και Οικονομικών) που χρησιμοποίει η ΟΛΒ ΑΕ.
Γ) Φορτοεκφόρτωση πλοίων με συσκευασμένο φορτίο.
Δ) Φορτοεκφόρτωση πλοίων με χύδην scrap.
Ε) Φορτοεκφόρτωση πλοίων χωρίς χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Στ) Ανελκύσεις και καθελκύσεις σκαφών.
Ζ) Χρήση του 3ου Προβλήτα για φορτοεκφόρτωση Scrap (Επένδυση και χρησιμοποίηση για
τα επόμενα 30 χρόνια. Προσδιορισμός Καθαρής Παρούσας Αξίας).
Η) Εξυπηρέτηση Κρουαζιερόπλοιων και πλοίων Ε/Γ και Ε/Γ – Ο/Γ.
Τα οικονομικά στοιχεία που θα εξεταστούν για την εκτέλεση της Μελέτης Κοστολόγησης θα
είναι τα Οικονομικά και Στατιστικά Στοιχεία της προηγούμενης τριετίας (2015-2017).
2. Δικαίωμα – Προσόντα Συμμετοχής.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που πληρούν
τις παρακάτω προϋποθέσεις και διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία για
σύνταξη Μελέτης Κοστολόγησης Λιμενικών Υπηρεσιών.
Α) Φυσικά Πρόσωπα:
Να είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Πτυχίο Οικονομικών Σχολών) της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.
ΙΙ. Να είναι εγγεγραμμένοι στο Οικονομικό Επιμελητήριο.
ΙΙΙ. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε Οικονομοτεχνικές Μελέτες (Παρουσίαση
προηγούμενων μελετών κοστολόγησης ή άλλες συναφείς μελέτες).
IV. Να προσκομίσουν Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής για εκπλήρωση Ασφαλιστικών και
Φορολογικών υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
V. Να προσκομίσουν Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν καταδικάστηκαν με τελεσίδικη απόφαση για αδίκημα σχετικό
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Ι.
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Να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε Οικονομοτεχνικές Μελέτες (Παρουσίαση
προηγούμενων μελετών κοστολόγησης ή άλλες συναφείς μελέτες).
ΙΙ. Να προσκομίσουν Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής για εκπλήρωση Ασφαλιστικών και
Φορολογικών υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ΙΙΙ. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Νομικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίσει, απόσπασμα
Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
καταδικάστηκε με τελεσίδικη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
ΙV. Θα πρέπει να κατονομάζεται η ομάδα έργου και ο Υπεύθυνος της ομάδας έργου θα πρέπει:
α) Να είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Πτυχίο Οικονομικών Σχολών) της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής. β) Να είναι εγγεγραμμένος στο
Οικονομικό Επιμελητήριο.
3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Για τη συμμετοχή στην διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις
προσφορές τους, σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη: «ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΒΟΛΟΥ», προς την Ο.Λ.Β. Α.Ε., Κεντρική Προβλήτα Λιμένος Βόλου, Τ.Κ. 38221, Βόλος, μέχρι
την 20-12-2018 (ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών).
Μέσα στο φάκελο θα υπάρχουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:
Α) Όλα τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παράγραφο 2α.
Β) Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, όπου θα αναλύεται η μέθοδος και ο τρόπος που θα
εκτελεστεί η παραπάνω Μελέτη καθώς και ο χρόνος παράδοσης εργασιών.
Γ) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος στον οποίο θα υπάρχει η Οικονομική Προσφορά. Η
τιμή θα δοθεί χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται.
4. Παραλαβή – Πληρωμή.
- Η πληρωμή θα γίνει εντός μηνός από την παράδοση της Μελέτης και την προσκόμιση του
τιμολογίου.
- Για πληρωμές άνω των 1.500€ απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής
Ενημερότητας.
Βόλος 29-11-2018
Για την Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Ο Δ/νων Σύμβουλος
Γεώργιος Τοζίδης

