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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Βόλος
Αριθμός Απόφασης

30 Ιουλίου 2020
: 5032/24-07-2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών καταγραφής ελλιμενιζόμενων πλοίων/σκαφών στο
λιμένα Βόλου

Με την 5032/2020 (Πρακτικό 456/24-07-2020) Απόφαση το ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ κατά πλειοψηφία
αποφάσισε:
1. Την έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών καταγραφής των ελλιμενιζόμενων στο λιμένα
Βόλου, πλοίων/σκαφών, σε καθημερινή βάση (365 ημέρες/έτος) για το χρονικό διάστημα από
16/10/2020 έως και 15/10/2021, σε αντίστοιχο πάροχο, με εκτιμώμενη (προϋπολογισθείσα)
δαπάνη στο ποσό των 14.500,00 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Ο.Λ.Β. Α.Ε. έτους 2021. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το λογαριασμό 61,
του προϋπολογισμού της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
2. Την δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, κατά τα οριζόμενα στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, προς διερεύνηση της αγοράς.

Για την ΟΛΒ ΑΕ
Ο Δ/νων Σύμβουλος
Αναγνώστου Σωκράτης
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΜΕΝΩΝ, ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ
ΒΟΛΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ/ΣΚΑΦΩΝ
Εκτιμώμενη Δαπάνη: 14.500,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%.
Χρόνος διάρκειας σύμβασης: Ένα (1) έτος (από 16/10/2020 έως 15/10/2021)
Χρηματοδότηση: Προϋπολογισμός Ο.Λ.Β. Α.Ε. (ίδιοι πόροι).
Η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.)
Έχοντας υπόψη:
Την αναγκαιότητα καθημερινής (365 ημέρες/έτος) καταγραφής των πλοίων, σκαφών, ναυπηγημάτων που βρίσκονται
εντός ζώνης λιμένος Βόλου.
(ii)
Tις σχετικές προβλέψεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα 2, παρ. 31 & 328 αυτού περί
απευθείας ανάθεσης.
Καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (παρόχους υπηρεσιών) να υποβάλλουν κλειστές προσφορές σύμφωνα με την
παρούσα πρόσκληση.
(i)

1. Περιγραφή Αντικειμένου
1.1. Ο επιλεγείς πάροχος θα πρέπει να προσφέρει στην Ο.Λ.Β. Α.Ε. τις εξής υπηρεσίες:
1.1.1. Καθημερινή (365 ημέρες/έτος) καταγραφή πλοίων/σκαφών στο λιμένα του Βόλου. Η καταγραφή θα γίνεται
αποκλειστικά από τον πάροχο (και όχι από τρίτο πρόσωπο), με καθημερινή αυτοψία στα κρηπιδώματα του
λιμένα, προς διαπίστωση της χρήσης του λιμένα από πλοία/σκάφη/πλωτά ναυπηγήματα και με τη χρήση
αντίστοιχου μηχανογραφικού εξοπλισμού της Ο.Λ.Β. Α.Ε., που θα του χορηγηθεί (tablet). Η καταχώρηση θα
γίνεται σε μηχανογραφική εφαρμογή που έχει αναπτύξει προς τούτο η Ο.Λ.Β. Α.Ε. και για την πρόσβαση σε
αυτήν θα χορηγηθούν στον πάροχο, οι σχετικοί κωδικοί χρήσης.
1.1.2. Διενέργεια αυτοψιών, προκειμένου να διαπιστωθεί αυθαίρετη αγκυροβολία πλοίων/σκαφών και σύνταξη
αντίστοιχων εκθέσεων (αυτοψίας), προκειμένου να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα
νομοθεσία και τους Κανονισμούς της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
1.1.3. Παροχή πληροφοριών στους χρήστες του λιμένα, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τον
ελλιμενισμό του πλοίου/σκάφους τους.
1.1.4. Αναλυτική (όχι συγκεντρωτική) καταχώρηση παραστατικών είσπραξης λιμενικών τελών (που εκδίδονται
χειρόγραφα), σε αρχείο μηχανογραφικής εφαρμογής που θα του υποδειχθεί και εξαγωγή σχετικών αναφορών
προς χρήση τους, από τις Υπηρεσίες και τη Διοίκηση της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
2. Δικαίωμα συμμετοχής
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία διασφαλίζουν τα πρόσωπα που σωρευτικά κατέχουν τις παρακάτω
ιδιότητες/προσόντα:
2.1.1. Είναι φυσικά πρόσωπα.
2.1.2. Δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, επειδή
δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
2.1.3. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους.
2.1.4. Δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας με φορείς του Δημοσίου ή/και του ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα.
2.1.5. Έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία χρήσης μηχανογραφικών εφαρμογών που προκύπτει είτε από σχετικές
βεβαιώσεις προηγούμενων εργοδοτών, είτε από την κατοχή πιστοποιητικού από αντίστοιχους φορείς
πιστοποίησης (ενδεικτικά και χάριν καλύτερης κατανόησης αναφέρεται το πιστοποιητικό ECDL).
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-33. Προσκομιζόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στη διαδικασία – Οικονομική προσφορά
3.1. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν επίσης σωρευτικά, από όσους ενδιαφερομένους έχουν δικαίωμα
συμμετοχής, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 2 ανωτέρω, είναι τα παρακάτω:
(i) Ταυτοποιητικό έγγραφο σε φωτοαντίγραφο.
(ii) Υπεύθυνη δήλωση, επί της οποίας να δηλώνεται ρητά, ότι δεν συντρέχουν, στο πρόσωπο του συμμετέχοντος,
τα αναφερόμενα στα εδάφια 2.1.2., 2.1.3. & 2.1.4., της υποπ. 2.1., της παρ. 2 της παρούσας.
(iii) Βεβαίωση/-εις εργοδότη/-ών ή φωτοτυπία πιστοποιητικού, από το περιεχόμενο της/-ων/-ου οποίας/-ων/-ου, να
προκύπτει η εμπειρία, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, χρήσης μηχανογραφικών εφαρμογών, κατά τις προβλέψεις
του εδαφ. 2.1.5., της υποπ. 2.1., της παρ. 2 της παρούσας.
3.2. Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύει τα δικαιολογητικά, θα είναι έγγραφη και ενυπόγραφη και θα αναφέρει το
προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικώς. Το προσφερόμενο ποσό μπορεί να είναι μόνον ίσο ή
μικρότερο του προϋπολογισθέντος (14.500,00 €). Ουδεμία λοιπή δαπάνη, που θα συνδέεται με την παροχή των εν
λόγω υπηρεσιών (ως απόρροια της παρούσας), θα καλύπτεται από την Ο.Λ.Β. Α.Ε.
4. Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών – οικονομικής προσφοράς
Τα δικαιολογητικά και η οικονομική προσφορά μπορούν να κατατεθούν είτε δια ζώσης, από τον ενδιαφερόμενο, είτε με
χρήση ταχυδρομείου, ενώ η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι αποδεκτή επιλογή κατάθεσης. Σε κάθε περίπτωση
θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Ο.Λ.Β. Α.Ε. (Πρωτόκολλο) έως και 14/08/2020 (14:00 μ.μ.). Δεν γίνονται δεκτές
και δεν αξιολογούνται, προσφορές και συνοδεύοντα αυτών, δικαιολογητικά, που κατατίθενται με διαφορετικό, των
προαναφερόμενων, τρόπο ή/και πέραν της τιθέμενης προθεσμίας.
5. Αξιολόγηση προσφορών (δικαιολογητικών & οικονομικής προσφοράς) - Κριτήρια επιλογής
5.1. Η αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν και για τις οποίες θα διαπιστώνεται πληρότητα προσκομιζόμενων
δικαιολογητικών, θα γίνει αποκλειστικά από το Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., με έκδοση σχετικής Απόφασής του.
5.3. Κριτήρια επιλογής, όπως ορίζονται στο άρθρο 328, του Ν.4412/2016, θα είναι (i) η χαμηλότερη τιμή & (ii) η
τεκμαιρόμενη δυνατότητα ορθής παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, όπως αυτή θα προκύπτει από τα προσκομιζόμενα
αντίστοιχα έγγραφα της υποπ. 3.1, της παρ. 3, της παρούσας, κατά την απόλυτη κρίση του αρμοδίου οργάνου
διοίκησης (Δ.Σ.) της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
6. Καταβολή αμοιβής
Η συμβατική αμοιβή του παρόχου των εν λόγω υπηρεσιών θα επιμεριστεί και θα καταβάλλεται 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.
7. Σύναψη σύμβασης – Χρονική διάρκεια:
7.1. Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. θα συνάψει σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, με τον επιλεγέντα οικονομικό φορέα, πάροχο
των εν λόγω υπηρεσιών, έπειτα από αντίστοιχη πρόσκληση η οποία θα ενέχει σχετική χρονική προθεσμία, παραβίαση
της οποίας θα επισείει αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του επιλεγέντος οικονομικού φορέα, από την εξέλιξη της
διαδικασίας και την κλήση του αμέσως επομένου μειοδότη ή την επανάληψη της διαδικασίας, εφόσον δεν υπάρχει
τέτοιος.
7.2. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια με χρόνο έναρξης την 16/10/2020 και λήξης την 15/10/2021 ή
νωρίτερα εφόσον νόμιμοι λόγοι το επιβάλλουν (ενδεικτικά αναφέρεται η πλημμελής εκτέλεσή της με υπαιτιότητα του
παρόχου των εν λόγω υπηρεσιών).
8. 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 οικονομικού φορέα στη διαδικασία.
Για την Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Ο Δ/νων Σύμβουλος
Σωκράτης Αναγνώστου

