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(ως προς το χρόνο υποβολής προσφορών)
Αρ. πρωτ.: 3817
Ημερομηνία: 04/08/2020
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΒ ΑΕ
Εκτιμώμενη Δαπάνη: 5.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%.
Χρόνος διάρκειας σύμβασης: Ένα (1) έτος
Χρηματοδότηση: Προϋπολογισμός Ο.Λ.Β. Α.Ε. (ίδιοι πόροι).
Η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Έχοντας υπόψη:
Την αναγκαιότητα υποστήριξης του έργου της Υπηρεσίας Γραμματειακής Υποστήριξης Οργάνων Διοίκησης της
ΟΛΒ ΑΕ & Δημοσίων Σχέσεων
Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2814.3/91781/2019/20-12-2019 Υ.Α. έγκρισης του προϋπολογισμού της Ο.Λ.Β. Α.Ε. οικ.
έτους 2020.
Το άρθρο 2 (παρ. 31) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), όπως ισχύει.
Το από 10/02/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Οικονομικού Τμήματος.
Το ισχύον καταστατικό της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Καλεί
τους ενδιαφερόμενους παρόχους να υποβάλλουν αιτήσεις σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση.

1. Περιγραφή Αντικειμένου
Υποστήριξη της επικοινωνιακής λειτουργίας της Ο.Λ.Β. Α.Ε., με αντικείμενο την εικόνα ανάπτυξης του Οργανισμού, την
ενημέρωση του ιστοτόπου (site) αυτού, καθώς και τη συνεργασία με λοιπούς φορείς, προς υποβοήθηση του έργου της
Υπηρεσίας Γραμματειακής Υποστήριξης Οργάνων Διοίκησης της Ο.Λ.Β. Α.Ε. & Δημοσίων Σχέσεων.
2. Προσκομιζόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στη διαδικασία
Αίτηση και Βιογραφικό υποψηφίου
3. Προθεσμία υποβολής των βιογραφικών
Τα βιογραφικά μπορούν να κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο, είτε ταχυδρομικώς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Ο.Λ.Β. Α.Ε. (Πρωτόκολλο) έως και 04/09/2020
(14:00 μ.μ.). Δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται, βιογραφικά που θα κατατεθούν με διαφορετικό, των
προαναφερόμενων, τρόπο ή/και πέραν της τιθέμενης προθεσμίας.
4. Καταβολή αμοιβής
Η καταβολή της αμοιβής του παρόχου γίνεται με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, σε μηνιαία βάση για το χρονικό
διάστημα ισχύος της απορρέουσας, εκ της παρούσας διαδικασίας, σύμβασης ή για το χρονικό διάστημα πραγματικής
παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, στην περίπτωση που η εν λόγω συμβατική σχέση διακοπεί πρόωρα.
5. Σύναψη σύμβασης – Χρονική διάρκεια:
5.1. Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. θα συνάψει σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, με τον επιλεγέντα πάροχο των εν λόγω
υπηρεσιών. Η μη έγκαιρη αποδοχή/υπογραφή αυτής, θα επισείει αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του επιλεγέντος
παρόχου, από την εξέλιξη της διαδικασίας.
5.2. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια ή νωρίτερα εφόσον νόμιμοι λόγοι το επιβάλλουν (ενδεικτικά
αναφέρεται η πλημμελής εκτέλεσή της με υπαιτιότητα του παρόχου των εν λόγω υπηρεσιών).
6. Αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης
Η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας πρόσκλησης τεκμαίρεται δοθείσα εκ της συμμετοχής και μόνο
του αντίστοιχου ενδιαφερομένου παρόχου στη διαδικασία.
Για την Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Ο Δ/νων Σύμβουλος
Σωκράτης Αναγνώστου

