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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
Αρ. ΓΕΜΗ: 50652044000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος Έργου: «Διαγράμμιση Οδοστρώματος εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Βόλου»
Προϋπολογισμός: 18.054,89€ πλέον ΦΠΑ 24%
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)»
Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν κλειστές προσφορές σύμφωνα με την
παρούσα πρόσκληση
1. Τεχνική Περιγραφή
Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η διαγράμμιση του οδοστρώματος που βρίσκεται στον
Κεντρικό Προβλήτα, στην οδό Αργοναυτών και στον Προβλήτα Νο2».
Γενικά στοιχεία του έργου
Για την διαγράμμιση του οδοστρώματος θα γίνει καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά
υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση. Επίσης θα
ληφθούν μέτρα για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη
στερεοποίησή της και στην συνέχεια η άρση τους.
Αναλυτικά στοιχεία του έργου
Α) Για τον κεντρικό προβλήτα προβλέπονται να γίνουν οι κάτωθι εργασίες:
• Διαγράμμιση των θέσεων στάθμευσης και της οδοσήμανσης που βρίσκονται περιμετρικά του κεντρικού
προβλήτα συμπεριλαμβανομένων δώδεκα βελών και ένα stop με ανακλαστική βαφή λευκού χρώματος.
• Διαγράμμιση των πέντε θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ, οι διαγραμμίσεις των δύο έκτακτων εισόδων-εξόδων
του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, των αποθηκών και του κεντρικού λιμεναρχείου Βόλου που
βρίσκονται περιμετρικά του κεντρικού προβλήτα με ανακλαστική βαφή κίτρινου χρώματος.
• Διαγράμμιση κατά μήκος του κρηπιδώματος μέχρι το σημείο όπου τελειώνουν οι θέσεις σκαφών στην
δυτική πλευρά του κεντρικού προβλήτα και του χώρου κατά μήκος εξωτερικά του κιγκλιδώματος που
βρίσκεται απέναντι από το φυλάκιο της τροχαίας του κεντρικού λιμεναρχείου Βόλου με ανακλαστική
βαφή κίτρινου χρώματος.
• Διαγραφή των εννέα (9) θέσεων προσωρινής στάθμευσης ΤΑΧΙ με βαφή μαύρου χρώματος
(συμπεριλαμβανομένων των γραμμάτων) και θα διαγραμμισθούν οι υπόλοιπες 18 θέσεις που βρίσκονται
έμπροσθεν του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, με ανακλαστική βαφή κίτρινου χρώματος
(συμπεριλαμβανομένων των γραμμάτων).
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Β) Στην οδό Αργοναυτών θα διαγραμμισθεί η σήμανση του δρόμου (ήτοι τρείς λωρίδες διαγράμμισης) από την
οδό Καρτάλη έως τον κυκλικό κόμβο συμπεριλαμβανομένων 22 βελών με ανακλαστική βαφή λευκού
χρώματος. Επίσης θα διαγραμμισθεί η σήμανση του δρόμου (ήτοι δύο λωρίδες διαγράμμισης) και οι
διαβάσεις πεζών στους κάθετους δρόμους επί της οδού Αργοναυτών μέχρι το όριο της Χερσαίας Ζώνης
Λιμένος Βόλου, με ανακλαστική βαφή λευκού χρώματος. Επιπλέον θα διαγραμμισθούν οι θέσεις προσωρινής
στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων και οι χώροι εναπόθεσης των κάδων που βρίσκονται επί της
οδού Αργοναυτών και της οδού Ελ. Βενιζέλου με ανακλαστική βαφή κίτρινου χρώματος.
Γ) Στον προβλήτα Νο2 θα διαγραμμισθεί ο χώρος εναπόθεσης Ε/Κ (συμπεριλαμβανομένων των γραμμάτων) με
ανακλαστική βαφή άσπρου χρώματος .
(Όλες οι παραπάνω εργασίες αποτυπώνονται στα συνημμένα Τοπογραφικά Διαγράμματα)

α/α
1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Συνοπτική Περιγραφή
Τιμολόγιο Μ.Μ
Διαγράμμιση οδοστρώματος
ΟΔΟ Ν.Ε-17.1 m2
με ανακλαστική βαφή

Ποσότητα

Τιμή

Κόστος

2.661

5,00

13.305,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕ+ΟΕ 18%
Σύνολο 1
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
15%
Σύνολο 2
ΦΠΑ 24%
Γενικό
Σύνολο

13.305,00
2.394,90
15.699,90
2.354,99
18.054,89
4.333,17
22.388,06

2. Δικαίωμα συμμετοχής – υποχρεώσεις
Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και κοινοπραξίες αυτών εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ή
σε αντίστοιχα μητρώα για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
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.Αντίγραφο/α πιστοποιητικού/ών εγγραφής στο ΜΕΕΠ για την κατηγορία που ζητείται.
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 φυσικού ή νομικού προσώπου.
Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού θα περιλαμβάνει την προσφορά του υποψηφίου με
ποσοστό έκπτωσης αριθμητικώς και ολογράφως επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση που η προσφορά κατατεθεί από τρίτο απαιτείται η νόμιμη εξουσιοδότησή του
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Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας
-Χρόνος ολοκλήρωσης έργου: 60 ημέρες.
-Ισχύς προσφοράς: 180 ημέρες.
Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται και την αποδοχή των συνθηκών εκτέλεσης και της φύσης του έργου
-Τρόπος πληρωμής: Τριάντα ημέρες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου.
-Για πληρωμές άνω των 1.500 € απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
-Οι προσφορές θα περιέλθουν στον Ο.Λ.Β. μέχρι την 22-04-2019 και ώρα 09:00’ (έναρξη αποσφράγισης
προσφορών).
-Κρατήσεις: το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά συμπεριλαμβανομένης της
κράτησης 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ.

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
‘Έργων Υποδομής & Συντήρησης

Καλτσογιάννη Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Σπύρος Φυτιλής
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Δ/ντης Τ.Υ.

Σπάχος Θωμάς
Μηχανολόγος Μηχανικός

Βόλος, 11-04-2019
Για την ΟΛΒ Α.Ε.
Ο Δ/νων Σύμβουλος

Γεώργιος Τοζίδης

