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ΘΕΜΑ: Έρευνα Αγοράς για την Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου-Φορτηγών Έτους 2022
Η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.), έχοντας υπόψη το Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν
προσφορά για την μίσθωση μηχανημάτων έργου και Φ/Γ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας.
Ζητούμενα Μηχανήματα
Α Μηχάνημα Έργου
1.

Είδος: Εκσκαφέας

2.

Σύστημα πορείας: Ερπυστριοφόρο ή τροχοφόρο

3.

Μήκος Μ>14,00m

4.

Πραγ. Ισχύς: >220ps

5.

Χωρ. Κάδου εκσκαφέα :>= 1,2m3

Β Μηχάνημα Έργου
1.

Είδος: Εκσκαφέας-Φορτωτής

2.

Σύστημα πορείας: Τροχοφόρο

3.
4.

Χωρ. Κάδου εκσκαφέα :>= 0,3m

Γ. Φορτηγό
1. Είδος Οχήματος: Φορτηγό
2.Είδος Αμάξης: Ανατρεπόμενο
3

Χωρ. Κάδου φορτωτή: >=1,00 m

3. Ωφέλιμη Μάζα (kg): >=19.000

3

Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να προκύπτουν από την άδεια κυκλοφορίας του μηχανήματος
Απαιτήσεις Διαθεσιμότητας Μηχανημάτων
Για τους συμμετέχοντες στην παρούσα διαδικασία, διευκρινίζεται ότι το κάθε μηχάνημα έργου ή Φ/Γ θα
πρέπει να είναι διαθέσιμο για εργασία σε χώρο της ΟΛΒ ΑΕ εντός πέντε ημερών από την έγγραφη
ζήτηση της Υπηρεσίας και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Ειδικά για τα Φ/Γ, η απαίτηση σε

ταυτόχρονη διαθεσιμότητα αφορά δύο (2) σε αριθμό τουλάχιστον. Για το σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες
υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρούσα.
Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)
που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας και που έχουν στην κατοχή τους
τα συγκεκριμένα μηχανήματα έργου.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στην διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε
σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου & Φ/Γ» προς την
Ο.Λ.Β. Α.Ε., Κεντρική Προβλήτα Λιμένος Βόλου, ΤΚ 38221, Βόλος, μέχρι την Παρασκευή 21/01/2022 και
ώρα 10:00.
Μέσα στον φάκελο θα υπάρχουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:
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 συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του
άρθρου 73 του Ν. 412/2016.
Μετά από σχετική πρόσκληση, η ΟΛΒ ΑΕ δύναται να καλέσει τον ανάδοχο να προσκομίσει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επαλήθευση-επιβεβαίωση των διαλαμβανόμενων στην Υπεύθυνη
Δήλωση.
2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται η
διαθεσιμότητα των μηχανημάτων έργου και των δύο (2) Φ/Γ εντός πέντε ημερών από την έγγραφη
ζήτηση της ΟΛΒ ΑΕ και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.
3. Αντίγραφο της Άδειας κυκλοφορίας των μηχανημάτων έργου και των Φ/Γ.
4. Οικονομική προσφορά με αναγραφή της τιμής ανά ώρα απασχόλησης και συνολικό ημερομίσθιο ανά
μηχάνημα έργου και Φ/Γ. Η τιμή θα δοθεί χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος θα αναγράφεται ξεχωριστά. Η ισχύς της
προσφοράς θα είναι μέχρι 31/12/2022.
Η ΟΛΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις – συμπληρώσεις αναφορικά με τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
Ο οικονομικός φορέας που θα επιλεχθεί από την παρούσα διαδικασία θα αποτελεί τον εν δυνάμει
δικαιούχο μίσθωσης για το έτος 2022 για τα μηχανήματα έργου και Φ/Γ που ζητούνται με την παρούσα.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται εντός μηνός από την έκδοση σχετικού φορολογικού παραστατικού.

Για την ΟΛΒ ΑΕ
ο Δ/νων Σύμβουλος
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
SPYRIDON FYTILIS
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