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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απασχόληση Τεχνικού
Συμβούλου, προϋπολογισμού €9.000 πλέον ΦΠΑ.

Η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.), έχοντας υπόψη το Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, προτίθεται να απασχολήσει τεχνικό σύμβουλο για την υποβοήθηση της
Τεχνικής Υπηρεσίας στην προκήρυξη σύμβασης και τη δημιουργία τεχνικού φακέλου δεδομένων και τη
συμβασιοποίηση της μελέτης ολοκλήρωσης του Προβλήτα Νο3.
1.

Απαιτήσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές

Η προς δημοπράτηση μελέτη ολοκλήρωσης του κρηπιδώματος του προβλήτα Νο-3 σύμφωνα με το
σχεδιασμό που έχει εγκριθεί από το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (MasterPlan) λιμένα Βόλου (ΦΕΚ 419
Τ.Α.Α.Π.Θ./26-11-2013). Το συνολικό μήκος του κρηπιδώματος που απομένει για την ολοκλήρωση της
ανατολικής πλευράς και της κεφαλής του προβλήτα ανέρχεται σε 450μ. με ωφέλιμο βάθος εξυπηρέτησης
τα -13μ.Το κρηπίδωμα θα αποτελείται από στήλες τεχνητών ογκολίθων εδραζόμενοι σε κατάλληλο
πρίσμα από λιθορριπές έδρασης. Στη μελέτη θα περιλαμβάνονται οι αναγκαίες επιχώσεις και
επιστρώσεις για την κατασκευή χερσαίας ζώνης πλάτους 50μ όπισθεν των κρηπιδότοιχων και όλων των
αναγκαίων εξαρτημάτων.
Οι επιμέρους μελέτες που θα παραχθούν θα αφορούν:
1) Μελέτη Λιμενικών Έργων (Άρθρο ΛΙΜ.5)
2) Μελέτη Λιμενικών Έργων (Άρθρο ΛΙΜ.7β)
3) Περιβαλλοντική Μελέτη
4) Γεωτεχνικές Εργασίες-Γεωτεχνική Μελέτη
5) Στατικές Μελέτες Δαπέδων
6) Ακτομηχανική Διερεύνηση
Ο ανάδοχος-τεχνικός σύμβουλος που θα επιλεγεί θα υποβοηθήσει την Τεχνική Υπηρεσία της Ο.Λ.Β.
Α.Ε. στα ακόλουθα:
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•

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης των μελετών για την ολοκλήρωση του Προβλήτα Νο3, όπως
αυτές περιγράφηκαν ανωτέρω.

•

Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών

•

Συγγραφή Υποχρεώσεων

•

Προκήρυξη Σύμβασης. Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η δημοπράτηση θα γίνει
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάση
τιμής.

•

Σύνταξη φακέλου τεχνικών δεδομένων έργου. (ενδεικτικά αναφέρονται: Αντικείμενο-Γενική
Περιγραφή-Διαθέσιμα Στοιχεία-Τοπικές Συνθήκες-Ποσοτικά Στοιχεία Φυσικού ΑντικειμένουΧρονοδιάγραμμα)

•

Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας του έργου

•

Πρόγραμμα μελετών και υπηρεσιών

•

Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής

•

Δημοπράτηση διαγωνισμού. Ο ανάδοχος θα υποβοηθήσει την ΟΛΒ κατά την δημοπράτηση του
διαγωνισμού μέχρι την συμβασιοποίηση. Ειδικότερα, θα αποστέλλει γραπτώς τις παρατηρήσεις
του σε τυχόν ερωτήματα και ενστάσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά την διαγωνιστική
διαδικασία. Επιπλέον, θα υποβοηθήσει με τεχνικά υπομνήματα ελέγχου – αξιολόγησης
δικαιολογητικών κλπ., εφόσον του ζητηθεί, την επιτροπή διαγωνισμού κατά το στάδιο της
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

•

Υλοποίηση της σύμβασης: Ο ανάδοχος θα υποβοηθήσει την ΟΛΒ ΑΕ στην παραλαβή Των
μελετών. Ειδικότερα, κατόπιν σχετικού αιτήματος από την Δ/νση τεχν/κών Υπηρεσιών, θα
υποβάλει εγγράφως τεχνικά υπομνήματα ελέγχου – αξιολόγησης.

2.

Δικαίωμα συμμετοχής – υποχρεώσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε νομικής
μορφής, που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών τα τελευταία 20 έτη σε μελέτες
λιμενικών έργων.
3.

Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος της πρόσκλησης
ενδιαφέροντος και τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα.
Στον κυρίως φάκελο θα περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά συμμετοχής, και η
οικονομική προσφορά (σε κοινό φάκελο) και ειδικότερα:
1) 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:
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-

δεν συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73του Ν. 4412/2016.

-

είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

Μετά από σχετική πρόσκληση της ΟΛΒ ΑΕ, ο προσωρινός μειοδότης καλείται να προσκομίσει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επαλήθευση-επιβεβαίωση των διαλαμβανόμενων στην
Υπεύθυνη Δήλωση.
2) Σύμβαση/εις ή Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών για την απόδειξη την απαιτούμενης εμπειρίας
συνοδευόμενη/ες από αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη
εμπειρία των πέντε (5) ετών αποδεικνύεται με την προσκόμιση παραστατικού-τιμολογίου ανά έτος
(ως εκ τούτου απαιτείται η προσκόμιση τουλάχιστον πέντε (5) παραστατικών σε πέντε διαφορετικά
έτη τα τελευταία είκοσι (20) έτη) ή σύμβασης η οποία θα αναφέρει την χρονική διάρκεια ισχύος. Η
ΟΛΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης του μεγέθους της επιχείρησης, όπως αυτό ορίστηκε στην
παράγραφο 2.
3) Οικονομική προσφορά (στον ίδιο φάκελο με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής).
Οι προσφορές θα περιέλθουν στον ΟΛΒ ΑΕ μέχρι την 20-4-2021 και ώρα 10:00’ (έναρξη αποσφράγισης
προσφορών).
4.

Ισχύς προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν για εξήντα (60) 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.
5.

Οικονομική προσφορά

Η οικονομική προσφορά που θα είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα πρέπει να αναφέρει το
προσφερόμενο ποσό, χωρίς ΦΠΑ (ο ΦΠΑ θα αναγράφεται).
6.

Διάρκεια Σύμβασης – Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι την οριστική παραλαβή των μελετών από τον μελλοντικό
ανάδοχο που θα προκύψει.
Ο χρόνος μέχρι την ολοκλήρωση των τευχών δημοπράτησης δεν θα υπερβαίνει τους 3 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης.
Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από την
σχετική ειδοποίηση της ΟΛΒ ΑΕ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, ύψους
€1.000, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 302 του Ν. 4412/2016.
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7.

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 λύση της σύμβασης αζημίως και χωρίς την
τήρηση προθεσμίας και β) 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.
8.

Αμοιβή αναδόχου

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με τον ακόλουθο τρόπο:
1. Προκαταβολή 20% της αξίας της σύμβασης.
2. Καταβολή του 50% της αξίας της σύμβασης με την ολοκλήρωση των τευχών δημοπράτησης.
3. Καταβολή του 20% της αξίας της σύμβασης με την ολοκλήρωση της ανάδειξης αναδόχου του
διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης ολοκλήρωσης του Προβλήτα Νο3.
4. Καταβολή του υπόλοιπου 10% της αξίας της σύμβασης με την οριστική παραλαβή των μελετών του
αναδόχου από την ΟΛΒ ΑΕ.
Ρητά συμφωνείται ότι:
-

Σε περίπτωση που η ΟΛΒ ΑΕ δεν επιθυμεί την δημοπράτηση της μελέτης, τότε η σύμβαση λύεται
αζημίως και η ΟΛΒ ΑΕ δεν υποχρεούται στην καταβολή του υπολειπόμενου ποσού.

-

Σε περίπτωση δημοπράτησης της μελέτης αλλά κήρυξης του διαγωνισμού ως άγονου, στον ανάδοχο
θα καταβληθεί το 20% της αξίας της σύμβασης, ήτοι δεν θα καταβληθεί το 10% του σταδίου (4)
ανωτέρω.

-

Σε περίπτωση συμβασιοποίησης του διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης, αλλά έκπτωσης του
αναδόχου, στον ανάδοχο της παρούσας πρόσκλησης θα καταβληθεί το υπολειπόμενο 10% της
παραγράφου (4), μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του ΔΣ της ΟΛΒ ΑΕ και την
οριστικοποίησή της.

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Βόλος, 9-4-2021
Για την ΟΛΒ Α.Ε.
Ο Δ/νων Σύμβουλος

Σωκράτης Αναγνώστου

