
 

 

Ο.Λ.Β. ΑΕ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΗΛ: 24210 25281 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

(προϋπολογισμού 27.000€ + ΦΠΑ) 

 

 

 

α) Τεχνικά Στοιχεία 

  Ο διαγωνισμός αυτός αφορά την ανάδειξη αναδόχου για τη λειτουργία 

της γεφυροπλάστιγγας στον Προβλήτα Σιδηροδρομικού Πορθμείου, μέσω της 

χρήσης Η/Υ. 

  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε 

νομικής μορφής (ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις), που είναι 

εγγεγραμμένες στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο για την άσκηση 

παρόμοιας ή συναφούς δραστηριότητας. Η κρίση για το παρόμοιο ή συναφές 

της ασκούμενης δραστηριότητας ανήκει κυριαρχικά στα αρμόδια όργανα της 

Ο.Λ.Β. ΑΕ. 

  Ο ανάδοχος θα αναλάβει συνολικά τη λειτουργία της πλάστιγγας κατά 

την πρωϊνή βάρδια, για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα. 

  Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 27.000€ πλέον ΦΠΑ 23% κατ’ αποκοπή 

για ένα (1) έτος. 

  Ο εργολάβος εκτός της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να προσκομίσει 

και φορολογική - ασφαλιστική ενημερότητα. 

  Η διάρκεια της εργολαβίας θα είναι ενός (1) έτους, με δικαίωμα 

παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος με το ίδιο εργολαβικό αντάλλαγμα. 

  Σε περίπτωση που ο Ο.Λ.Β. ΑΕ κρίνει κατά τη διάρκεια της σύμβασης 

ότι μπορεί να λειτουργήσει την πλάστιγγα με δικό του προσωπικό, η 

σύμβαση λύεται αζημίως για το δεύτερο συμβαλλόμενο, μετά από έγγραφη 

ειδοποίηση της Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο, τα αποτελέσματα της οποίας 

ενεργοποιούνται ένα μήνα μετά την κοινοποίηση του εγγράφου στον 

Ανάδοχο. 

  Επίσης μπορεί να ζητηθεί επιπλέον απασχόληση για εργασία 

απογευματινή στην πλάστιγγα Πευκακίων και στην πλάστιγγα της 3ης 

προβλήτας, καθώς και για εργασία νύχτας και Σαββάτου – Κυριακής – 

Αργιών στις ανωτέρω δύο πλάστιγγες. 

  Η επιπλέον αποζημίωση προϋπολογίζεται στα 13,00€/ώρα + ΦΠΑ, πλέον 

προσαύξησης 25% για εργασία νύχτας και 75% για Κυριακές και αργίες. 

  Ο εργολάβος θα έχει διαθέσιμο προσωπικό επί 24ώρου βάσεως, για 

περιπτώσεις που παρίσταται ανάγκη. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσληψη του 

προσωπικού, την καταβολή των μισθών, επιδομάτων, εισφορών, δώρων και 

εν γένει κάθε παροχής που βαρύνει κατά τα συναλλακτικά ήθη τον 

εργοδότη, την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, την 

τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και γενικότερα 

την εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης που υπέχει ως εργοδότης. Η ΟΛΒ ΑΕ δεν 

έχει καμία υποχρέωση έναντι του αναδόχου, πλην της καταβολής του 

μηνιαίου ανταλλάγματος που θα προκύψει από το διαγωνισμό. 
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β) Ποινικές ρήτρες 

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται την κήρυξη του 

αναδόχου έκπτωτου με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β Α.Ε, με αποτέλεσμα: α) 

την λύση της σύμβασης αζημίως και χωρίς την τήρηση προθεσμίας και β) 

την υποχρέωση του αναδόχου να αποζημιώσει την Ο.Λ.Β. Α.Ε. για κάθε 

θετική ή αποθετική ζημιά που υπέστη από την παράβαση των όρων της 

παρούσας και της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

 

γ) Οικονομικά στοιχεία 

-Τιμή: Στην προσφορά του συμμετέχοντος θα αναγράφεται κατ’ αποκοπή 

τιμή μόνο για την κύρια απασχόληση (πρωινή βάρδια) και για ένα έτος. 

Ο υπολογισμός του κόστους/ώρα της επιπλέον απασχόλησης θα γίνει 

αναλογικά από την Υπηρεσία με βάση τη δοθείσα έκπτωση. 

-Ισχύς προσφοράς: 30 ημέρες. 

-Χρόνος πληρωμής: στο τέλος κάθε μήνα. 

-Για πληρωμές άνω των 1.500€  απαιτείται φορολ. & ασφαλ. ενημερότητα. 

-Οι προσφορές θα περιέλθουν στον Ο.Λ.Β. ΑΕ μέχρι την 15/05/2014. 

 

δ) Τρόπος επιλογής αναδόχου 

 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής 

προσφοράς. 

 

 

                                                Βόλος 29/04/2014 

                                          Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 

                                               Ιωάννης Πρίγκος 
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