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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΛΗ ΑΕ 2020»
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΛΗ ΑΕ 2020» με κριτήριο
ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με:
• Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
• Το υπ’ αρ. 20REQ007214750 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
• Την υπ’ αρ. πρωτ. 3743/25.06.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ ΨΤΝ8469ΗΞΣΝΔΚ)
1. Αντικείμενο
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ετήσια προμήθεια ελαίων, λιπαντικών και φίλτρων για τις ανάγκες
των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού του ΟΛΗ ΑΕ για το έτος 2020. Τα είδη και οι
ζητούμενες ποσότητες περιγράφονται αναλυτικά στο έντυπο οικονομικής προσφοράς που
επισυνάπτεται.
Όλα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει πάντα να φυλάσσονται σύμφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή, να διατίθενται εντός της ημερομηνίας λήξης τους και πάντα σε σφραγισμένες
συσκευασίες, που να αναγράφουν τον τύπο, τον κατασκευαστή και τα χαρακτηριστικά τους.
Όλα τα προσφερόμενα λιπαντικά κινητήρων πρέπει να είναι πιστοποιημένα είτε κατά API (American
Petroleum Institute) είτε κατά ACEA (European Automobile Manufacturers' Association), ανάλογα µε το τι
απαιτεί η προδιαγραφή που τίθεται στην παρούσα, για το κάθε είδος.
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτά προϊόντα που δεν διαθέτουν διεθνή επίσημα πιστοποιητικά API,
ACEA κλπ.
Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς την ισχύουσα ελληνική
νομοθεσία και ειδικότερα προς το κάτωθι νομικό πλαίσιο:
i.
Την Υ.Α. A2-3391/09 (ΦΕΚ 1388Β/13-7-2009) “Αγορανομικός Κώδικας”, όπως ισχύει
και συγκεκριμένα το άρθρο 44 “Ενδείξεις επί της συσκευασίας λιπαντικών μηχανών
εσωτερικής καύσεως”, το άρθρο 70 “Τρόπος τήρησης τιμοκαταλόγων χονδρικής
πώλησης ορυκτελαίων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών,
μηχανημάτων κ.λπ.” σε συνάρτηση µε το Άρθρο 9 για όσες επιχειρήσεις εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του και το άρθρο 320 “Υποχρεώσεις λιανοπωλητών
ελαιολιπαντικών”
ii.
Την Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β’/12-5-05): “Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και
μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης”.
iii.
Την K.Y.A. 12/95/95 (ΦΕΚ 471 Β) (Διορθ. Σφαλµ. στο ΦΕΚ 570Β΄/29-6-95):
“Προδιαγραφές βαλβολινών”.
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iv.

Την Κ.Υ.Α. 322/2000/01 (ΦΕΚ 122 Β’): “Γράσα οχημάτων - Προδιαγραφές και μέθοδοι
ελέγχου”.
Όλα τα ανωτέρω είδη θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές, εκτός των διατάξεων
που αναφέρονται παραπάνω σε κάθε είδος, και όποιας άλλης σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας.
Όλες οι ζητούμενες προδιαγραφές (επίσημες – διεθνείς) κάθε είδους θα πρέπει να τηρούνται
συγχρόνως. Γίνονται αποδεκτά είδη με περισσότερες ή ανώτερες προδιαγραφές ποιότητας από τις
ζητούμενες. Όταν υπάρχει επίσημή διεθνής προδιαγραφή (API ή ACEA κλπ), η προδιαγραφή του
κατασκευαστή (π.χ. MAN, MB, VDS κ.λ.π.) είναι απλώς επιθυμητή. Όταν δεν υπάρχει επίσημη – διεθνής
προδιαγραφή, η προδιαγραφή του κατασκευαστή ή βεβαιωμένα αντίστοιχη είναι υποχρεωτική.
Τα είδη για τα οποία απαιτούνται μεγάλες ποσότητες πρέπει να παραδοθούν σε μεγάλες συσκευασίες
και όχι σε κάνιστρα.
Τα είδη θα παραδοθούν ελεύθερα στις εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Η. Α.Ε..
2. Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 16.000,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά των ειδών με παράδοση στις εγκαταστάσεις του
Ο.Λ.Η. Α.Ε.
3. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο
μέχρι την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος
Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την
ταχυδρομικά με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το
περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν και δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιουσδήποτε
φακέλους έγγραφα, κ.λ.π. από οποιοδήποτε Ταχυδρομικό κατάστημα έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως.
4. Δικαίωμα Συμμετοχής
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή
νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα
πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.
Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και
74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
5. Περιεχόμενα προσφοράς
Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού:
1. Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται.
2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται:
i.
η χώρα κατασκευής των προσφερόμενων λιπαντικών που προσφέρονται,
ii.
ότι τα λιπαντικά είναι πρωτογενή και όχι ανακυκλωμένα,
iii.
ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά διαθέτουν πιστοποιητικό API, ACEA κλπ
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iv.
ότι τα λιπαντικά διαθέτουν κωδικό έγκρισης από το Γ.Χ.Κ.
3. Τα φύλλα προδιαγραφών (data sheet) του κατασκευαστή για κάθε προσφερόμενο είδος.
Για όσα πιστοποιητικά είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει να προσκομιστεί μετάφραση στην
ελληνική γλώσσα.
4. Τις σχετικές εγκρίσεις των λιπαντικών από το Γενικό Χημείο του Κράτους, για κάθε
προσφερόμενο είδος

6. Ισχύς των Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 60 μέρες από την
επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών,
προβαίνει στην αποσφράγιση των προσφορών, την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:15 π.μ. στα
Γραφεία του Ο.Λ.Η. Α.Ε.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διαγωνισμού παρουσία των
υποψηφίων προμηθευτών ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
8. Κατακύρωση διαγωνισμού – Υπογραφή σύμβασης
Το συνολικό άθροισμα των προσφερόμενων τιμών, χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση
των προσφορών και την ανάδειξη του μειοδότη.
Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο της προμήθειας. Προσφορές για τμήμα της προμήθειας
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον μειοδότη προμηθευτή θα γίνει εγγράφως από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. Ο
Ο.Λ.Η. Α.Ε. καλεί τον προμηθευτή στον οποίο κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός, μετά την επέλευση των
έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, να προσέλθει μέσα σε διάστημα δέκα (10)
ημερών για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα από το Ν.4412/2016
δικαιολογητικά, ήτοι:
• Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
• Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου
Αν περάσει η προθεσμία των δέκα ημερών χωρίς ο Προμηθευτής να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει
τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ο.Λ.Η.
Α.Ε. αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η
απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση
κάθε ζημιάς του Ο.Λ.Η. Α.Ε.
9. Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις
Η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνει μετά από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, η
οποία θα πιστοποιείται από σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του
Ο.Λ.Η. Α.Ε..
Στοιχείο πληρωμής για τον ΑΝΑΔΟΧΟ θα είναι το παραπάνω πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής.
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Για την πληρωμή του τιμήματος, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να προσκομίζει στην Ο.Λ.Η. Α.Ε.:
α)
Τιμολόγιο.
β)
Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.
γ)
Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Τα τιμολόγια εξοφλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση τους. Για το απαιτούμενο
χρονικό διάστημα από την έκδοση του λογαριασμού πληρωμής του Προμηθευτή, μέχρι την καταβολή σε
αυτόν, του ποσού του λογαριασμού από το ταμείο του Ο.Λ.Η. Α.Ε., δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση,
αποζημιώσεως για τη δικαιολογημένη αυτή καθυστέρηση πληρωμής του.
Οι πληρωμές υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
-0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. σύμφωνα με το Άρθρο 350 παρ.3 Ν.4412/2016 (πλέον Χαρτοσήμου και ΟΓΑ
Χαρτοσήμου 3,6%)
-0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σ’υμφωνα με το Άρθρο 375 παρ.7 Ν.4412/2016 (πλέον Χαρτοσήμου και ΟΓΑ
Χαρτοσήμου 3,6%).
10. Ισχύουσες διατάξεις
Η υπόψη διαγωνιστική διαδικασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Περιπτώσεις
που δε ρυθμίζονται από τους παραπάνω αναγραφόμενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν.
4412/16 (ΦΕΚ-147A/08.08.2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
Ο ΟΛΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού, καθώς και
να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει
αυτήν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση.
11. Διευκρινήσεις
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ.
Τσιπλοστεφανάκη
Εμμανουήλ,
Τηλ.:
2810-300038,
Fax.:
2810-226110,
e-mail:
protokolo@portheraklion.gr.

Ο Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΗ ΑΕ
Μηνάς Παπαδάκης
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Πίνακες οικονομικής Προσφοράς
A/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΛΑΙΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ –
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Λάδι diesel
κινητήρα 15 W- 40

2

Λάδι diesel
κινητήρα 20 W- 50

3

A.T.F

4

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(litre )

SAE SYNTHETIC VDS
4,5/VDS-4/VDS-3
APPROVAL 228,31
ACEA E7, ACEA E9, API CF,
API CF-4, API CG-4, API CH4, API CI-4, API CJ-4,
Caterpillar
CAT
ECF-2,
Caterpillar: ECF-3, Cummins
CES 20.077, MB-Approval
228.31
ACEA E2, API CF, API CF-4,
API CG-4, MAN 271, MBApproval 228.1,Volvo VDS

2.000

1.000

Βαλβολίνη

GM Dexron III, Allison C-4,
Ford Mercon
SAE 85W/140EP GL-5

5

Βαλβολίνη

API GL.5 SAE 80W/140

6

Υδραυλικό λαδί
ISO 100

2.000

7

ADBLUE

AFNOR NF-E-48603 HM,DIN
51524 PART III(3),HLP,MILL-24459,DENISON HF-2,HF0,VICKERS M-2950-S
ISO 2241,Ποσοστό 32,5%
με ουρία

8

Αντιπηκτικά νερά

1.000

9

Λιπαντικό
πολλαπλών
χρήσεων

Αντιψυκτικό -18 ºC (έτοιμο
για χρήση)
Ελάχιστες προδιαγραφές :
ASTM D3306,BS 6580, JIS K
2234
Σπρέι γράσου

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

1.000

300
300

2.000

50 τμχ

ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΦΙΛΤΡΑ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ
ΜΕΡΙΚΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 FLEETGUARD LF 9009
12
2 FLEETGUARD FS1212
12
3 FLEETGUARD FF5036
12
4 FLEETGUARD LF3333
12
5 FLEETGUARD LF9080
12
6 FLEETGUARD FS1006
12
7 FLEETGUARD FS1276
12
8 FLEETGUARD HF6420
12
9
FLEETGUARD LF 3000
12
10 AF 254554 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ KALMAR
12
11 FAC FILTER BF784
12
12 LUBER FINER LFP9001
12
13 FLEETGUARD FF 5037
12
14 CLEAN FILTERS DN220
6
15 CLEAN FILTERS DO236
6
16 SISSU 3147
6
17 SISSU FS1276
12
18 FLEETGUARD LF 667
6
19 DONALDSON FILTER P55-0081
6
20 FLEETGUARD LF 3481
6
21 FLEETGUARD LF 777
6
22 FLEETGUARD LF 9080
6
23 FLEETGUARD LF 3402
6
24 FLEETGUARD LF 3665
6
25 FLEETGUARD LF 701
7
26 NEW HOLLAND 87800083
6
27 GOTTWALD LFF202
12
28 GOTTWALD SF7923
12
29 BF 596 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
12
30 CLARK 243622 ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ
6
ΣΥΝΟΛΟ
Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών σε ευρώ, (ολογράφως):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Αριθμητικώς: ……………………………….
Η παρούσα προσφορά ισχύει για 60 ημέρες.
Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
Ο Προσφέρων
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