
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Συνδέσμου-
Κόπλερ, 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 την προμήθεια συνδέσμου-κόπλερ, για την σύμπλεξη του 

κινητήρα ανύψωσης του γερανού ROKAS No9 με το τύμπανο περιέλιξης συρματόσχοινου 

(drum coupling), σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές και όρους. 

1. Τεχνική Περιγραφή 

- Το υφιστάμενο κόπλερ είναι μάρκας MALMEDIE, τύπου TTXs15. 

Το προσφερόμενο κόπλερ θα πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές: 

- Θα είναι τύπου (Barrel) Drum Coupling και θα έχει διαστάσεις έτσι ώστε να προσαρμόζεται 

αφενός στον άξονα εξόδου του μειωτήρα (Gearbox) και από την άλλη στο τύμπανο 

περιέλιξης συρματόσχοινου (Drum). Το κατασκευαστικό σχέδιο του μειωτήρα και του 

τυμπάνου επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

- Θα φέρει σφηνόδρομο σε όλο το μήκος του. Οι διαστάσεις της σφήνας του άξονα είναι 

A56X32X280 

- Θα φέρει κοχλίες για την σύνδεση με το τύμπανο περιέλιξης του συρματόσχοινου, σε αριθμό 

και μέγεθος ίσο με τις οπές-βόλτες του τυμπάνου. 

- Θα φέρει δύο αντιδιαμετρικές οπές-βόλτες (ενδεικτικά Μ20) προκειμένου αυτές να 

λειτουργήσουν ως εξωλκέας κατά την αποσυναρμολόγηση του κόπλερ από το τύμπανο. 

 

 
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  
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- Η μετάδοση της κίνησης μεταξύ του τμήματος που συνδέεται με τον άξονα του μειωτήρα και 

του τμήματος που συνδέεται με τον άξονα του τυμπάνου θα γίνεται μέσω βαρελοειδών 

κυλίνδρων. 

- Η μέγιστη επιτρεπόμενη στρεπτική ροπή του θα είναι ≥240.000Nm 

- Η μέγιστη αξονική φόρτιση του θα είναι ≥180.000N. 

- Το μήκος της πλήμνης του θα είναι από 315mm έως 320mm. 

- Θα φέρει μεταλλικό δακτύλιο συγκράτησης των κυλίνδρων. 

- Εσωτερικά θα φέρει λίπανση κατά την παράδοση καθώς και σημείο επαναλίπανσης όπως 

και στεγανοποιητικό δακτύλιο για την συγκράτηση του λιπαντικού-γράσου. 

- Θα φέρει διάταξη ένδειξης της φθοράς του η οποία θα μπορεί να μετρηθεί (π.χ. με τη 

βοήθεια παχύμετρου), προκειμένου να γίνεται εκτίμηση της σταδιακής φθοράς του. 

- Η ελάχιστη τιμή της μέγιστη επιτρεπόμενης φθοράς του θα είναι ≥8mm. 

- Θα μπορεί να παραλάβει κλίση (εξαιτίας μη ευθυγράμμισης) άξονα μειωτήρα με άξονα 

τυμπάνου μέχρι 1ο. 

- Θα φέρει σήμανση CE. 

- Θα είναι τυποποιημένο, αμεταχείριστο προϊόν. 

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 ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-ΚΟΠΛΕΡ», προς την Ο.Λ.Β. Α.Ε., Κεντρική Προβλήτα 

Λιμένος Βόλου, ΤΚ 38221, Βόλος, μέχρι την 26/10/2020 στις 11:00’ (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 
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- 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 περιέχεται τεχνικό φυλλάδιο/ενημερωτικό σημείωμα ή 

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του κατασκευαστή από το οποίο να τεκμαίρεται η 

καταλληλότητα χρήση του προσφερόμενου λιπαντικού και η συμφωνία του με τις 

προδιαγραφές όπως καθορίζονται στο κεφάλαιο 1. 

3.3 Οικονομική Προσφορά: Θα δοθεί για παράδοση, άνευ ΦΠΑ (ο ΦΠΑ θα αναγράφεται). Η 

τιμή θα αφορά παράδοση του κόπλερ στις εγκαταστάσεις της ΟΛΒ.  

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. 

4. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το προσφερόμενο κόπερ εντός 2 μηνών από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

• Το κόπλερ θα πρέπει να παραδοθεί καινούργιο και σε αρίστη κατάσταση. 

5. 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. 

 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης 5% επί της τιμής προσφοράς. 
 
Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 
                    Για την  ΟΛΒ Α.Ε. 

Ο Δ/νων Σύμβουλος  

 
 
  Σωκράτης Αναγνώστου  
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