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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛ: 24210 32545
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ,
ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €29.000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
Η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) έχοντας υπόψη το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για την ανάθεση υπηρεσιών λειτουργίας
γεφυροπλασιγγών της ΟΛΒ ΑΕ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε σχέση με την τιμή εκκίνησης που αντιστοιχεί σε
€10,42/ώρα εργασίας καθημερινής ημέρας.
Η σύμβαση θα αφορά το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 (ή την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής
διαδικασίας) μέχρι 31-12-2020 με δικαίωμα παράτασης από την ΟΛΒ ΑΕ για ακόμη ένα (1) έτος.
1. Τεχνική περιγραφή – Υποχρεώσεις Αναδόχου
- Ο ανάδοχος θα αναλάβει την λειτουργία των γεφυροπλαστιγγών του ΟΛΒ ΑΕ με προσωπικό το
οποίο θα έχει γνώσεις Η/Υ.
- Οι γεφυροπλάστιγγες της ΟΛΒ ΑΕ βρίσκονται στον Εμπορικό Λιμένα και στον προβλήτα
Σιδηροδρομικού Πορθμείου (Πευκάκια).
- Ο προγραμματισμός των εργασιών θα γίνεται πάντα κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας με το
Τμήμα Λιμενικών Εξυπηρετήσεων της ΟΛΒ ΑΕ.
- Σε περίπτωση που ζητηθεί, ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει και τις δύο
γεφυροπλάστιγγες.
- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπηρεσίες στην γεφυροπλάστιγγα του Εμπορικού
Λιμένα με φυσική παρουσία σε καθημερινή βάση όλες τις εργάσιμες ημέρες (πλην Σαββάτου,
Κυριακής και αργιών), Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες 06:00-14:00 ή 14:00-21:00 (κατ’ επιλογή της ΟΛΒ)
τους θερινούς μήνες και 07:00-14:00 ή 14:00-21:00 (κατ’ επιλογή της ΟΛΒ) τους χειμερινούς μήνες.
Ως αργίες νοούνται οι: 25/3, Δεύτερα του Πάσχα, 1/5, 15/8, 28/10, 25/12 και 26/12.
- Το προσωπικό θα είναι στη διάθεση του Οργανισμού όλο το 24ωρο και ανεξαρτήτως ημέρας θα
παρέχει τις υπηρεσίες του όποτε του ζητηθεί.
- Σε περίπτωση ζήτησης από τον ΟΛΒ παροχής υπηρεσιών πέραν των προαναφερόμενων
ημερών/ωρών (Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες 06:00-21:00), η αμοιβή του αναδόχου υπολογίζεται ως
εξής:
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i.

-

-

-

Ωριαία αμοιβή για εργασία Σαββάτου (06:00-22:00): Ίση με την προσφερόμενη ωριαία
αποζημίωση
ii. Ωριαία αμοιβή για εργασία Κυριακής/αργίας (06:00-22:00): Ίση με την προσφερόμενη
ωριαία αποζημίωση Χ 1,75 (75% προσαύξηση)
iii. Ωριαία αμοιβή για νυχτερινή εργασία Κυριακής (από Σάββατο 22:00-Κυριακή 06:00): Ίση με
την προσφερόμενη ωριαία αποζημίωση Χ 2,00 (100% προσαύξηση)
iv. Ωριαία αμοιβή ανά άτομο για νυχτερινή εργασία λοιπών ημερών: Ίση με την προσφερόμενη
ωριαία αποζημίωση Χ 1,25 (25% προσαύξηση)
Οι ετήσιες ανάγκες της ΟΛΒ ΑΕ για παροχή υπηρεσιών στις γεφυροπλάστιγγες εκτιμώνται σε:
• 4.550 ώρες εργασίας Δευτέρα – Παρασκευή (06:00-21:00)
• 350 ώρες εργασίας Σαββάτου (06:00-21:00)
• 350 ώρες εργασίας Κυριακής (06:00-21:00)
• 50 ώρες εργασίας αργιών (06:00-21:00)
• 70 ώρες νυχτερινής εργασίας (Δευτέρα – Παρασκευή 22:00-06:00)
Επειδή η Ο.Λ.Β. Α.Ε. δίνει μεγάλη σημασία στην άριστη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με το
λιμάνι, θα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει το προτεινόμενο προσωπικό που θα απασχολεί ο
εργολάβος και που θα κρίνει (μετά από εύλογο διάστημα και σε κάθε περίπτωση μετά την
παρέλευση τουλάχιστον 7 ημερών) ότι είναι ανεπαρκές στις απαιτήσεις εκτέλεσης της σύμβασης.
Ενδεικτικά αναφέρουμε: αδικαιολόγητη καθυστέρηση διαδικασίας ζύγισης, απρεπής συμπεριφορά,
μη τήρηση ζυγολογίων και ζητούμενων καταστάσεων. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος
υποχρεούται να απασχολήσει άλλο προσωπικό.
Η ανάδοχος θα είναι υπεύθυνη για την καταβολή τυχόν αποζημίωσης στον Ο.Λ.Β. ή σε τρίτο, σε
περίπτωση πρόκλησης ζημιάς ή ατυχήματος με υπαιτιότητα του προσωπικού του.
Η ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνη 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 αναδόχου,
πλην της καταβολής του μηνιαίου ανταλλάγματος που θα προκύψει κατά τη διενέργεια του
διαγωνισμού.

2. Δικαίωμα συμμετοχής – υποχρεώσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής (ατομικές ή
εταιρικές επιχειρήσεις), που είναι εγγεγραμμένες στο οικείο Επιμελητήριο για την άσκηση του
συγκεκριμένου επαγγέλματος δραστηριότητας, ή νόμιμα απαλλάσσονται από την υποχρέωση
εγγραφής.
3. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία:
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού
β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς:
- δεν συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
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είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή νόμιμα απαλλάσσονται από την υποχρέωση
εγγραφής
- το προσωπικό που θα απασχοληθεί διαθέτει γνώσεις Η/Υ
Μετά από σχετική πρόσκληση της ΟΛΒ ΑΕ, ο προσωρινός μειοδότης καλείται να προσκομίσει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επαλήθευση-επιβεβαίωση των στοιχείων που δηλώνει στην
Υπεύθυνη Δήλωση, πλην της γνώσης Η/Υ.
Η γνώση Η/Υ θα επιβεβαιωθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης μετά από σχετική εξέταση των υπό
εργασία ατόμων.
-

4. Οικονομική προσφορά
- Η προσφορά θα δοθεί για την προσφερόμενη ωριαία αποζημίωση χωρίς ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα
αναγράφεται.
- Η προσφορά θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις.
5. Τρόπος επιλογής αναδόχου
- Οι προσφορές θα περιέλθουν στην Ο.Λ.Β. ΑΕ μέχρι την 10η ώρα π.μ. της 9/12/2019 (έναρξη
αποσφράγισης των προσφορών).
- Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής.
6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 0,5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (€290,00), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 302, παράγραφος 1β του Ν. 4412/2016.
7. Πληρωμή Αναδόχου
- Μηνιαία εκκαθάριση με απόδοση στον Ανάδοχο του ποσού που αντιστοιχεί στην προσφορά του, με
βάση τις ημέρες και ώρες που απασχολήθηκε στην ΟΛΒ. Οι ώρες απασχόλησης θα βεβαιώνονται
από το Τμήμα Λιμενικών Εξυπηρετήσεων.
- Για πληρωμές άνω των €1.500 απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Σημειώνεται ότι:
- Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, ήτοι από 1-1-2020 (ή την
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας) έως 31-12-2020 με δικαίωμα παράτασης από την
ΟΛΒ ΑΕ για ακόμη ένα (1) έτος. Δεδομένου ότι η μέγιστη ετήσια δαπάνη ορίστηκε στο ποσό των
29.000€ πλέον ΦΠΑ, σε περίπτωση που το σύνολο της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης, εξαντλήσει το ποσό των €29.000,00, η σχετική σύμβαση λύεται αυτοδίκαια
και αζήμια για τα συμβαλλόμενα μέρη.
Βόλος 28/11/2019
ο Δ/νων Σύμβουλος

Σωκράτης Αναγνώστου

