ΑΔΑ: Ω5ΧΦ469ΗΞ3-ΞΤΓ

INFORMATICS
19PROC005452648
2019-08-20
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.08.20 13:54:07
EEST
Reason:
Location: Athens

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Τηλεομοιοτυπία
Ηλεκτρον. Δ/νση
Ιστοχώρος

:
:
:
:
:
:
:

Κεντρικός Προβλήτας
382 21 ΒΟΛΟΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
24213 - 16175
24210 - 31115
admin@port-volos.gr
www.port-volos.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ:

«Σύνταξη φακέλων στοιχείων για την έκδοση άδειας ιδρύσεως του υδατοδρομίου Λιμένα Βόλου»
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι ΟΛΒ ΑΕ

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ)

Έχοντας υπόψη το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και
Το Άρθρο 8 του Ν. 4568/2018
Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν κλειστές προσφορές σύμφωνα με
την παρούσα πρόσκληση.

1.

Αντικείμενο της πρόσκλησης-έργο προς ανάθεση

1.1 Με την παρούσα πρόσκληση προβλέπεται η ανάθεση σύνταξης φακέλου στοιχείων με σκοπό την
συμπλήρωση του φακέλου των δικαιολογητικών για την έκδοση της άδειας ιδρύσεως του
υδατοδρομίου Λιμένα Βόλου.
1.2 Οι οικονομικοί φορείς δύναται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την εκπόνηση ενός ή και
δύο ή και τριών επικαιροποιημένων και τροποποιημένων φακέλων.
1.3 Η συνολική εποπτεία και διοίκηση του έργου θα γίνει από τον ΟΛΒ ΑΕ, ο οποίος θα παρέχει τα
απαραίτητα στοιχεία, κατευθύνσεις και διευκρινήσεις.
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1.4 Ο φάκελος που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για
την εφαρμογή και ανταπόκριση στις απαιτήσεις του Άρθρου 8 του Ν. 4568/2018 (παρ. ιγ, ιε και ιστ)
που αφορούν στην εκπόνηση των επικαιροποιημένων και τροποποιημένων φακέλων των:
•

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

•

Πρόγραμμα Ασφάλειας του Υδατοδρομίου Βόλου

•

Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης του Υδατοδρομίου Βόλου,

1.5 Ο φάκελος στοιχείων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί στην Ελληνική Γλώσσα στον ΟΛΒ ΑΕ, σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με
τον Ανάδοχο.
1.6 Σύμφωνα με τον φάκελο στοιχείων που θα συνταχθεί, ο αρμόδιος φορέας(Υπουργείο Υποδομών &
Μεταφορών – Τμήμα Εναέριων Μεταφορών) θα αξιολογήσει εάν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία
ή/και τροποποίηση των ήδη εγκεκριμένων για την έκδοση άδειας ιδρύσεως του υδατοδρομίου του
Λιμένα Βόλου.
1.7 Ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση για τη σύνταξη τροποποιήσεων/συμπληρώσεων που τυχόν θα
ζητηθούν.

2.

Δικαίωμα συμμετοχής – υποχρεώσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής

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 την οικονομική προσφορά και ο
άλλος τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Ο κάθε φάκελος θα αναγράφει αντίστοιχα εξωτερικά
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».
Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:
1.

Μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)

2.

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι

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.
3.

Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης του προσφέροντος.

Στην περίπτωση που η προσφορά κατατεθεί από τρίτο απαιτείται η νόμιμη εξουσιοδότησή του.
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4.

Απόδειξη εμπειρίας σε σύνταξη ανάλογων φακέλων, σχετικών σε θέματα που αφορούν

τροποποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που έχουν εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα (ΔΙΠΑ,
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) και συνοδεύονται από τις βεβαιώσεις έγκρισής τους.
5.

Απόδειξη εμπειρίας σε εκπόνηση Προγραμμάτων Ασφαλείας Υδατοδρομίων, που έχουν εγκριθεί
από τον αρμόδιο φορέα (ΥΠΑ, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Δ/νση Ασφάλειας
Πολιτικής Αεροπορίας ) και συνοδεύονται από τις βεβαιώσεις έγκρισής τους.

6.

Απόδειξη εμπειρίας σε εκπόνηση Σχεδίων Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης
Υδατοδρομίων που έχουν συνταχθεί και εγκριθεί για άλλα υδατοδρόμια.

7.

Οικονομικά στοιχεία

-Χρόνος ολοκλήρωσης έργου: 30 ημέρες.
-Ισχύς προσφοράς: 90 ημέρες.
-Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται και την αποδοχή των συνθηκών εκτέλεσης και της φύσης του
έργου.
-Οι οικονομικοί φορείς κατά την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς τους θα πρέπει να υποβάλουν
ξεχωριστό οικονομικό αντίτιμο για την εκπόνηση του κάθε φακέλου.
-Τρόπος πληρωμής: καταβολή 50% του ποσού με την υποβολή του φακέλου στοιχείων στον ΟΛΒ ΑΕ και
50% με την αποδοχή του φακέλου από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
-Για πληρωμές άνω των 1.500 € απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
-Οι προσφορές θα περιέλθουν στον ΟΛΒ ΑΕ μέχρι την 05-09-2019 και ώρα 10:00’ (έναρξη
αποσφράγισης προσφορών).

Βόλος, 20-08-2019
Για την ΟΛΒ Α.Ε.
Ο Δ/νων Σύμβουλος
Γεώργιος Τοζίδης

Η Παρούσα εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 4620/421/01-08-2019 Απόφαση Δ.Σ. της ΟΛΒ Α.Ε.

