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Κεντρικός Προβλήτας
382 21 ΒΟΛΟΣ
Φόσκα Ειρήνη
24213 - 16181
24210 - 31115
admin@port-volos.gr
www.port-volos.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ:

Παροχή υπηρεσιών μετρήσεων θαλάσσιου ύδατος εντός της Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα Βόλου.
Προϋπολογισμός: € 11.000,00 για τρία έτη (3), πλέον ΦΠΑ 24%
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι ΟΛΒ ΑΕ
Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ)
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2. Την ΚΥΑ 199737/2011 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Λιμένος Βόλου και
3. Την 4428/408/08-02-2019 Απόφαση ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν κλειστές προσφορές σύμφωνα με
την παρούσα πρόσκληση.
1. Αντικείμενο της πρόσκλησης-έργο προς ανάθεση
1.1 Με την παρούσα πρόσκληση προβλέπεται η ανάδειξη αναδόχου για τη παροχή υπηρεσιών
μετρήσεων των θαλάσσιων υδάτων εντός της θαλάσσιας ζώνης του Λιμένα Βόλου.
1.2 Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, με λήψη δειγμάτων θαλάσσιου
ύδατος από δύο (2) σταθερά σημεία, ένα στην είσοδο και ένα στο εσωτερικό του Λιμένα, όπως
φαίνονται στη φωτογραφία. Η συχνότητα δειγματοληψίας θα είναι τέσσερις (4) φορές το χρόνο (ήτοι
μία φορά ανά τρίμηνο) : α)τον Απρίλιο, β)στις αρχές Ιουλίου, γ)τον Οκτώβριο και δ) τον Ιανουάριο.
1.3 Η δειγματοληψία θα προσδιορίζει τις τιμές για τον έλεγχο των κάτωθι παραγόντων:
α) Θερμοκρασία
β) pH
γ) Διαλυμένο Οξυγόνο
δ) Χρωματισμός
ε) Κολοβακτηρίδια και E-coli
στ) Αιωρούμενα Στερεά (SS)
ζ) Πετρελαϊκοί Υδρογονάνθρακες και PAH
η) Μέταλλα (Pb, Sn, Zn, Cr, Cd, Ni, Cu, Hg, As)
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1.4 Η λήψη των δειγμάτων θα γίνεται με ευθύνη και υλικά του εργολάβου, τηρώντας τις τεχνικές
προδιαγραφές που αναφέρονται στη μεθοδολογία δειγματοληψίας θαλάσσιου ύδατος (χρήση
πλωτού μέσου).
1.5 Ο ανάδοχος θα παραδίδει έκθεση-αναφορά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με τις μετρήσεις
που έχει διενεργήσει. Προϋπόθεση για την έκδοση τιμολογίου, θα είναι η παράδοση της ανωτέρω
έκθεσης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΟΛΒ ΑΕ.
1.6 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις οδηγίες της ΟΛΒ ΑΕ σχετικά με τα απαιτούμενα
έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίζει (π.χ. δελτίο μετρήσεων, υπόδειξη σημείων
δειγματοληψίας).
2. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή ενώσεις ή
κοινοπραξίες αυτών που είναι εγγεγραμμένα στα αρμόδια Επιμελητήρια ή σε επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι.
Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιητικό
διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ για τις υπηρεσίες που ζητούνται.
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. 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.
2. Αποδεικτικά εμπειρίας σε ανάλογες εργασίες σε ετήσια βάση.
3. Πιστοποιητικό ΕΣΥΔ, για τη διαπίστευση του εργαστηρίου, για τα προς δειγματοληψία στοιχεία που
ζητούνται.
4. Κριτήριο Ανάδειξης Αναδόχου
Κριτήριο Ανάδειξης του Ανάδοχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
χαμηλότερης τιμής.
5. Ισχύς προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν για τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία
αποσφράγισης των προσφορών.
Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο χρονικό διάστημα δεν λαμβάνονται υπόψη και θα
απορρίπτονται από την επιτροπή του διαγωνισμού.
Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται και την αποδοχή των συνθηκών εκτέλεσης και της φύσης του
έργου.
Οι προσφορές θα περιέλθουν στον ΟΛΒ ΑΕ μέχρι την 28-02-2019 και ώρα 10:00’ (έναρξη
αποσφράγισης προσφορών).
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6. Σύμβαση – Εγγύηση καλής εκτέλεσης
α) Χρόνος σύμβασης ανάθεσης έργου: 3 έτη.
β) Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από το Δ.Σ. του Ο.Λ.Β. καλείται ο
ανάδοχος με έγγραφο του Ο.Λ.Β. να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, η οποία εκδίδεται
από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν κατά τον νόμο το δικαίωμα αυτό και
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
Η εγγύηση αυτή θα είναι σε ευρώ (€) και θα καλύπτει τουλάχιστον 5% της συνολικής αξίας της
προσφοράς, μη συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, και θα είναι αορίστου χρόνου λήξης.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την κατακύρωση ή καθυστερήσει στην υπογραφή της
σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Β. ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής του διαγωνισμού και υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες.
7. Οικονομικά στοιχεία
-Κατανομή αμοιβής αναδόχου: Ο ανάδοχος θα εισπράξει το ποσό της σύμβασης σε δώδεκα (12) ισόποσες

δόσεις, με την προσκόμιση της αναφοράς-έκθεσης των μετρήσεων και κατόπιν εξετάσεως όλων όσων
αναφέρονται ανωτέρω.
-Χρόνος πληρωμής: Εντός 30 ημερών, μετά την προσκόμιση της αναφοράς-έκθεσης των μετρήσεων και
της έκδοσης του τιμολογίου.
-Για πληρωμές άνω των 1.500 € απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Βόλος, 13-02-2019
Για την ΟΛΒ Α.Ε.
Ο Δ/νων Σύμβουλος
Γεώργιος Τοζίδης

