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Θ Δ Μ Α: Έγθξηζε δεκνζίεπζεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, γηα ηελ επηινγή παξόρνπ θαζεκεξηλήο θαηαγξαθήο
ειιηκεληδόκελσλ πινίσλ/ζθαθώλ ζην ιηκέλα Βόινπ.
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1.

Σελ ππ’ αξηζκ. 5819/2022 (Πξαθηηθό Νν 524/25-08-2022) Απόθαζε Γ.. ηεο Ο.Λ.Β. Α.Δ.

2.

Σελ ππ’ αξηζκ. 5850/2022 (Πξαθηηθό Νν 527/27-09-2022) Απόθαζε Γ.. ηεο Ο.Λ.Β. Α.Δ.

3.

Σν Ν.4412/2016, όπσο ηζρύεη θαη δε ηα άξζξα 2 (παξ. 31) & 328 απηνύ.

4.

Σν ηζρύνλ Καηαζηαηηθό ηεο Ο.Λ.Β. Α.Δ.

5.

Σελ ππ’ αξηζκ. 5658/2022 (Πξαθηηθό Νν 513/17-03-2022) Απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Ο.Λ.Β. Α.Δ.
Απνθαζίδνπκε

1.

Σελ δεκνζίεπζε Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, θαηά ηα νξηδόκελα ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ηεο παξνύζαο,
πξνο δηεξεύλεζε ηεο αγνξάο, γηα ηελ επηινγή παξόρνπ ππεξεζηώλ θαζεκεξηλήο (365 εκέξεο/έηνο) θαηαγξαθήο
ησλ ειιηκεληδόκελσλ ζην ιηκέλα Βόινπ, πινίσλ/ζθαθώλ, θαηά ηελ πεξίνδν από 16/10/2022 έσο θαη 15/10/2023.

2.

Η παξνύζα ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο (ΓΙΑΤΓΔΙΑ).

3.

Η παξνύζα λα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Ο.Λ.Β. Α.Δ. (www.port-volos.gr/Γηαγσληζκνί-Γηαθεξύμεηο).

Ο Γ/λσλ ύκβνπινο ηεο Ο.Λ.Β. Α.Δ.
σθξάηεο Αλαγλώζηνπ

Αλάξηεζε:
-ΓΙΑΤΓΔΙΑ
- www.port-volos.gr/Γηαγσληζκνί-Γηαθεξύμεηο
Δζσηεξηθή δηαλνκή:
1. Υξνλνινγηθό Αξρείν
2. Γ/λζε Γ.Ο.Δ./Σκήκα Δθκεηάιιεπζεο Ληκέλνο
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΒΟΛΟΤ Α.Δ.

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΑΡΟΥΟΤ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΔΛΛΗΜΔΝΗΕΟΜΔΝΩΝ, ΣΟ ΛΗΜΔΝΑ ΒΟΛΟΤ,
ΠΛΟΗΩΝ/ΚΑΦΩΝ
Δθηηκώκελε Γαπάλε: 8.000,00 €, πιένλ ΦΠΑ 24%.
Υξόλνο δηάξθεηαο ζύκβαζεο: Έλα (1) έηνο (από 16/10/2022 έσο 15/10/2023)
Υξεκαηνδόηεζε: Πξνϋπνινγηζκόο Ο.Λ.Β. Α.Δ. (ίδηνη πόξνη).
Ζ Οξγαληζκόο Ληκέλνο Βόινπ Α.Δ. (Ο.Λ.Β. Α.Δ.)
Έρνληαο ππόςε:
(i)

Σελ ππ’ αξηζκ. 5819/2022 (Πξαθηηθό Νν 524/25.08.2022) Απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Ο.Λ.Β. Α.Δ.

(ii)

Tηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη εηδηθόηεξα ηα άξζξα 2, παξ. 31 & 328 απηνύ πεξί
απεπζείαο αλάζεζεο.
Καιεί

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο (παξόρνπο ππεξεζηώλ) λα ππνβάιινπλ θιεηζηέο πξνζθνξέο ζύκθσλα κε ηελ
παξνύζα πξόζθιεζε.
1. Πεξηγξαθή Αληηθεηκέλνπ
1.1. Ο επηιεγείο πάξνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηελ Ο.Λ.Β. Α.Δ. ηηο εμήο ππεξεζίεο:
1.1.1. Καζεκεξηλή (365 εκέξεο/έηνο) θαηαγξαθή πινίσλ/ζθαθώλ ζην ιηκέλα ηνπ Βόινπ. Η θαηαγξαθή ζα γίλεηαη
απνθιεηζηηθά από ηνλ πάξνρν (θαη όρη από ηξίην πξόζσπν), κε θαζεκεξηλή απηνςία ζηα θξεπηδώκαηα ηνπ
ιηκέλα, πξνο δηαπίζησζε ηεο ρξήζεο ηνπ ιηκέλα από πινία/ζθάθε/πισηά λαππεγήκαηα θαη κε ηε ρξήζε
αληίζηνηρνπ κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ ηεο Ο.Λ.Β. Α.Δ., πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί (tablet). Η θαηαρώξεζε ζα
γίλεηαη ζε κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή πνπ έρεη αλαπηύμεη πξνο ηνύην ε Ο.Λ.Β. Α.Δ. θαη γηα ηελ πξόζβαζε ζε
απηήλ ζα ρνξεγεζνύλ ζηνλ πάξνρν, νη ζρεηηθνί θσδηθνί ρξήζεο.
1.1.2. Γηελέξγεηα απηνςηώλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί απζαίξεηε αγθπξνβνιία πινίσλ/ζθαθώλ θαη ζύληαμε
αληίζηνηρσλ εθζέζεσλ (απηνςίαο), πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνύλ ηα πξνβιεπόκελα από ηελ ηζρύνπζα
λνκνζεζία θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηεο Ο.Λ.Β. Α.Δ.
1.1.3. Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ιηκέλα, ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ απνξξένπλ από ηνλ
ειιηκεληζκό ηνπ πινίνπ/ζθάθνπο ηνπο.
1.1.4. Αλαιπηηθή (όρη ζπγθεληξσηηθή) θαηαρώξεζε παξαζηαηηθώλ είζπξαμεο ιηκεληθώλ ηειώλ (πνπ εθδίδνληαη
ρεηξόγξαθα) ζε κεληαία βάζε, ζε αξρείν κεραλνγξαθηθήο εθαξκνγήο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί θαη εμαγσγή
ζρεηηθώλ αλαθνξώλ πξνο ρξήζε ηνπο, από ηηο Τπεξεζίεο θαη ηε Γηνίθεζε ηεο Ο.Λ.Β. Α.Δ.
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2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
2.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία δηαζθαιίδνπλ ηα πξόζσπα πνπ ζσξεπηηθά θαηέρνπλ ηηο παξαθάησ
ηδηόηεηεο/πξνζόληα:
2.1.1.

Δίλαη θπζηθά πξόζσπα.

2.1.2.

Γελ έρνπλ απνθιεηζηεί από δηαγσληζκνύο θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ επξύηεξνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, επεηδή
δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο.

2.1.3.

Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο.

2.1.4.

Γελ έρνπλ νηαδήπνηε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή/θαη ηνπ επξύηεξνπ Γεκόζηνπ
Σνκέα.

2.1.5.

Γελ έρνπλ ηα ίδηα ή ζπγγεληθά ηνπο πξόζσπα (σο δεπηέξνπ βαζκνύ) ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή
αλεμάξηεηεο ζπλεξγαζίαο κε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη επαγγεικαηηθά ζηνλ
ρώξν εθκεηάιιεπζεο – δηαρείξηζεο - εθκίζζσζεο ζθαθώλ αλαςπρήο ζηνλ ιηκέλα Βόινπ.

2.1.6.

Έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ρξήζεο κεραλνγξαθηθώλ εθαξκνγώλ πνπ πξνθύπηεη είηε από ζρεηηθέο
βεβαηώζεηο πξνεγνύκελσλ εξγνδνηώλ, είηε από ηελ θαηνρή πηζηνπνηεηηθνύ από αληίζηνηρνπο θνξείο
πηζηνπνίεζεο (ελδεηθηηθά θαη ράξηλ θαιύηεξεο θαηαλόεζεο αλαθέξεηαη ην πηζηνπνηεηηθό ECDL).

3. Πξνζθνκηδόκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία – Οηθνλνκηθή πξνζθνξά
3.1. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ επίζεο ζσξεπηηθά, από όζνπο ελδηαθεξνκέλνπο έρνπλ
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαηά ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 2 αλσηέξσ, είλαη ηα παξαθάησ:
(i)

Σαπηνπνηεηηθό έγγξαθν ζε θσηναληίγξαθν.

(ii)

Τπεύζπλε δήισζε, επί ηεο νπνίαο λα δειώλεηαη ξεηά, όηη δελ ζπληξέρνπλ, ζην πξόζσπν ηνπ
ζπκκεηέρνληνο, ηα αλαθεξόκελα ζηα εδάθηα 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. & 2.1.5., ηεο ππνπ. 2.1., ηεο παξ. 2 ηεο
παξνύζαο.

(iii) Βεβαίσζε/-εηο εξγνδόηε/-ώλ ή θσηνηππία πηζηνπνηεηηθνύ, από ην πεξηερόκελν ηεο/-σλ/-νπ νπνίαο/-σλ/-νπ,
λα πξνθύπηεη ε εκπεηξία, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξόκελε, ρξήζεο κεραλνγξαθηθώλ εθαξκνγώλ, θαηά ηηο
πξνβιέςεηο ηνπ εδαθ. 2.1.6., ηεο ππνπ. 2.1., ηεο παξ. 2 ηεο παξνύζαο.
3.2. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεη ηα δηθαηνινγεηηθά, ζα είλαη έγγξαθε θαη ελππόγξαθε θαη ζα αλαθέξεη ην
πξνζθεξόκελν πνζό νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο. Σν πξνζθεξόκελν πνζό κπνξεί λα είλαη κόλνλ ίζν ή
κηθξόηεξν ηνπ πξνϋπνινγηζζέληνο (8.000,00 €). Οπδεκία ινηπή δαπάλε, πνπ ζα ζπλδέεηαη κε ηελ παξνρή ησλ
ελ ιόγσ ππεξεζηώλ (σο απόξξνηα ηεο παξνύζαο), ζα θαιύπηεηαη από ηελ Ο.Λ.Β. Α.Δ.
4. Πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ – νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά κπνξνύλ λα θαηαηεζνύλ είηε δηα δώζεο, από ηνλ ελδηαθεξόκελν, είηε κε
ρξήζε ηαρπδξνκείνπ, ελώ ε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ δελ είλαη απνδεθηή επηινγή θαηάζεζεο. ε θάζε πεξίπησζε
ζα πξέπεη λα έρνπλ παξαιεθζεί από ηελ Ο.Λ.Β. Α.Δ. (Πξσηόθνιιν) έσο θαη 07/10/2022 (14:00 κ.κ.). Γελ γίλνληαη
δεθηέο θαη δελ αμηνινγνύληαη, πξνζθνξέο θαη ζπλνδεύνληα απηώλ, δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαηαηίζεληαη κε δηαθνξεηηθό, ησλ
πξναλαθεξόκελσλ, ηξόπν ή/θαη πέξαλ ηεο ηηζέκελεο πξνζεζκίαο.
5. Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ (δηθαηνινγεηηθώλ & νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) - Κξηηήξηα επηινγήο
5.1. Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ πνπ ζα ππνβιεζνύλ θαη γηα ηηο νπνίεο ζα δηαπηζηώλεηαη πιεξόηεηα
πξνζθνκηδόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ, ζα γίλεη απνθιεηζηηθά από ην Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηεο Ο.Λ.Β. Α.Δ., κε
έθδνζε ζρεηηθήο Απόθαζήο ηνπ.
5.3. Κξηηήξηα επηινγήο ζα είλαη, θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 328 (παξ. 3), ηνπ Ν.4412/2016, (i) ε ηεθκαηξόκελε
δπλαηόηεηα θαιήο θαη έγθαηξεο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο (παξνρήο ησλ ελ ιόγσ ππεξεζηώλ) & (ii) ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά, όπσο απηή ζα πξνθύπηεη από ηα πξνζθνκηδόκελα αληίζηνηρα έγγξαθα ηεο ππνπ. 3.1, ηεο παξ. 3, ηεο
παξνύζαο, θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ απνθαζίδνληνο νξγάλνπ πνπ πξναλαθέξζεθε.
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6. Καηαβνιή ακνηβήο
Η ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ παξόρνπ ησλ ελ ιόγσ ππεξεζηώλ ζα επηκεξηζηεί θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζε κεληαία βάζε, γηα ην
ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύνο ηεο απνξξένπζαο, εθ ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο, ζύκβαζεο ή γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα
πξαγκαηηθήο παξνρήο ησλ ελ ιόγσ ππεξεζηώλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ελ ιόγσ ζπκβαηηθή ζρέζε δηαθνπεί πξόσξα.
7. ύλαςε ζύκβαζεο – Υξνληθή δηάξθεηα:
7.1. Η Ο.Λ.Β. Α.Δ. ζα ζπλάςεη ζύκβαζε παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηώλ, κε ηνλ επηιεγέληα νηθνλνκηθό θνξέα, πάξνρν
ησλ ελ ιόγσ ππεξεζηώλ, έπεηηα από αληίζηνηρε πξόζθιεζε ε νπνία ζα ελέρεη ζρεηηθή ρξνληθή πξνζεζκία,
παξαβίαζε ηεο νπνίαο ζα επηζείεη απηνδηθαίσο ηνλ απνθιεηζκό ηνπ επηιεγέληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα, από ηελ εμέιημε
ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ θιήζε ηνπ ακέζσο επνκέλνπ κεηνδόηε ή ηελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο, εθόζνλ δελ ππάξρεη
ηέηνηνο.
7.2. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη εηήζηα κε ρξόλν έλαξμεο ηελ 16/10/2022 θαη ιήμεο ηελ 15/10/2023 ή
λσξίηεξα εθόζνλ λόκηκνη ιόγνη ην επηβάιινπλ (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε πιεκκειήο εθηέιεζή ηεο κε ππαηηηόηεηα ηνπ
παξόρνπ ησλ ελ ιόγσ ππεξεζηώλ).
8. Απνδνρή ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο
Η απνδνρή ησλ όξσλ θαη ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ηεθκαίξεηαη δνζείζα εθ ηεο ζπκκεηνρήο θαη κόλν
ηνπ αληίζηνηρνπ ελδηαθεξνκέλνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηε δηαδηθαζία.
9. Λνηπέο δηεπθξηλίζεηο
9.1. Η παξνύζα δεκνζηεύεηαη γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο αγνξάο.
9.2. Σπρόλ δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο εηζθνξώλ ηνπ επηιεγέληνο παξόρνπ, έλαληη ησλ θνξέσλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, δελ ζα επηβαξύλνπλ ηε ζπλνιηθή, εγθξηζείζα από ην Γ.. ηεο Ο.Λ.Β. Α.Δ., ζρεηηθή δαπάλε.

