
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 
για την Προμήθεια Λιπαντικών Ελαίων, CPV:09211000-1, Προϋπολογισμού 
€10.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% 

 
Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) έχοντας υπόψη το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκηρύσσει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για την προμήθεια λιπαντικών ελαίων (CPV: 

09211000-1) τα οποία είναι απαραίτητα για την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της 

Ο.Λ.Β. Α.Ε., σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές και όρους. 

1. Τεχνική Περιγραφή 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια των λιπαντικών – ορυκτελαίων που αναφέρονται στον 

ακόλουθο πίνακα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές και τις εκτιμώμενες ποσότητες. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt) 

ΕΙΔΟΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΡΜΠΟ 

SAE 15W-40, API CΙ-4 600 ΔΟΧΕΙΟ 

2 
ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΓΙΑ 
ΥΠΟΕΙΔΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ 

SAE 80W-90, API GL-5 400 ΔΟΧΕΙΟ 

3 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

SAE 10W-30, API GL-4, 
καθώς και μία εκ των:  
-  John Deere JD20C,  
ή  
-  Massey Ferguson 

MF1141/ 
MF1135/MF1143 ή  

-  ZF TE-ML 03E/TE-ML 
05F/TE-ML O6K 

100 ΔΟΧΕΙΟ 

 
 

 
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 : 24213 - 16170 

Τηλεομοιοτυπία : 24210 - 31115 

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

Ιστοχώρος : www.port-volos.gr  

 

 

 

 

Βόλος            14 Οκτωβρίου  2020 

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 5003 

mailto:admin@port-volos.gr
http://www.port-volos.gr/
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4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ISO 32, DIN 51524 Part –
type 2 (κατηγορία 2) HLP, 
HM 

100 ΔΟΧΕΙΟ 

5 
ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ - ΥΠΟΕΙΔΗ 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ 

SAE 80W-140, API GL-5 500 ΔΟΧΕΙΟ 

6 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ 
(ΓΡΑΝΑΖΟΚΙΒΩΤΙΑ)  

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

1.600 ΒΑΡΕΛΙ 

200 ΔΟΧΕΙΟ 

Όπως προαναφέρθηκε, οι ανωτέρω ποσότητες αποτελούν εκτίμηση των προς ανάλωση ποσοτήτων και 

βασίζονται στα εγχειρίδια συντήρησης του κατασκευαστή και στην μέχρι τώρα εμπειρία. Επειδή 

ορισμένες συντηρήσεις ορίζονται με βάση τον χρόνο λειτουργίας των μηχανημάτων είναι ευνόητο ότι οι 

ζητούμενες ποσότητες ενδέχεται να διαφέρουν. 

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 ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ», προς την Ο.Λ.Β. Α.Ε., Κεντρική Προβλήτα Λιμένος Βόλου, ΤΚ 

38221, Βόλος, μέχρι την 26/10/2020 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 

- δεν έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα και δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι κατά τα τρία 

τελευταία έτη 

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ότι νόμιμα απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

εγγραφής, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας 

3.2 Τεχνική Προσφορά: Θα περιέχονται 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) 

προσφερόμενων λιπαντικών – ορυκτελαίων όπως καθορίζονται στο κεφάλαιο 1. 

3.3 Οικονομική Προσφορά: Θα δοθεί τιμή σε €/λίτρο ανά τύπο λιπαντικού, καθώς και το σύνολο της 

προσφερόμενης τιμής για την εκτιμώμενη ποσότητα.  
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4. Τρόπος Επιλογής Αναδόχου 

Η επιλογή της αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης προσφοράς για το σύνολο των ανωτέρω 

εκτιμώμενων ποσοτήτων λιπαντικών. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει, πριν την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης 0,5% επί του προϋπολογισμού, ήτοι €50,00. 

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. 

5. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

• Τα λιπαντικά θα παραδίδονται στον ΟΛΒ τμηματικά ανάλογα με την ζήτηση.  

• Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδίδει τα ζητούμενα λιπαντικά στις εγκαταστάσεις της ΟΛΒ εντός 

48 ωρών από την ειδοποίηση, ανεξαρτήτως αργιών και εξαιρέσιμων ημερών.  

• Όλα τα λιπαντικά θα είναι καινούργια ενώ η εξωτερική συσκευασία τους θα πρέπει να είναι σε 

αρίστη κατάσταση. 

6. Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι 31-12-

2021. 

Σε κάθε περίπτωση το ποσό που θα εκταμιευτεί δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις €20.000 (όριο 

διενέργειας απευθείας ανάθεσης). 

7. Παραλαβή – Πληρωμή 

- Η πληρωμή θα γίνει εντός μηνός από την χωρίς παρατηρήσεις παραλαβή των λιπαντικών και την 

προσκόμιση του τιμολογίου. 

- Για πληρωμές άνω των 1.500 ευρώ απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας. 

 
Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα, ισχύει ο Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
                    Για την  ΟΛΒ Α.Ε. 

Ο Δ/νων Σύμβουλος  

 
 
 Σωκράτης Αναγνώστου  
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