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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Υπηρεσιών Τεχνικού
Ασφαλείας της Ο.Λ.Β. ΑΕ, Προϋπολογισμού €12.000 πλέον ΦΠΑ για τρία έτη

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) έχοντας υπόψη:
• Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
• Το ΠΔ 294/1988 “Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας,
επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και
εργασίες του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν.1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζομένων»” (ΦEK 138/Α/21-6-1988)
• To N. 3850/2010 “Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων”
(ΦEK 84/Α/2-6-2010)
προτίθεται να αναθέσει σε ανάδοχο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας της Ο.Λ.Β. ΑΕ.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι τρία έτη.
1.

Τεχνική περιγραφή

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
-

Να είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

-

Να έχει απασχοληθεί ως Τεχνικός Ασφαλείας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους τα
τελευταία δέκα έτη σε επιχειρήσεις Κατηγορίας Α’ ή/και Κατηγορίας Β’ με βάση το άρθρο 10 του Ν.
3850/2010.

2.
-

Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο ανάδοχος θα έχει φυσική παρουσία στον ΟΛΒ κατ’ ελάχιστον 4 ώρες την εβδομάδα (τουλάχιστον
200 ώρες σε ένα έτος).

-

Ο ανάδοχος θα είναι διαθέσιμος σε έκτακτες περιπτώσεις, εκτός των προγραμματισμένων
επισκέψεων και τις λοιπές ημέρες και ώρες με χρόνο απόκρισης το ανώτερο 24 ώρες μετά την
ειδοποίησή του για έκτακτες περιπτώσεις.

-

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εντός των 200 ωρών παρουσίας του ανά έτος, να υλοποιεί
τουλάχιστον 1 σεμινάριο – εκπαίδευση ανά έτος στους εργαζόμενους της ΟΛΒ με θέματα που
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σχετίζονται με την ασφάλεια στην εργασία. Επίσης, θα αναλάβει τον συντονισμό για την υλοποίηση
τουλάχιστον μίας άσκησης ανά έτος για θέματα ασφαλείας.
3.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις ΕΞ.Υ.Π.Π.
4.
4.1

Δικαιολογητικά συμμετοχής
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία:
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος
β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει κάποιος από
τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 412/2016

3.2

Αντίγραφο Διπλώματος τίτλου σπουδών.

3.3

Αποδεικτικά εμπειρίας. Για την απόδειξη της εμπειρίας θα πρέπει να προσκομιστούν:
-

αντίγραφα συμβάσεων παρομοίου αντικειμένου που έχει συνάψει τα τελευταία δέκα (10) έτη,
στις οποίες θα αναφέρεται η διάρκεια των συμβάσεων,

-

αντίγραφα παραστατικών από τα οποία θα προκύπτουν οι προσφερόμενες υπηρεσίες και το
χρονικό διάστημα τους. Το χρονικό διάστημα που καλύπτουν τα παραστατικά θα πρέπει να
αθροίζει σε τουλάχιστον ένα έτος.

Η ΟΛΒ ΑΕ επιφυλάσσεται, εάν το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που
θα υποβληθούν
5.

Οικονομικά στοιχεία
− Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι σε ξεχωριστό κλειστό σφραγισμένο φάκελο εντός του
κυρίως φακέλου.
− Η τιμή θα αφορά το συνολικό αντάλλαγμα για τα τρία έτη χωρίς ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται.
− Ισχύς προσφοράς: 30 ημέρες.
− Ο ανάδοχος θα εκδίδει μηνιαίο παραστατικό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Το μηνιαίο
αντάλλαγμα θα ισούται με το 1/36 της προσφερόμενης τιμής για τα τρία έτη.
− Χρόνος πληρωμής: Εντός μηνός από την έκδοση του τιμολογίου.
− Οι προσφορές θα περιέλθουν στον Ο.Λ.Β. ΑΕ σε κλειστό φάκελο επί ποινή αποκλεισμού
μέχρι την 10:00’ της 17/7/2018 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών).

6. Τρόπος επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής προσφοράς ανά μήνα.
Βόλος, 6-7-2018
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
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