
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΛ: 24210 25281 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ – 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €25.000,00 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). 

 Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 

διατάξεις» 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για 

την επιλογή αναδόχου προμήθειας διαφόρων τύπων ορυκτελαίων – 

λιπαντικών, για την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

 

1. Τεχνική Περιγραφή 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια των λιπαντικών – ορυκτελαίων που 

αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(lt) 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΡΜΠΟ 

SAE 15W-40, API CΙ-4 320 ΔΟΧΕΙΟ 

2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 30, API CF/SF 260 ΔΟΧΕΙΟ 

3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ, 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΙΜΟΝΙΩΝ 

ATF, Dexron III 1.140 ΔΟΧΕΙΟ 

4 ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΓΙΑ 
ΥΠΟΕΙΔΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ 

SAE 80W-90, API GL-5 300 ΔΟΧΕΙΟ 

5 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

SAE 10W-30, API GL-4 1.200 ΔΟΧΕΙΟ 

6 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ISO 32, DIN 51524 Part –type 2 
(κατηγορία 2) HLP, HM 

540 ΔΟΧΕΙΟ 

7 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ISO 46, DIN 51524 Part –type 2 
(κατηγορία 2) HLP, HM 

100 ΔΟΧΕΙΟ 

8 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ISO 68, DIN 51524 Part –type 2 
(κατηγορία 2) HLP, HM 

80 ΔΟΧΕΙΟ 

9 ΥΠΕΡΕΝΙΧΥΜΕΝΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ISO 32, DIN 51524 Part –type 3 
(κατηγορία 3) HVLP, HV 

60 ΔΟΧΕΙΟ 

10 ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ (ΓΡΑΝΑΖΟΚΙΒΩΤΙΑ)  

ISO 320, DIN 51517 Part –type 3 
(κατηγορία 3) CLP 

1.760 ΒΑΡΕΛΙ 

500 ΔΟΧΕΙΟ 

11 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΕΙΔΗ 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ 

SAE 85W-140, API GL-5 560 ΔΟΧΕΙΟ 
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Σε περίπτωση που με βάση την προσφερόμενη συσκευασία (δοχείο – βαρέλι) 

προκύπτει ποσότητα μεγαλύτερη από τη ζητούμενη με βάση τον ανωτέρω 

πίνακα, τότε αυτή δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην κατακύρωση του 

αποτελέσματος. Ειδικά για τα λιπαντικά για χρήση σε μειωτήρες (α/α 10 

ανωτέρω πίνακα) τα οποία θα παραδοθούν σε βαρέλια, σε περίπτωση που με 

βάση την απαιτούμενη ποσότητα των λιπαντικών ο αριθμός των βαρελιών 

δεν προκύπτει ακέραιος, η στρογγυλοποίηση θα γίνει στο αμέσως 

προηγούμενο δεκαδικό ψηφίο και η επιπλέον ποσότητα θα καλυφθεί με 

προμήθεια λιπαντικών σε δοχεία μέχρι την κάλυψη της συνολικής 

ποσότητας). 

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα πρέπει απαραιτήτως και επί ποινή 

αποκλεισμού να συνοδεύονται από τεχνικά φυλλάδια (απόσπασμα από 

κατάλογο λιπαντικών της εταιρείας ή/και MSDS ή οποιοδήποτε άλλο 

έγγραφο της εταιρείας παραγωγής από το οποίο να τεκμαίρεται η χρήση 

του προσφερόμενου λιπαντικού και η συμφωνία του με τις προδιαγραφές). 

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής – υποχρεώσεις 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν επιχειρήσεις 

οποιασδήποτε νομικής μορφής, που είναι εγγεγραμμένες στο 

Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο για την άσκηση της συγκεκριμένης 

επαγγέλματος δραστηριότητας.  

 

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

3.1 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 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. 

3.2 Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο. 

3.3 Τεχνικά φυλλάδια προσφερόμενων λιπαντικών – ορυκτελαίων όπως 

καθορίζονται στο άρθρο 1. 
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4. Οικονομικά στοιχεία 

 Η τιμή για κάθε είδος θα δοθεί χωρίς ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται. 

 Ισχύς προσφοράς: 30 ημέρες. 

 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 03/11/2015 (έναρξη 

αποσφράγισης των προσφορών). 

 

5. Τρόπος επιλογής αναδόχου 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της συνολικά χαμηλότερης 

τιμής.  

Ο προσωρινός Ανάδοχος θα πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να 

προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (ποσού 5% επί της 

προσφοράς άνευ ΦΠΑ). 

 

                                               Βόλος  13/10/2015 

                                          ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

                                                 Ιωάννης Πρίγκος 
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