ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΡΕΙΚΟΥΣΑΣ
Ο Οργανισμός Λιμένος Κερκύρας Α.Ε. (ΟΛΚΕ ΑΕ) ως φορέας διαχείρισης και
εκμετάλλευσης του νέου Λιμένα Ερρείκουσας, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, όπως το
αργότερο μέχρι 27/04/2018 και ώρα 13:00 π.μ. υποβάλει οικονομική προσφορά για την
ανάληψη εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών στον λιμένα Ερρείκουσας, δυνάμει
της υπ’ αριθ. 17/2018 Πράξης Δ.Σ. ΟΛΚΕ Α.Ε., σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1 Δικαίωμα συμμετοχής - Ειδικά προσόντα προσφέροντος
➢ Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν φυσικά πρόσωπα, πολίτες της ΕΕ, που έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν στερηθεί την
δικαιοπρακτική τους ικανότητα ή νομικά πρόσωπα με εμπορική ιδιότητα, που έχουν
ως κατοικία/έδρα τα διαπόντια Νησιά Οθωνούς, Ερρείκουσα και Μαθράκι ή την
Κέρκυρα. Το ίδιο δικαίωμα διαθέτουν και ενώσεις των παραπάνω προσώπων.
➢ Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν έχει έδρα την νήσο Ερρείκουσα, δεσμεύεται ότι
καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου ο ίδιος ή
πρόσωπο που θα προσλάβει επί τούτου θα διαμένει στην Ερρείκουσα.
➢ Ο προσφέρων πρέπει να είναι κάτοχος απολυτηρίου λυκείου ή ισόβαθμου τίτλου της
αλλοδαπής.
➢ Ο προσφέρων δύναται στην οικονομική του προσφορά να επισυνάψει έκθεση και
δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ειδικών προσόντων, ικανοτήτων, μέσων και δυνάμεων
που διαθέτει, τα οποία δυνητικά θα του επιτρέπουν την επιτυχέστερη, ομαλότερη και
απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης.
➢ Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον τρία άτομα με
γνώσεις Αγγλικής (επίπεδο lower) και τουλάχιστον ένα άτομο με άδεια αυτοδύτη
(ερασιτεχνική ή επαγγελματική).

2 Αντικείμενο σύμβασης
➢ Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η καλή λειτουργία και η ορθή χρήση των
υποδομών του λιμένα καθώς και η είσπραξη για λογαριασμό του ΟΛΚΕ ΑΕ, σύμφωνα
με το ισχύον τιμολόγιο και παραστατικά του ΟΛΚΕ ΑΕ, Λιμενικών Τελών και λοιπών
δικαιωμάτων και ανταλλαγμάτων από τους χρήστες του λιμένα και απόδοση των
εισπράξεων στον ΟΛΚΕ ΑΕ.
➢ Η διάρκεια παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών θα αρχίσει 10 ημέρες από την επομένη
της υπογραφής της σύμβασης και θα λήξει στις 31/3/2019.
➢ Στο πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται:
• Να διευθετεί τα αγκυροβόλια σύμφωνα με τις ειδικές αποφάσεις
χωροθέτησης του ΔΣ του ΟΛΚΕ ΑΕ.
• Στην αποκομιδή απορριμμάτων καλάθων από τον χώρο του λιμένα
• Να διατηρεί καθαρά τα WC του λιμένα, τα οποία πρέπει να καθαρίζονται
υποχρεωτικά 4 φορές την ημέρα.
• Να επιβλέπει και να συντηρεί τα υπάρχοντα παρτέρια (πότισμα, σκάλισμα και
λοιπά).
• Να επιβλέπει την σωστή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών
και έγκαιρα να ενημερώνει την τεχνική υπηρεσία του ΟΛΚΕ για οποιοδήποτε
πρόβλημα προκύπτει.

•

•
•

Κατά την χειμερινή περίοδο (εκτός τουριστικής σεζόν) ο ανάδοχος
υποχρεούται να εποπτεύει το λιμένα σύμφωνα με το μητρώο συντήρησης του
έργου και να ενημερώνει έγκαιρα την τεχνική υπηρεσία του ΟΛΚΕ για τυχόν
προβλήματα.
Να τηρεί ημερολόγιο έκτακτων συμβάντων (ατυχημάτων, ζημιών κλπ) και
ενημέρωση αρμοδίων υπαλλήλων του ΟΛΚΕ ΑΕ.
Να τηρεί ειδικό βιβλίο ελλιμενισμών, ως και λοιπών βιβλίων, που θα
υποδειχθούν από τον ΟΛΚΕ ΑΕ.

➢ Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την καλοκαιρινή σεζόν (από 1/6 έως 15/9) να
εξασφαλίσει την παρουσία υπαλλήλου στο λιμάνι για 17 ώρες ημερησίως (από ώρα
06:00 έως 23:00).
➢ Οι υπάλληλοι που θα απασχολήσει ο ανάδοχος στην εκτέλεση της υπηρεσίας θα
πρέπει να τύχουν της προηγούμενης εγκρίσεως του ΟΛΚΕ ΑΕ.
➢ Τα πρόσωπα αυτά θα απασχολούνται με ευθύνη του αναδόχου και πρέπει να φέρουν
κατάλληλη ενδυμασία με διακριτικά του ΟΛΚΕ ΑΕ, έτσι ώστε να γίνονται εύκολα
αντιληπτά από τους επισκέπτες. Θα πρέπει να φέρονται πάντοτε με ευγένεια στους
χρήστες και να είναι ευπρεπείς και πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τους χρήστες. Πρέπει
επίσης να μιλούν τουλάχιστον την Αγγλική γλώσσα (σε επίπεδο lower), να είναι
ενήμεροι για τον τρόπο χρήσης των υποδομών.
➢ Οι υπάλληλοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν σεμινάρια ναυαγοσώστη και να
εκπαιδευτούν στη σωστή χρήση του σκάφους του λιμένα (3μετρο φουσκωτό του
ΟΛΚΕ με κινητήρα 20Hp) με μέριμνα του ΟΛΚΕ ΑΕ.
➢ Κατά την είσοδο του σκάφους στο λιμένα ο υπάλληλος, ανάλογα με το μήκος και το
είδος του σκάφους, θα κατευθύνει τον κυβερνήτη του, στην προβλεπόμενη θέση
ελλιμενισμού, σύμφωνα με το σχέδιο διάταξης σκαφών του λιμένα και θα παρέχει
βοήθεια στο δέσιμο του σκάφους.
➢ Επίσης ο υπάλληλος θα ενημερώνει για τις παροχές και την τιμολογιακή πολιτική του
ΟΛΚΕ ΑΕ και θα παρέχει την προπληρωμένη κάρτα για τα PILLARS και θα εισπράττει
για λογαριασμό του ΟΛΚΕ.
➢ Η είσπραξη των πάσης φύσεως τελών και δικαιωμάτων θα πραγματοποιείται κατά
προτεραιότητα με πιστωτική η χρεωστική κάρτα μέσω μηχανήματος POS. Σε
περίπτωση είσπραξης με μετρητά αυτά θα αποδίδονται στον ΟΛΚΕ ΑΕ το αργότερο
στο τέλος εκάστης εβδομάδος. Τα μετρητά μέχρι την απόδοσή τους στον ΟΛΚΕ ΑΕ
φυλάσσονται με ευθύνη του αναδόχου.
➢ Παράλληλα με την είσπραξη ο ανάδοχος θα εκδίδει μέσω «συστήματος» (υπολογιστή,
προγράμματος, εκτυπωτή) που θα παρέχεται από τον ΟΛΚΕ ΑΕ το οικείο τιμολόγιο.
➢ Ο ανάδοχος θα ελέγχεται οποτεδήποτε για την ορθή εκτέλεση των πάσης φύσεως
υποχρεώσεων του και δη για την είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων και την
έκδοση των κατά περίπτωση τιμολογίων.

3 Οικονομική Προσφορά
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ως εξής:
•
•

Υποβάλλεται σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται τα στοιχεία
του προσφέροντος
Το κείμενο της προσφοράς επί ποινή απαραδέκτου πρέπει να περιέχει:
» τα στοιχεία του προσφέροντος και σε περίπτωση νομικού προσώπου και τα
στοιχεία του ή των νομίμων εκπροσώπων του

•
•
•

» δήλωση ότι σε περίπτωση που κατακυρωθεί η σύμβαση στον προσφέροντα
δέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
καθώς και όσους συναφείς όρους κρίνει η διοίκηση του ΟΛΚΕ ΑΕ ότι πρέπει
να περιληφθούν στην σύμβαση.
» δήλωση αν θα εκτελέσει ο ίδιος την σύμβαση ή θα εγκαταστήσει επί τούτου
ένα ή άλλα πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση θα δηλώνεται ότι η ευθύνη
ασφάλισης και τήρησης εν γένει της εργατικής νομοθεσίας βαρύνει τον
προσφέροντα.
Η προσφορά στο καθαρά οικονομικό της μέρος θα δίδεται ως ποσοστό επί των πάσης
φύσεως εισπραχθησομένων τελών ελλιμενισμού και λοιπών δικαιωμάτων και
ανταλλαγμάτων από τους χρήστες του λιμένα.
Το ποσοστό της προσφοράς κατ’ ανώτατο όριο θα είναι 40% επί των επί των πάσης
φύσεως εισπραχθησομένων τελών ελλιμενισμού και λοιπών δικαιωμάτων και
ανταλλαγμάτων από τους χρήστες του λιμένα.
Η προσφορά θα υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες και σε
περίπτωση νομικού προσώπου από τον ή τους νομίμους εκπροσώπους του.

4 Κατακύρωση - Σύμβαση
•
•
•
•
•
•

Ο ΟΛΚΕ ΑΕ με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, αξιολογεί τυχόν ιδιαίτερα
προσόντα και ικανότητες των συμμετασχόντων που εξασφαλίζουν την ομαλή και
απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης.
Η σύμβαση θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα το μικρότερο ποσοστό, εφ’ όσον ο
τελευταίος, κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων του ΟΛΚΕ ΑΕ, διαθέτει τα
κατάλληλα προσόντα και δυνάμεις για την εκτέλεση της σύμβασης.
Ο ΟΛΚΕ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ιδιαίτερα χαμηλές προσφορές που
δεν εξασφαλίζουν την προσήκουσα και ομαλή εκτέλεση της σύμβασης.
Σε κάθε περίπτωση ο ΟΛΚΕ ΑΕ δύναται να ματαιώσει την διαδικασία, χωρίς οι
καταθέσαντες προσφορά, εκ του λόγου της ακυρώσεως, να διατηρούν οιοδήποτε
δικαίωμα.
Ως αντάλλαγμα για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών και όσων άλλων συναφών
περιληφθούν στο κείμενο της σύμβασης ο ανάδοχος θα λάβει αντάλλαγμα
ανερχόμενο στο ποσό της προσφοράς του.
Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει στον ΟΛΚΕ ΑΕ
ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης τραπεζική επιταγή ποσού 2.000 €.

Για τον ΟΛΚΕ Α.Ε.
Σπύρος Στεφανίδης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

