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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
            ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   
           (Ο.Λ.Θ.  Α.Ε.)   
          Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 
                 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ       

           Θεσσαλονίκη,  31.10.2019 

                                                             Αριθ. Πρωτ.: 7110 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ISTEN - Integrated and Sustainable Transport in Efficient Network»  

(Project Nr 448) 

που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «Interreg V-B 
Adriatic-Ionian programme - ADRION 2014-2020» 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΟΛΘ ΑΕ) 

Δ/νση: Εντός Λιμένα Θεσ/νίκης 
ΤΚ. 54625, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310593121, Φαξ: 2310510500 
Ηλ/κη Δ/νση: secretariat@thpa.gr 
Δ/νση Δ/κτύου: http://www.thpa.gr 

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΑΝΟΙΚΤΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Επιλογή Συνεργάτη/των για την συμμετοχή στην 
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου  

«ISTEN - Integrated and Sustainable Transport in Efficient 
Network» 

ΕΡΓΟ  Συμμετοχή Συνεργάτη στην υλοποίηση των δράσεων του  
Ευρωπαϊκού έργου «ISTEN - Integrated and Sustainable 
Transport in Efficient Network» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  35.000 πλέον ΦΠΑ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

18 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  Κα Στέλλα Φάσσα,  
Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού,  
Μάρκετινγκ και Πωλήσεων  
Τηλ: 2310593323, sfassa@thpa.gr 
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Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ISTEN - Integrated 
and Sustainable Transport in Efficient Network (Project Nr 448), το οποίο χρηματοδοτείται 
από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «Interreg V-B Adriatic-Ionian programme - 
ADRION 2014-2020», προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου προκειμένου να αναθέσει την 
εκπόνηση μέρους των απαιτούμενων εργασιών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
από το σχετικό έργο και προσκαλεί ενδιαφερόμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σύμπραξη 
ενδιαφερομένων  για την κατάθεση προσφορών, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται 
στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  

Αντικείμενο του έργου ISTEN είναι η ανάπτυξη ενός συνεκτικού δικτύου κόμβων 
εμπορευματικών μεταφορών με έμφαση στις συνδυασμένες μεταφορές μεταξύ λιμένων και 
ενδοχώρας, στην περιοχή του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg «Αδριατική-Ιόνιο».   

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, σε συνεργασία με το προσωπικό της ΟΛΘ ΑΕ, θα εργαστεί για 
τα πακέτα εργασίας του έργου στα οποία μετέχει η ΟΛΘ ΑΕ και περιέχονται στο παράρτημα 
1 της παρούσας. Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων πακέτων εργασίας ο υποψήφιος που θα 
επιλεγεί, σε συνεργασία με τους εργαζομένους της ΟΛΘ ΑΕ, θα εκπονήσει τα παρακάτω 
παραδοτέα του έργου.  

Deliverable Title 

T2.2.6 Local Action Plan for Thessaloniki Area 

 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση 
παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο του 
έργου.    

Οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν γνώση για το σύνολο του έργου πριν την υποβολή του 
φακέλου υποψηφιότητάς τους, έως δύο ημέρες πριν την υποβολή των προσφορών κατόπιν 
επικοινωνίας με την ΟΛΘ ΑΕ.  

2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την ολοκλήρωση της υποβολής των παραδοτέων 
του έργου.   

Η σύμβαση δύναται να  παραταθεί μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων του 
έργου, μετά από απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΘ ΑΕ.   

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί  

 Θα εργάζεται υπό την επίβλεψη της ΟΛΘ ΑΕ. 

 Τα αποτελέσματα του έργου του θα ανήκουν στην ΟΛΘ ΑΕ. 
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Το έργο ISTEN έχει διάρκεια 24 μήνες με ημερομηνία έναρξης την 01.12.2017 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι € 35.000.  

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Στον διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος φυσικά η νομικά πρόσωπα η συμπράξεις αυτών 
που είτε τα ίδια τα συμπράττοντα μέρη είτε τα μέλη της ομάδας έργου διαθέτουν τα 
ακόλουθα προσόντα:  

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων 

 Γνώσεις και Εμπειρία σε έργα στο χώρο των λιμένων και των Logistics 

 Ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο σχετικό με το αντικείμενο του έργου ISTEN 

Η απόδειξη της εμπειρίας των ενδιαφερομένων θα γίνεται με περιγραφή των εκτελεσθέντων 
έργων, σχετικές βεβαιώσεις των αναθετουσών Δημοσίων Αρχών ή ιδιωτικών φορέων, 
αντίγραφα βιογραφικών σημειωμάτων.    
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να καταθέσουν συμφωνητικό κατά το στάδιο υποβολής προσφορών. Αρκεί η 
υπεύθυνη δήλωση των νόμιμων εκπροσώπων των μελών ότι συμμετέχουν από κοινού στη 
διαγωνιστική διαδικασία.   

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή 
αξιολόγησης της ΟΛΘ ΑΕ. 

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα 
αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των Διαγωνιζομένων που δεν 
αποκλείστηκαν στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα παρακάτω 
κριτήρια:  

5.1 Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς  

Κριτήριο 1ο Τεχνική έκθεση 

Αξιολογείται η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου του έργου, όπως 
προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση και συγκεκριμένα: 

• ο βαθμός πληρότητας της εκτίμησης των αντικειμένων του έργου, 

• ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασμού τους και ιδιαίτερα της 
επισήμανσης των τυχόν προβλημάτων και εισήγησης περί του ενδεδειγμένου τρόπου 
επιλύσεώς τους 
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Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό U1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 
100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 60 απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε 
Β1= 30%.  

Κριτήριο 2ο  Έκθεση μεθοδολογίας 

Αξιολογείται  συγκεκριμένα ο βαθμός στον οποίο οι παρουσιαζόμενες δραστηριότητες για 
κάθε πακέτο εργασίας καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις του πακέτου εργασίας. 

Το 2ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό U2, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 
100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 60 απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Η βαρύτητα του κριτηρίου 2 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε 
Β2= 30%.  

Κριτήριο 3ο Ομάδα έργου.   

Αξιολογείται η δομή η στελέχωση και η εμπειρία της ομάδας έργου.  

Το 3ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό U3, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 
100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 60 απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Η βαρύτητα του κριτηρίου 3 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε 
Β3= 20%. 

5.2 Βαθμολογία οικονομικής προσφοράς 

Η οικονομική προσφορά θα βαθμολογηθεί με βαθμό U4, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό 
από 1 έως 100. 

Η βαθμολογία της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠ προκύπτει από τον λόγο της 
χαμηλότερης υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς ΟΠmin προς την οικονομική αυτή 
προσφορά ΟΠ ως εξής:   

U.O.Π. = 100 x ΟΠmin / ΟΠ  

Η  βαρύτητα της βαθμολογίας του κριτηρίου αυτού ορίζεται σε Β4=20%. 

Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς  

H σταθμισμένη βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:  

U = U1*B1+U2*B2+U3*B3+O.Π*Β4  

 ή  

 U1*30%+U2*30%+U3*20%+O.Π*20% 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά που θα 
συγκεντρώσει τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία.   
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6. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Στο φάκελο υποβολής της προσφοράς θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία 
και δικαιολογητικά:  

i. Ενημερωτικό σημείωμα για τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο 
υποψήφιος  

ii. Περιγραφές εκτελεσθέντων έργων ανάλογων με το αντικείμενο του διαγωνισμού  
iii. Τεχνική Έκθεση για τα συγκεκριμένα πακέτα εργασίας. Η τεχνική έκθεση πρέπει να 

περιλαμβάνει καταγραφή των εργασιών με επισήμανση των τυχόν προβλημάτων 
που προκύπτουν και εισήγηση περί του ενδεδειγμένου τρόπου επιλύσεώς τους.  

iv. Έκθεση Μεθοδολογίας για την υλοποίηση των εργασιών που περιλαμβάνει τις κύριες 
δραστηριότητες – ενέργειες για την εκπόνηση του έργου, με σύντομη περιγραφή της 
κάθε μιας. 

v. Βεβαιώσεις εμπειρίας των ατόμων της ομάδας του έργου. Στην περίπτωση που αυτές 
δεν είναι διαθέσιμες κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών, υποβάλλεται 
βεβαίωση του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα στην οποία αναλυτικά αναφέρεται 
η εμπειρία κάθε μέλους της ομάδας και δηλώνεται ότι σε περίπτωση ανάθεσης του 
έργου οι βεβαιώσεις εμπειρίας θα προσκομισθούν πριν την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 

vi. Οικονομική προσφορά 

7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και πριν την υπογραφή της 
σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
από Ελληνική Τράπεζα για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού τιμήματος.   

8. ΓΛΩΣΣΑ  

Η προσφορά δύναται να υποβληθεί στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την 18.11.2019 και ώρα 15:00. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα 
(courier) στη διεύθυνση:  

 
Κεντρική Γραμματεία ΟΛΘ ΑΕ, 
Κτίριο Διοίκησης, Προβλήτα 1, 

Λιμένας Θεσσαλονίκης, 
54625, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310593118, 121 



  
 

7 
 

 
Στον φάκελο της αίτησης θα αναγράφεται:  

Αίτηση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ανάδοχο του έργου ISTEN - 
Integrated and Sustainable Transport in Efficient Network (Project Nr 448). 

Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).  

Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται 
ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψη.   

Συνημμένα 

Παράρτημα: Πίνακας 1 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΘ ΑΕ 

 
 
 
 
 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Πίνακας 1.  Πακέτα Εργασίας στα οποία θα συμμετάσχει ο ανάδοχος και οι αντίστοιχοι 
ανθρωπομήνες.  

 Work Packages and Tasks ΜΜ 
WPM Management 1 

M.4 Financial Management  
WPT1 Transnational Cooperation Network   3 

T1.3 Transnational Cooperation Network TCN  
WPΤ2 Action Plans for ADRION Hubs 5 

T2.1 Set-up of Local Working Group Stakeholder  
T2.2 Local Action Plans for setting the hub  
Τ2.3 Strategic Action Plan for ADRION Region  
WPC Communication 2 

C.1 Start-up activities including communication strategy and website  
C.2 Publication(s)  
C.3 Public Event(s)  
C.4 Promotional material  
C.5 Digital activities including social media and multimedia  

 

 
WPM – Financial Management 
Preparation of files required by the committee for every reporting period.  
 
WPT1 – T1.3 Transnational Cooperation Network   
Α transnational network of stakeholders (Transnational Cooperation Network - TCN), involving 
key actors from partners/associated and from third parties, will be established for exchanging 
information, procedures and transport knowledge  for the ISTEN project. 
 

WPT2 – Action Plans for ADRION Hubs 
A network of key stakeholders, will be established for exchanging information, procedures 
and transport knowledge for the ISTEN project, so that a common strategic plan for Adrion 
hubs, is established.  

WPC – Communication 

Participation in events (including digital activities) for the promotion of the ISTEN project. 
Communicate results to external stakeholders.  

 


