ΑΔΑ: ΩΧΠΧ469ΗΞ3-4Υ0

INFORMATICS
18PROC004095968
2018-11-29
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.11.29 14:33:12
EET
Reason:
Location: Athens

Βόλος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση

: Κεντρικός Προβλήτας

Ταχ. Κώδικας

: 382 21 ΒΟΛΟΣ

Πληροφορίες

: Σπάχος Θωμάς

Τηλέφωνο

: 24213 - 16170

Αριθμός Πρωτοκόλλου

29 Νοεμβρίου 2018
: 5504

Τηλεομοιοτυπία : 24210 - 31115
Ηλεκτρον. Δ/νση : admin@port-volos.gr
Ιστοχώρος
ΘΕΜΑ:

: www.port-volos.gr
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ελαστικών
Αυτοκινούμενων Μηχανημάτων της Ο.Λ.Β. Α.Ε., προϋπολογισμού €16.000,00
πλέον ΦΠΑ 24%

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) προτίθεται να προβεί στην προμήθεια
συνολικά έξι (6) ελαστικών για αυτοκινούμενα μηχανήματα της Ο.Λ.Β. Α.Ε., σύμφωνα με τις
ακόλουθες προδιαγραφές και όρους.
1. Τεχνική Περιγραφή
Ο συνολικός αριθμός των ζητούμενων ελαστικών είναι έξι (6). Τα τέσσερα (4) αφορούν
μηχάνημα διακίνησης Ε/Κ τύπου Top-Lift, ένα (1) αφορά το μηχάνημα (ΟΣΜΕ) τύπου Straddle
Carrier και ένα (1) αφορά αυτοκινούμενο γερανό .
Τα ελαστικά θα είναι ευφήμου κατασκευαστή, ευρέως χρησιμοποιούμενα σε παρόμοια
μηχανήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΟΛΒ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον
προσφέροντα λίστα εταιρειών οι οποίες προμηθεύτηκαν παρόμοια ελαστικά και να
επικοινωνήσει μαζί τους προκειμένου να διαπιστώσει την συμπεριφορά τους.
1.1.

Ελαστικά για μηχάνημα τύπου Top-Lift

Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε μηχανήματα διακίνησης Ε/Κ τύπου
Top-Lift (Reachstacker). Η προμήθεια αφορά ειδικότερα ελαστικά για το περονοφόρο όχημα
μάρκας FANTUZZI. Τα ελαστικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:
•

Τύπος 18.00-25 ή 18.00-R25

•

Φέρων φορτίο ελαστικού σε ταχύτητα 25km/hr: ≥ 21.000kg

1.2.

Ελαστικό μηχανήματος τύπου Straddle Carrier

Το ελαστικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε μηχάνημα τύπου Straddle Carrier. Η
προμήθεια αφορά ειδικότερα ελαστικό για το ΟΣΜΕ μάρκας NELLEN. Το ελαστικό πρέπει να
είναι σύμφωνο με τις ακόλουθες προδιαγραφές:
•

Τύπος 16.00-25 ή 16.00-R25
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•

Φέρων φορτίο ελαστικού σε ταχύτητα 25km/hr: ≥ 12.000kg
Ελαστικό αυτοκινούμενου γερανού

1.3.

Το ελαστικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε αυτοκινούμενο γερανό. Η προμήθεια
αφορά ειδικότερα ελαστικό για τον αυτοκινούμενο γερανό LIBHERR LG 1140. Το ελαστικό
πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ακόλουθες προδιαγραφές:
•

Τύπος 385/95R24

•

Δείκτης φορτίου/ταχύτητας: τουλάχιστον 170E

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από εγχειρίδιο του κατασκευαστή των ελαστικών,
από το οποίο να προκύπτει η χρήση του ελαστικού και το φέρων φορτίο του.
Τα ελαστικά πρέπει να είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου.
2. Δικαίωμα συμμετοχής – υποχρεώσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν εμπορικές επιχειρήσεις 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 ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ», προς την Ο.Λ.Β. Α.Ε., Κεντρική Προβλήτα Λιμένος Βόλου,
ΤΚ 38221, Βόλος, μέχρι την 11/12/2018 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 να δηλώνεται ότι
μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς:
-

δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα των παραγράφων 73 του Ν. 4412/2016

-

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
των ελαστικών.
3.3 Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος στον οποίο θα υπάρχει η οικονομική προσφορά
ανά ελαστικό καθώς και για το σύνολο με την αντίστοιχη ένδειξη. Η τιμή θα δοθεί χωρίς
ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται.
Η ΟΛΒ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση εγγράφων (όπως π.χ. φορολογική
ή/και ασφαλιστική ενημερότητα) για την επαλήθευση των διαλαμβανόμενων στην Υπεύθυνη
Δήλωση.
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4. Ανάδειξη Αναδόχου
Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προμηθευτής με την χαμηλότερη συνολική προσφορά.
5. Χρόνος Παράδοσης
Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα ζητούμενα ελαστικά στις εγκαταστάσεις της ΟΛΒ εντός 15
ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
6. Παραλαβή – Πληρωμή
-

Η πληρωμή θα γίνει εντός μηνός από την παράδοση των ελαστικών και την προσκόμιση του
τιμολογίου.
Για πληρωμές άνω των 1.500 ευρώ απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας.
Για την ΟΛΒ Α.Ε.
Ο Δ/νων Σύμβουλος

Γεώργιος Τοζίδης

