ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝA ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
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Τηλ. 26610 - 45551,
Fax: 26610 - 37173

Κέρκυρα 30/4/2012
Αρ. Πρωτ.:600/5.0

Π ΡΟΣΚ ΛΗ ΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΥΠΟΒΟΛΗ
Π ΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝA ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για
την ανάδειξη ανάδοχου του παρακάτω περιγραφόμενου έργου: «Σχεδιασμός,

Ανάπτυξη

και

Εφαρμογή

Συστήματος

Περιβαλλοντικής

Διαχείρισης

σύμφωνα με το ISO 14001 - Πιστοποίηση & εγγραφή του Οργανισμού στο
μητρώο οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου EMAS (Κανονισμός (ΕΚ)
1221/2009)»
Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής
διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, η πιστοποίηση και η εγγραφή του
ΟΛΚΕ στο μητρώο οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου EMAS (Κανονισμός (ΕΚ)
1221/2009) έχει ως σκοπό να προωθήσει την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών
επιδόσεων του οργανισμού και να γνωστοποιήσει την περιβαλλοντική πρόοδο του
στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Το παραπάνω έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Διευρωπαϊκού Προγράμματος
Συνεργασίας (INTERREG IVC) με τίτλο "Αειφόρος Διαχείριση των Ευρωπαϊκών
Τοπικών Λιμένων" (με το διακριτικό τίτλο SUPORTS) και συγχρηματοδοτείται κατά
85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

2.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔIAΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του
ενταγμένου

έργου

INTERREG

IVC,

αφορά

τις

κύριες

δραστηριότητες

του

Οργανισμού, και περιγράφεται και τεκμηριώνεται από τα εξής :
1. Την Περιβαλλοντική Δήλωση του Οργανισμού, σύμφωνα με το EMAS III
(Κανονισμός (ΕΚ) 1221/2009)
2. Το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που θα περιλαμβάνει τη
γενική περιγραφή του συστήματος (σε αντιστοιχία με το πρότυπο ISO
14001:2004 και το EMAS) και θα περιέχει τις γενικές απαιτήσεις ελέγχου και
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
3. Τις Διαδικασίες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, (Εγχειρίδιο Διαδικασιών
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) που θα περιγράφουν με αναλυτικό και
εναρμονισμένο στις απαιτήσεις του Προτύπου τρόπο, την αλληλουχία των
ενεργειών για τη διεκπεραίωση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων και
λειτουργιών του Οργανισμού, όσο αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση.
4. Τα Αρχεία που τηρούνται με λειτουργικό τρόπο, για την τεκμηρίωση και
ιχνηλασιμότητα όλων των δραστηριοτήτων και λειτουργιών του Οργανισμού
καθώς και για την άντληση στοιχείων και δεδομένων για τις δραστηριότητες
του Οργανισμού σχετικά με την τήρηση της περιβαλλοντικής δήλωσης .

2.2.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΔIAΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οι φάσεις της ανάπτυξης, του σχεδιασμού και εφαρμογής του Συστήματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές ενέργειες και
αντίστοιχα παραδοτέα:
Α) Αρχική Διαγνωστική Μελέτη για την ανάπτυξη, σχεδιασμό και εφαρμογή
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και καθορισμός του νομοθετικού πλαισίου
του Οργανισμού σχετικής με περιβάλλον.
Β) Έκδοση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης Περιβάλλοντος και του
Εγχειριδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των Προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και των οδηγιών εργασίας και ελέγχου
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Γ) Εκπαίδευση Προσωπικού σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών, των οδηγιών
εργασίας και ελέγχου καθώς και των προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δ) Εσωτερική Επιθεώρηση από τον Σύμβουλο σχετικά με την εφαρμογή των
διαδικασιών και των προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ε) Ανασκόπηση του Συστήματος και Προετοιμασία Αρχείων για την Πιστοποίηση του
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Ε) Πιστοποίηση συστήματος Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και εγγραφή
του Οργανισμού στο μητρώο EMAS

2.3.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Τα παραδοτέα του Έργου του Συμβούλου, τα οποία υποβάλλονται με την εξής σειρά :
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Αρχική Διαγνωστική Μελέτη σχετικά με τη περιβαλλοντική διαχείριση από τον
Οργανισμό
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

2:

Εγχειρίδιο

Διαδικασιών

Περιβαλλοντικής

Διαχείρισης

και

Εγχειρίδιο

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών εργασίας, και των
εντύπων). Παράδοση σε ένα (1) αντίτυπο (hard copy) & σε ηλεκτρονική μορφή.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: Αρχείο Εκπαίδευσης Προσωπικού όλων εμπλεκομένων υπηρεσιών στο
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4: Αναφορά

Εσωτερικής Επιθεώρησης, / Αξιολόγηση

της

δοκιμαστικής

εφαρμογής

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5: Πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Εγγραφή
Οργανισμού στο μητρώο EMAS

3.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ
(50.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
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4.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα υλοποιηθεί και θα παραδοθεί σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

5.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο του Ο.Λ.ΚΕ, με την
ένδειξη εξωτερικά στο φάκελο: Τεχνική και Οικονομική Προσφορά για το:

«Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001 - Πιστοποίηση & εγγραφή του
Οργανισμού στο μητρώο οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου EMAS
(Κανονισμός (ΕΚ) 1221/2009)»
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία μας στην Κέρκυρα, Ν.
Επιβατικός Σταθμός ,Νέο Λιμάνι , μέχρι την Δευτέρα 16/5/2012, και ώρα 12.00.

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του
ταχυδρομείου, των διανομέων, των μέσων συγκοινωνίας κτλ.

6.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Στην προσφερόμενη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. πρέπει
υποχρεωτικά να αναγράφεται στην προσφορά ξεχωριστά.

7.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν – και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους – για εξήντα
(60) ημέρες από την επόμενη μέρα κατάθεσης των προσφορών.

8.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

α) Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και εφόσον οι Προσφορές καλύπτουν τις τεχνικές
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προδιαγραφές (σημείο 2) του ενταγμένου έργου. Προσφορά που είναι αόριστη και
ανεπίδεκτη εκτίμησης ή κρίνεται ότι είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

β) Με την κατακύρωση του διαγωνισμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα
στο χρόνο που ορίζεται από την ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο τηλέφωνo 2661045551

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ Ο.Λ.ΚΕ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ
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