
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με 

κλειστές προσφορές για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης περίπου 

40.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης και 1.200 λίτρων αμόλυβδης βενζίνης 

95 οκτανίων, διάρκειας ενός έτους και προϋπολογισμού 50.000 € + ΦΠΑ. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Ο.Λ.Β. ΑΕ μέχρι 06-05-2014 και ώρα 

10 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης προσφορών). 

Πληροφορίες στο τηλ. 24210 25281 και λεπτομερείς διακηρύξεις στο 

www.port-volos.gr 

 

 

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 

Ιωάννης Πρίγκος 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Εφημερίδα "ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ", fax: 24210 33433 με την παράκληση 

   δημοσιεύσεως μία φορά μέχρι την 18/04/2014 και 

   αποστολή του τιμολογίου με το φύλλο δημοσίευσης 

2. Επιμελητήριο Μαγνησίας, fax: 24210 31211 

 

 

 

 

 
Εσωτ. διανομή: 

α)Δ.Τ.Υ. 

β)Χρον. Αρχείο 

Ο ΡΓ ΑΝ Ι ΣΜΟ Σ ΛΙΜΕ ΝΟ Σ ΒΟΛΟ Υ  Α .Ε .  
 

Δ/ Ν ΣΗ  ΤΕ Χ ΝΙ ΚΩΝ  ΥΠ Η ΡΕ ΣΙΩ Ν  

Ταχ. Δ/νση : Κεντρικός Προβλήτας 

Ταχ. Κώδικας : 382 21  ΒΟΛΟΣ 

Πληροφορίες : Θωμάς Σπάχος 

Τηλέφωνο : (24210) 25281 

Telefax : (24210) 31115 

E – mail : admin@port-volos.gr 

Web site : www.port-volos.gr 

 

Βαθμός Ασφαλείας :  

Βαθμός Προτεραιότητας :  

Βόλος  15  Απριλίου  2014 

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 1199 

ΑΔΑ: ΒΙΗΜ469ΗΞ3-Ξ1Χ



 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΛ: 24210 25281 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ)  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €50.000,00 πλέον ΦΠΑ 23% 
 

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ) έχοντας υπόψη: 

 Το ΠΔ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150 

Α’/10-07-2007). 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με 

βάση το ποσοστό έκπτωσης ως προς την μέση τιμή για την ηπειρωτική  

Μαγνησία, η οποία ανακοινώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την 

προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης των οχημάτων της ΟΛΒ.  

Με βάση τα στοιχεία του έτους 2013, οι εκτιμώμενες ποσότητες για το 

διάστημα Μάιος έως και Δεκέμβριος 2014 είναι: 

 Πετρέλαιο κίνησης:   περίπου 40.000 λίτρα 

 Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων:  περίπου  1.200 λίτρα 

 

1. Τεχνική Περιγραφή 

 Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει βυτιοφόρο όχημα για την προμήθεια του 

καυσίμου στις εγκαταστάσεις της ΟΛΒ ΑΕ. Η εκφόρτωση των καυσίμων 

από τον ανάδοχο θα γίνεται είτε απευθείας σε οχήματα είτε σε 

δεξαμενή-ές, καθ’ υπόδειξη του υπευθύνου της ΟΛΒ. 

 Η προμήθεια των καυσίμων θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

σύμφωνα με τις ανάγκες του λιμένα. Ο Ανάδοχος οφείλει να 

ανταποκρίνεται την ίδια ημέρα της ειδοποίησης από το Γραφείο 

Κίνησης του ΟΛΒ για την προμήθεια των καυσίμων. 

 Ο ΟΛΒ έχει το δικαίωμα να ελέγχει την ποιότητα των καυσίμων μέσω 

της αποστολής δείγματος σε εξωτερικό εργαστήριο. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί ακατάλληλη ποιότητα, ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος, 

θα καταπίπτει η εγγυητική καλής εκτέλεσης και ο ΟΛΒ θα κινείται 

νομικά εναντίον του Αναδόχου. 

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής – υποχρεώσεις 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν επιχειρήσεις 

οποιασδήποτε νομικής μορφής (ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις), που 

είναι εγγεγραμμένες στο Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο για την άσκηση 

του συγκεκριμένου επαγγέλματος δραστηριότητας.  

 

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

3.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 4. 
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3.2 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με 

θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία: 

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού 

β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της 

προσφοράς: 

- δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 

60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας. 

- δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. 

- δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση και υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 

3.3 Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο. 

 

4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που έχουν κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα. 

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της προϋπολογισθείσης 

δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που αναγράφεται στην αρχή της 

διακήρυξης αυτής (δηλ. € 3.075,00). 

Η εγγύηση συμμετοχής απευθύνεται προς την Ο.Λ.Β. Α.Ε. και πρέπει να 

ισχύει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο κατά ένα (1) τουλάχιστο μήνα 

από την ισχύ της προσφοράς. 

Στην εγγύηση θα πρέπει να αναγράφονται:  

 Όρος ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης της παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της 

διζήσεως. 

- Όρος ότι το ποσόν της εγγυήσεως τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας 

και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του 

εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής έγγραφης 

ειδοποίησης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα εγγύηση κατά τα ανωτέρω 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την επιτροπή του διαγωνισμού και δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης και κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του 

Αναδόχου από τον ΟΛΒ, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης ίσης με το 10% επί της προϋπολογισθείσης 

δαπάνης που αναγράφεται στην αρχή της διακήρυξης αυτής (δηλ.          

€ 5.000,00). 
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5. Οικονομικά στοιχεία 

 Η προσφορά θα δοθεί με την μορφή έκπτωσης επί της μέσης τιμής που 

ανακοινώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην ιστοσελίδα της 

(http://www.pthes.gov.gr/main.aspx?catid=99) για την Ηπειρωτική 

Μαγνησία. Οι αναγραφόμενες τιμές στα Δελτία Πιστοποίησης Τιμών 

Καυσίμου συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

 Η τιμολόγηση θα γίνεται βάσει της μέσης τιμής των καυσίμων την 

ημέρα της προμήθειας με το ποσοστό έκπτωσης που έδωσε ο Ανάδοχος. 

Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι κοινό για το πετρέλαιο κίνησης και για 

την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

καταχώρηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποκλειστικά για την 

συγκεκριμένη ημέρα, θα λαμβάνεται υπόψη η μέση τιμή για την περίοδο 

που περιλαμβάνει την ημέρα της προμήθειας.  

 Η διάρκεια σύμβασης θα είναι από την κατακύρωση του αποτελέσματος 

από το ΔΣ του ΟΛΒ μέχρι το τέλος του έτους 2014. Σε κάθε περίπτωση 

το συνολικό κόστος των προς προμήθεια καυσίμων δεν δύναται να 

υπερβεί το ποσό των €60.000,00. 

 Χρόνος πληρωμής: Εντός μηνός από την έκδοση του τιμολογίου.  

 Για πληρωμές άνω των €1.500,00 απαιτείται φορολογική και 

ασφαλιστική ενημερότητα. 

 Οι προσφορές θα περιέλθουν στον Ο.Λ.Β. ΑΕ σε κλειστό φάκελο επί 

ποινή αποκλεισμού μέχρι την 10η ώρα π.μ. της 06/05/2014 (έναρξη 

αποσφράγισης των προσφορών). 

 

6. 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 υπέρ της Ο.Λ.Β. Α.Ε κατάπτωση της κατατεθείσας εγγύησης λόγω 

ποινικής ρήτρας, β) την λύση της σύμβασης αζημίως και χωρίς την τήρηση 

προθεσμίας και γ) 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. 

 

7. Τρόπος επιλογής αναδόχου 

  Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της μεγαλύτερης έκπτωσης επί 

της μέσης τιμής καυσίμων της περιφέρειας. 

 

                                                 Βόλος 15/04/2014 

                                          ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

                                                 Ιωάννης Πρίγκος 
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