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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ :

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού της ακτογραμμής και των θαλάσσιων χώρων Λιμένα Βόλου.
Προϋπολογισμός: € 15.000,00 για ένα (1) έτος, 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 4449/409/22-02-2019 Απόφαση ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν κλειστές προσφορές σύμφωνα με
την παρούσα πρόσκληση.

ΑΔΑ: Ω2Δ9469ΗΞ3-Ζ22

19PROC004516487 2019-02-25
-2-

1. Αντικείμενο της πρόσκλησης – τεχνική περιγραφή
Με την παρούσα πρόσκληση προβλέπεται η ανάθεση του καθαρισμού της ακτογραμμής και των
θαλάσσιων χώρων του Λιμένα Βόλου από επιπλέοντα απορρίμματα.
Αναλυτικά:
Α) Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση του καθημερινού (συμπεριλαμβανομένων συνολικά 20
Σαββάτων, Κυριακών και αργιών) προσήκοντος καθαρισμού όλων των θαλάσσιων χώρων
αρμοδιότητας της ΟΛΒ ΑΕ στο Λιμένα Βόλου, ήτοι της θαλάσσιας περιοχής από το λιμενίσκο Αγίου
Κωνσταντίνου έως το Σιδηροδρομικό Πορθμείο Πευκακίων, από επιπλέοντα απορρίμματα από την
ξηρά ή με χρήση πλωτού μέσου.
Β) Για την περίπτωση έκτακτων περιστατικών (κατά τη διάρκεια φορτοεκφόρτωσης αγαθών,
αντιμετώπισης δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών όπως έντονη βροχόπτωση, με αποτέλεσμα την
παράσυρση φερτών υλών στη θαλάσσια περιοχή κλπ), ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες
του οποτεδήποτε απαιτείται και καθ’ υπόδειξη της ΟΛΒ ΑΕ.
Γ) Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εξοπλισμό –
σκάφος, κατάλληλο για τον καθαρισμό της ακτογραμμής και της λιμενολεκάνης . Το σκάφος πρέπει να
είναι μηχανοκίνητο για άμεση μετακίνηση αλλά και κωπήλατο για να μπορεί να έχει πρόσβαση και
παραμονή σε κάθε χώρο του λιμένα (γωνίες κρηπιδωμάτων, μεταξύ κρηπιδώματος και
αγκυροβολημένων – προσδεμένων πλοίων κλπ). Επίσης πρέπει να διαθέτει χώρο για προσωρινή
αποθήκευση εύλογου όγκου απορριμμάτων. Ο ζητούμενος εξοπλισμός μπορεί να είναι ιδιόκτητος ή
μισθωμένος και σε κάθε περίπτωση συνεχώς διαθέσιμος για τις ανάγκες καθαρισμού του Λιμένα.
Δ) Ο ανάδοχος οφείλει είτε, εφόσον κατέχει τις απαραίτητες άδειες για τη νόμιμη συλλογή και
μεταφορά των απορριμμάτων, να τα απορρίπτει σε εγκεκριμένους χώρους εκτός Λιμένος όπως ο
Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Βόλου, είτε να συμβληθεί με αδειοδοτημένο φορέα.
Ε) Η διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. συσσωρευτών, λαμπτήρων κ.λπ.) θα γίνεται σε
συνεννόηση με τον ΟΛΒ ΑΕ.
2. Δικαίωμα συμμετοχής – υποχρεώσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή ενώσεις ή
κοινοπραξίες αυτών που είναι εγγεγραμμένα στα αρμόδια Επιμελητήρια ή είναι νόμιμα απαλλαγμένα
από την υποχρέωση εγγραφής 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 πριν να συντάξουν και υποβάλλουν τις προσφορές
τους οφείλουν να επισκεφθούν τους λιμενικούς χώρους αρμοδιότητας της ΟΛΒ ΑΕ για να λάβουν
γνώση επιτόπου των συνθηκών για την εκτέλεση των εργασιών, καθόσον η υποβολή προσφοράς
προϋποθέτει και αποτελεί απόδειξη ότι έλαβαν γνώση και αποδέχθηκαν τους όρους του διαγωνισμού,
τα έγγραφα στα οποία αυτός αναφέρεται, καθώς και τις τοπικές και λοιπές εν γένει συνθήκες που
αφορούν την εκτέλεση της εργολαβίας.
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 τα δικαιολογητικά συμμετοχής και
ο άλλος την οικονομική προσφορά. Ο κάθε φάκελος θα αναγράφει αντίστοιχα εξωτερικά
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:
1. Εγχειρίδιο σκάφους (prospectus) ή Άδεια Εκτέλεσης Πλόων σκάφους, κατάλληλου για τον καθαρισμό
της ακτογραμμής και της λιμενολεκάνης.
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2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι: α) 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 και β) είναι εγγεγραμμένος στο αρμόδιο
Επιμελητήριο ή νόμιμα απαλλάσσεται από την υποχρέωση εγγραφής.
Η ΟΛΒ ΑΕ, πριν την κατακύρωση του αποτελέσματος, θα ζητήσει την προσκόμιση εγγράφων (όπως π.χ.
φορολογική ή/και ασφαλιστική ενημερότητα) για την επαλήθευση των διαλαμβανομένων στην
Υπεύθυνη Δήλωση καθώς και την άδεια του χειριστή του σκάφους, εφόσον αυτή απαιτείται.
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
αποκλειστικά βάσει τιμής.
5. Ισχύς προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν για σαράντα πέντε (45) 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 12-03-2019 και ώρα 10:00’ (έναρξη
αποσφράγισης προσφορών).
6. Οικονομική προσφορά
Η οικονομική προσφορά που θα είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα πρέπει:
Να αναγράφει την τιμή, χωρίς το Φ.Π.Α., για τις εργασίες για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους.
Να αναφέρει το συντελεστή Φ.Π.Α.
Να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
7. Σύμβαση – Εγγύηση καλής εκτέλεσης
α) Χρόνος σύμβασης ανάθεσης έργου: 1 έτος.
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 ανέρχεται σε ποσό 5% της προσφοράς του αναδόχου, μη συνυπολογιζομένου του
ΦΠΑ, και θα είναι χρονικής διάρκειας το ελάχιστο δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης.
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.
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8. Διάθεση προσωπικού
Ο Ανάδοχος οφείλει, κατά την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει στην ΟΛΒ ΑΕ κατάσταση του
προσωπικού που θα αναλάβει τον χειρισμό του σκάφους καθαρισμού της ακτογραμμής/θαλάσσιων
χώρων του λιμένος και να ενημερώνει εγγράφως την ΟΛΒ ΑΕ για κάθε αλλαγή στο προσωπικό. Επίσης,
οφείλει να προσκομίζει την μηνιαία κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση
Εργασίας, κατάσταση μισθοδοσίας για το συγκεκριμένο προσωπικό και αναλυτική περιοδική δήλωση
που υποβάλει στον ΕΦΚΑ.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσληψη του προσωπικού, την καταβολή των
μισθών, επιδομάτων, εισφορών, δώρων και εν γένει κάθε παροχής που βαρύνει κατά τα συναλλακτικά
ήθη των εργοδότη, την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, την τήρηση ωραρίου
εργασίας, 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, ως αποτέλεσμα
του διαγωνισμού.
9. Ποινικές ρήτρες
Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου με
απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β Α.Ε, με αποτέλεσμα: α) την υπέρ της Ο.Λ.Β. Α.Ε κατάπτωση της
κατατεθείσας εγγύησης λόγω ποινικής ρήτρας, β) την λύση της σύμβασης αζημίως και χωρίς την
τήρηση προθεσμίας και γ) την υποχρέωση του αναδόχου να αποζημιώσει την Ο.Λ.Β. Α.Ε. για κάθε
θετική ή αποθετική ζημιά που υπέστη από την παράβαση των όρων της παρούσας και της σύμβασης
που θα υπογραφεί.
Σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο από τον προσφερόμενο εξοπλισμό ή το προβλεπόμενο
απασχολούμενο προσωπικό δεν διατίθεται για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) συνεχόμενων
ημερών ή συνολικά τριάντα (30) ημερών σε διάστημα ενός έτους, τότε θα γίνεται περικοπή του
εργολαβικού ανταλλάγματος ίση με το μισό (1/2) του μηνιαίου εργολαβικού ανταλλάγματος.
10. Κατανομή αμοιβής αναδόχου
Ο ανάδοχος θα εισπράξει το ποσό της σύμβασης σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις στο τέλος
κάθε μήνα και μετά από γνωμοδότηση του επιβλέποντος της ΟΛΒ ΑΕ, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα
παραστατικά.
Για πληρωμές άνω των € 1.500 απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Βόλος, 25-02-2019
Για την ΟΛΒ Α.Ε.
Ο Δ/νων Σύμβουλος

Γεώργιος Τοζίδης

