
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Καλαθοφόρου 
Οχήματος, προϋπολογισμού €20.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% 

 
Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 

καλαθοφόρου οχήματος (καινούργιου ή μεταχειρισμένου), το οποίο θα ικανοποιεί τις 

προδιαγραφές που περιγράφονται στο επόμενο κεφάλαιο. 

 
1. Τεχνική Περιγραφή 

Το καλαθοφόρο όχημα θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες προδιαγραφές, για την 

επαλήθευση των οποίων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τεχνικό φυλλάδιο του 

κατασκευαστή (απαραιτήτως στην Ελληνική ή σε περίπτωση αδυναμίας στην Αγγλική Γλώσσα). 

Χαρακτηριστικό Προδιαγραφές (ελάχιστες) 

Γενική περιγραφή Το όχημα θα έχει δυνατότητα κίνησης μέσω 
πετρελαιοκινητήρα, αρθρωτό βέλος (μπούμα) 
και θα εφοδιαστεί μετά την προμήθεια του με 
την απαιτούμενη άδεια και πινακίδα 
μηχανήματος έργου (ΜΕ). 

Μέγιστο ανυψούμενο ύψος χωρίς να 
υπολογίζεται το ύψος του ατόμου-επιβαίνοντα  

≥ 13,50 (m) 

Μέγιστο ανυψούμενο βάρος  ≥ 225 (kg)  

Δυνατότητα περιστροφής ≥ 355ο 

Έτος κατασκευής 2007 ή αργότερα 

Δυνατότητα χειρισμού από την πλατφόρμα ΝΑΙ 

Ώρες λειτουργίας ≤ 3.500 

Ωρομετρητής ΝΑΙ 

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση : Κεντρικός Προβλήτας 

Ταχ. Κώδικας : 382 21  ΒΟΛΟΣ 

Πληροφορίες : Σπάχος Θωμάς 

Τηλέφωνο : 24210 - 25281 

Τηλεομοιοτυπία : 24210 - 31115 

Ηλεκτρον. Δ/νση : admin@port-volos.gr 

Ιστοχώρος : www.port-volos.gr 

 

 

 

 

Βόλος           14  Νοεμβρίου  2016 

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4600 
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Κινητήρας Πετρελαίου 

Σήμανση CE NAI 

Ηχητικό σήμα αποφυγής ανατροπής ΝΑΙ 

Κίνηση Ελαστικά (4 τροχοί) 

 
Η άδεια κυκλοφορίας θα μεταβιβαστεί στην επωνυμία της Ο.Λ.Β. Α.Ε. με έξοδα του 

προσφέροντα-αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την διεκπεραίωση έκδοσης πινακίδας 

κυκλοφορίας (ΜΕ). 

 
2. Δικαίωμα συμμετοχής – υποχρεώσεις 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν εμπορικές επιχειρήσεις ανυψωτικών 

μηχανημάτων οποιασδήποτε νομικής μορφής (ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις), που είναι 

εγγεγραμμένες στο οικείο Επιμελητήριο για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος 

δραστηριότητας, ή νόμιμα απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής.  

 
3. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή στην διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές 

τους, σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη: «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ», προς την Ο.Λ.Β. Α.Ε., Κεντρική Προβλήτα 

Λιμένος Βόλου, ΤΚ 38221, Βόλος, μέχρι την 21/11/2016 στις 10:00’ (ημερομηνία αποσφράγισης 

προσφορών). 

Μέσα στον φάκελο θα υπάρχουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

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 (στις περιπτώσεις 

εταιρικών επιχειρήσεων αφορά τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών). 

- 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 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις. 
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- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ότι νόμιμα απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση εγγραφής, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας 

3.2 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς ο οποίος θα περιέχει τεχνικό φυλλάδιο του 

κατασκευαστή. 

3.3 Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος στον οποίο θα υπάρχει η οικονομική 
προσφορά με την αντίστοιχη ένδειξη. Η τιμή θα δοθεί χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος θα 
αναφέρεται. 

 
4. Χρονοδιάγραμμα 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το μηχάνημα στις εγκαταστάσεις της ΟΛΒ ΑΕ (με την 

πινακίδα και την άδεια στην επωνυμία όνομα της ΟΛΒ ΑΕ) εντός δέκα ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

 
5. Εγγυήσεις 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης ποσού 5% της αξίας της προσφοράς του άνευ ΦΠΑ. Η εγγύηση θα επιστραφεί δύο 

μήνες μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής. 

 
6. Παραλαβή – Πληρωμή 

Η παραλαβή του οχήματος θα γίνει εντός μήνα από την παράδοσή του με την έκδοση σχετικού 

πρωτοκόλλου από την Τεχνική Υπηρεσία της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνει με: 

i. Καταβολή του 80% της συμβατικής αξίας με την υπογραφή του πρωτοκόλλου 

παράδοσης – παραλαβής 

ii. Καταβολή του υπολοίπου 20% της συμβατικής αξίας εντός 30 ημερών από την 
υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής. 

 
                    Για την  ΟΛΒ Α.Ε. 

                                                                                             Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  

 
 
                   Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος  


