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Θ Ε Μ Α: Έγκριση δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή προμηθευτή επιβατηγού
οχήματος/αυτοκινήτου, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών μετακίνησης των στελεχών διοίκησης της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
με τη μέθοδο είτε της χρηματοδοτικής, είτε της λειτουργικής μίσθωσης (leasing).
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Την υπ’ αριθμ. 5457/2021 (Πρακτικό Νο 493/26-08-2021) Απόφαση Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 5498/2021 (Πρακτικό Νο 499/22-10-2021) Απόφαση του ιδίου οργάνου διοίκησης της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

2.

Το Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

3.

Το Ν.1665/1986, όπως ισχύει.

4.

Το ισχύον Καταστατικό της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

5.

Την υπ’ αριθμ. 5474/2021 (Πρακτικό Νο 496/30-09-2021) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Αποφασίζουμε

1.

Την δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, κατά τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας,
προς διερεύνηση της αγοράς, για την επιλογή προμηθευτή επιβατηγού οχήματος/αυτοκινήτου, για την κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών μετακίνησης των στελεχών διοίκησης της Ο.Λ.Β. Α.Ε. με τη μέθοδο είτε της
χρηματοδοτικής, είτε της λειτουργικής μίσθωσης (leasing).

2.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της (ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

3.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (www.port-volos.gr/Διαγωνισμοί-Διακηρύξεις).

Ο Δ/νων Σύμβουλος της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Σωκράτης Αναγνώστου

Εσωτερική διανομή:
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Δ/νση Δ.Ο.Ε./Τμήμα Οικονομικό/Γρ. Προμηθειών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/-ΤΡΙΑΣ
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΙΤΕ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΤΕ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING)
Χρηματοδότηση: Προϋπολογισμός Ο.Λ.Β. Α.Ε. (ίδιοι πόροι).
Εγκεκριμένη δαπάνη: Έως 18.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.)
Έχοντας υπόψη:
(i)

Την υπ’ αριθμ. 5457/2021 (Πρακτικό Νο 493/26-08-2021) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

(ii)

Tις σχετικές προβλέψεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τις διατάξεις αυτού περί απευθείας
ανάθεσης.

(iii)

Το Ν.1665/1986, όπως ισχύει.
Καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν κλειστές προσφορές/προτάσεις σύμφωνα με την παρούσα
πρόσκληση.
1. Περιγραφή Αντικειμένου
1.1. Ο ανάδοχος, της εν λόγω προμήθειας, οικονομικός φορέας αναλαμβάνει έναντι της Ο.Λ.Β. Α.Ε. την υποχρέωση
όπως

την

προμηθεύσει

με

ένα

(01)

επιβατηγό

όχημα/αυτοκίνητο

για

την

κάλυψη

αντίστοιχων

μεταφορικών/υπηρεσιακών αναγκών των στελεχών διοίκησης της Ο.Λ.Β. Α.Ε., με τη μέθοδο είτε της
χρηματοδοτικής, είτε της λειτουργικής μίσθωσης (leasing). Για την υποβολή της πρότασης/προσφοράς, θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη τα εξής:
(i) Tο συνολικό ποσό της. εν λόγω προμήθειας, με το σύνολο των επιβαρύνσεων, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό που προαναφέρεται (18.000€ πλέον Φ.Π.Α.).
(ii) H εκτιμώμενη χρήση του οχήματος/αυτοκινήτου αναφοράς, προβλέπεται περί τα 20.000 χλμ./έτος.
(iii) Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται τετραετής.
(iv) Η ισχύς του κινητήρα δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 100hp.
(v) Επιθυμητό είναι στα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου οχήματος/αυτοκινήτου να διαλαμβάνονται και τέτοια που
καθιστούν τη χρήση του φιλική προς το περιβάλλον.
1.2. Στις προσφορές των οικονομικών φορέων μπορεί δυνητικά (εφόσον το επιθυμούν ή/και έχουν τη σχετική
δυαντότητα) να διαλαμβάνεται πρόταση αγοράς του υφιστάμενου υπηρεσιακού οχήματος της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (κατέχει
την κυριότητα του οχήματος αναφοράς) με αριθμό κυκλοφορίας ΒΟΧ 8263, Μάρκα/Μοντέλο: VW/PASSAT CC,
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Κυβισμός: 1798 cc, αρ. πλαισίου: WVWZZZ3CZ9E509166, ημ. 1ης κυκλοφορίας/Άδειας: 26/09/2008, με αμάξωμα
τύπου Μπερλίνας και διανυθείσα χιλιομετρική απόσταση 210.000 χλμ. (υφισταμένως). Η πρόταση αγοράς μπορεί
να διαλαμβάνει όρο πως το τίμημά της θα συμψηφιστεί με τυχόν απαιτούμενη προκαταβολή (κατά σχετική
πρόβλεψη της υποβαλλόμενης πρότασης/προσφοράς).
2. Δικαίωμα συμμετοχής
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία διασφαλίζουν τα πρόσωπα, που σωρευτικά κατέχουν τις παρακάτω ιδιότητες:
2.1.1.

Είναι νομικά πρόσωπα, που έχουν το δικαίωμα σύναψης, ως εκμισθωτές, συμβάσεις χρηματοδοτικής ή
λειτουργικής μίσθωσης, κατά τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 2, του Ν.1665/1986, όπως ισχύει, και
κατέχουν, εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία, τη σχετική αδειοδότηση.

2.1.2.

Δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, επειδή
δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

3. Προσκομιζόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στη διαδικασία – Οικονομική προσφορά
3.1. Η πρόταση/προσφορά, θα είναι έγγραφη και θα πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε (i) αναλυτικά
χαρακτηριστικά του/-ων οχήματος/-μάτων αναφοράς (τεχνικά χαρακτηριστικά, καύσιμο, εξοπλισμός,
κ.λ.π.), (ii) τον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου παράδοσης του/-ων οχήματος/-ων αναφοράς στην
Ο.Λ.Β. Α.Ε. προς χρήση & (iii) ανάλυση των οικονομικών και λοιπών όρων της προτεινόμενης
χρηματοδοτικής ή λειτουργικής μίσθωσης συμπεριλαμβάνοντας οπωσδήποτε στοιχεία υπηρεσιών και
καλύψεων (ενδεικτικά αναφέρονται πλήρη συντήρηση του οχήματος, ασφάλεια, οδική βοήθεια, αλλαγή
ελαστικών, εξαγορά οχήματος στη λήξη της μίσθωσης ή μη, κ.λ.π.) ανά όχημα.
3.2. Τα συνοδά, της πρότασης/προσφοράς, δικαιολογητικά, που θα πρέπει να προσκομιστούν επίσης σωρευτικά, από
όσους ενδιαφερομένους έχουν δικαίωμα συμμετοχής, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 2 ανωτέρω, είναι τα
παρακάτω:
(i)

Καταστατικό & τυχόν μεταβολές του (σε απλή φωτοτυπία).

(ii)

Τυχόν απαιτούμενη, κατά τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 2, του Ν.1665/1986, όπως ισχύει, Άδεια από
την ΤτΕ (σε απλή φωτοτυπία).

(iii)

Υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη) του νομίμου εκπροσώπου της υποβάλλουσας πρόταση/προσφορά, επί της
οποίας να δηλώνεται ρητά, ότι η συμμετέχουσα δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς φορέων του
Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, επειδή δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

3.3. Δυνητικά (εφόσον το επιθυμεί ή/και έχει τη σχετική δυνατότητα, η συμμετέχουσα) θα περιέχεται προσφορά
αγοράς του οχήματος που κατέχει η Ο.Λ.Β. Α.Ε. υφισταμένως και αναλυτικά περιγράφεται στην υποπ. 1.2., της
παρ. 1, της παρούσας.
4. Τρόπος και προθεσμία υποβολής συνολικής προσφοράς
4.1. Οι προτάσεις/προσφορές (με το σύνολο των συστατικών στοιχείων της παρ. 3, ανωτέρω) υποβάλλονται εντός ενός
(1) φακέλου, ο οποίος θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ
ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ».
4.2. Οι φάκελοι της αμέσως προηγούμενης παραγράφου μπορούν να κατατίθενται είτε δια ζώσης, από τον/-ην
ενδιαφερόμενο/-η, είτε με χρήση ταχυδρομείου και πρωτοκολλούνται, ενώ η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν
είναι αποδεκτή επιλογή κατάθεσης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Ο.Λ.Β. Α.Ε.
(Τμήμα Διοικητικό/Πρωτόκολλο) έως και 19/11/2021 (14:00 μ.μ.).
4.3. Δεν θα γίνονται δεκτές, θα αποκλείονται και δεν θα αξιολογούνται συνολικές προτάσεις/προσφορές που κατατίθενται
με διαφορετικό, των προαναφερόμενων (στην υποπ. 4.1.), τρόπο ή/και πέραν της τιθέμενης προθεσμίας (στην
υποπ. 4.2.)
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5. Εξέταση προσφορών (δικαιολογητικών & οικονομικής προσφοράς) - Κριτήριο ανάδειξης – Έκδοση Απόφασης
5.1. Η αξιολόγηση των προτάσεων/προσφορών που θα υποβληθούν και για τις οποίες θα διαπιστώνεται πληρότητα
προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, θα γίνει αποκλειστικά από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ο.Λ.Β. Α.Ε., με
έκδοση σχετικής Απόφασής του.
5.2. Κριτήρια ενδεχόμενης επιλογής θα είναι, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 328 (παρ. 3), του Ν.4412/2016, (i) η
τεκμαιρόμενη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης, από την πλευρά του εκμισθωτή & (ii) οι
οικονομικοί όροι της πρότασης/προσφοράς όπως αυτοί θα προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα αντίστοιχα
έγγραφα, κατά την απόλυτη κρίση του αποφασίζοντος οργάνου που προαναφέρθηκε.

6. Σύναψη σύμβασης – Χρονική διάρκεια:
6.1. Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. θα ειδοποιήσει τον επιλεγέντα/προκύπτοντα, εκ της παρούσας διαδικασίας, οικονομικό φορέα,
προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία σύναψης σχετικής σύμβασης, εντός χρονικής προθεσμίας που η ίδια θα
θέσει. Τυχόν παραβίαση της εν λόγω προθεσμίας εκ μέρους του επιλεγέντος φορέα, για οποιοδήποτε λόγο, θα
επισείει αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του, από την εξέλιξη της διαδικασίας.
6.2. Η χρονική διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι τετραετής, ενώ θα υφίστατανται πρόβλεψη για λύση της ισχύος
της νωρίτερα εφόσον νόμιμοι λόγοι το επιβάλλουν (ενδεικτικά αναφέρεται η παραβίαση των όρων της συμβάσεως).
7. Τιμολόγηση -πληρωμή
7.1. Η σχετική τιμολόγηση, θα γίνεται επ’ ονόματι της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και κατά τους χρόνους που θα προβλέπονται στη
σύμβαση αναφοράς.
7.2. Η πληρωμή θα γίνεται εντός των χρονικών πλαισίων που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία και με τους τρόπους
πληρωμής που εκάστοτε επιβάλλονται απ’ αυτήν.
8. Αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης
Η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας πρόσκλησης τεκμαίρεται δοθείσα εκ της συμμετοχής και
μόνο του αντίστοιχου ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία.
9. Επισημάνσεις
Επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση αποτελεί διαδικασία έρευνας αγοράς και μόνον, προκειμένου να διαμορφωθεί
σχετική άποψη της Ο.Λ.Β. Α.Ε., ενόψει διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της προμήθειας. Στο πλαίσιο αυτό, οι σχετικές
προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Ο.Λ.Β. Α.Ε., όσον αφορά στην επιλογή αναδόχου της προμήθειας, ούτε οι σχετικές
Πράξεις των οργάνων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. παρέχουν στους συμμετέχοντες δικαίωμα ενδικοφανούς προσβολής τους.

