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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
            ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   
           (Ο.Λ.Θ.  Α.Ε.)   
          Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 
                 Ε∆ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Θεσσαλονίκη, 05 ∆εκεµβρίου 2017 

Αρ. Πρωτ.:  9416/05.12.2017 

 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                   

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τηλ.: 2310/593360-363 

Φαξ: 2310/526243 

 

∆ιευκρινίσεις επί των Όρων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού, άνω των ορίων 

(∆.Η.∆. 012/2017) για την προµήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (2) 

ηλεκτρο-υδραυλικών τηλεσκοπικών συσκευών φορτοεκφόρτωσης εµπορευµατοκιβωτίων 

(twin lift separating spreaders, ship to shore) 

 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) κατόπιν υποβολής ερωτηµάτων σε 

σχέση µε τον εν θέµατι ∆ιαγωνισµό διευκρινίζει τα ακόλουθα: 

Ερώτηµα 

«Στην παράγραφο 8.2 αναφέρεται: «Οι κατασκευαστές θα πρέπει να έχουν διαθέσει σε χώρες της 

ΕΕ την τελευταία τριετία (2014-2016) τουλάχιστον (50) ηλεκτρο-υδραυλικές τηλεσκοπικές συσκευές 

φορτοεκφόρτωσης εµπορευµατοκιβωτίων όµοιου ή παραπλήσιου τύπου (separating twin 

spreaders).» ενώ στην παράγραφο 11.1 στον πίνακα βαθµολόγησης στην οµάδα Β αναφέρεται: 

«Εµπειρία – Πωλήσεις τα τελευταία 3 χρόνια του ίδιου, µε το προσφερόµενο µοντέλο». 

Ποιο από τα δύο ισχύει;» 

Απάντηση 

Σηµειώνεται ότι η παράγραφος 8.2 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των Γενικών Όρων αναφέρεται 

στις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής  στο διαγωνισµό, ενώ η παράγραφος 11.1 – Κριτήριο ανάθεσης 

συνδυαστικά µε την παράγραφο 11.2 – Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών, αφορά στα ποιοτικά 

κριτήρια. 

  

Ερώτηµα 

«Στην παράγραφο 25.1 αναφέρεται ότι «Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών εγκατάστασης - µέχρι 

πλήρους λειτουργίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10) ηµέρες ανά spreader. Σηµειώνεται 

ότι οι εργασίες εγκατάστασης των spreaders θα γίνουν σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες,…». 

Ποιες θεωρούνται εργάσιµες µέρες και ώρες και σε τι τύπου ηµέρες αντιστοιχούν οι δέκα που 

ορίζονται ανά spreader;» 

Απάντηση 

Εργάσιµες ηµέρες θεωρούνται ∆ευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:30 έως τις 22:00. 
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Ερώτηµα 

«Στην παράγραφο 25.2.1 αναφέρεται «Για όλο το διάστηµα που καλύπτει η εγγύηση καλής 

λειτουργίας θα πρέπει να υπάρχει σε ετοιµότητα τεχνικός του αναδόχου, σύµφωνα µε την 

προσφορά του, η οποία θα µπορεί να επέµβει άµεσα. 

Τι σηµαίνει το «σύµφωνα µε την προσφορά του, η οποία θα µπορεί να επέµβει άµεσα»;». 

Απάντηση 

Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να επεµβαίνει σε χρονικό διάστηµα τεσσάρων (04) ωρών από την 

ειδοποίηση της από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., για την επίλυση του προβλήµατος.  

 

Ερώτηµα 

«Στην παράγραφο 1 αναφέρεται «η εγκατάστασή τους σε πλήρη λειτουργία σε δύο γερανογέφυρες, 

εγκατεστηµένες στο Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) του λιµένα Θεσσαλονίκης, της 

κατασκευάστριας εταιρίας PANAMAX, τύπου STS, ανυψωτικής ικανότητας 65 τόνων στα κλειδιά της 

συσκευής µε έκκεντρο φορτίο κατά το διαµήκη και εγκάρσιο άξονα του εµπορευµατοκιβωτίου 

±10% σε εµπορευµατοκιβώτιο 40 ποδών» ενώ µόνο στην παράγραφο 3 διαφαίνεται ότι πρόκειται 

για τις Γ/Γ 3 και 4 της ΟΛΘ Α.Ε. 

Παρακαλούµε να διευκρινίσετε αν ισχύουν τα αναφερόµενα στο υπογραµµισµένα τµήµατα του 

κειµένου παραπάνω.» 

Απάντηση 

Από το άρθρο 1 – Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού των Τεχνικών Όρων διαγράφεται το «PANAMAX» και 

αντικαθίσταται µε το «ΡΟΚΑΣ», ενώ η λοιπή παράγραφος παραµένει ως έχει.  

 

Ερώτηµα 

«Στην παράγραφο 2 αναφέρεται «Θα είναι βαριάς κατασκευής, κατασκευασµένες σύµφωνα µε: α) το 

DIN 15018 κλάση Η2Β4 ή EN ισοδύναµο» ενώ στην παράγραφο 14 αναφέρεται «Οι συµµετέχοντες 

υποχρεούνται, να προσκοµίσουν πιστοποιητικό από διεθνώς αναγνωρισµένο γραφείο ελέγχου, που 

να πιστοποιεί (βεβαιώνει) ότι οι προς παράδοση συσκευές είναι σύµφωνα µε το DIN 15018 κλάση 

Η2Β4 και ότι το ασφαλές φορτίο εργασίας (SWL) είναι τουλάχιστον 50 Ton. (συµπεριλαµβανοµένων 

και των twist locks)». 

Υποθέτουµε ότι και στην παράγραφο 14 ισχύει το διαζευκτικό «ή EN ισοδύναµο», όπως και ότι το 

SWL θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 65 Ton, ενώ παρακαλούµε να διευκρινίσετε τι σηµαίνει 

συµπεριλαµβανοµένων των twist locks.» 

Απάντηση 

Η παράγραφος (1) είναι  η σωστή. « …ανυψωτικής ικανότητας  65 τόνων στα  κλειδιά  της  συσκευής  

µε  έκκεντρο   φορτίο  κατά  τον  διαµήκη  και εγκάρσιο άξονα του εµπορευµατοκιβωτίου ±10% σε 

εµπορευµατοκιβώτιο 40 ποδών…» και ισχύει το διαζευκτικό «ή EN ισοδύναµο». 

 

Ερώτηµα 

«Στην παράγραφο 2 αναφέρεται «Πρέπει να είναι τέτοιου σχεδιασµού, ώστε να µπορούν εύκολα να 

χειρίζονται τα καπάκια των πλοίων». 
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Εφόσον πρόκειται για αµιγώς χειροκίνητες γερανογέφυρες, τι σηµαίνει αυτή η απαίτηση;» 

Απάντηση 

Όπως αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη.  

 

Ερώτηµα 

«Στην παράγραφο 3 αναφέρεται «Η επικοινωνία µεταξύ του spreader και της γερανογέφυρας πρέπει 

να γίνεται µε εγκεκριµένο ανοιχτό σύστηµα 2 ή 4 συρµάτων, που θα περιλαµβάνονται στο καλώδιο 

σηµάτων και ισχύος». 

Τι ακριβώς εννοείται µε τις υπογραµµισµένες παραπάνω λέξεις;». 

Απάντηση 

Σηµειώνεται ότι στο άρθρο 3 – Πρωτόκολλο Επικοινωνίας των Τεχνικών Όρων, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, το πρωτόκολλο επικοινωνίας µπορεί να είναι CAN BUS, PROFI BUS.  

 

Ερώτηµα 

«Στην παράγραφο 8 αναφέρεται «Επίσης, τα περιστρεφόµενα κλειδιά, θα πρέπει να είναι ικανά να 

λειτουργούν για τουλάχιστον 450.000 κινήσεις, οι οποίες θα πρέπει να µπορούν να επεκταθούν µετά 

από έλεγχο ρωγµών». 

Τι ακριβώς εννοείται µε τις υπογραµµισµένες παραπάνω λέξεις;» 

Απάντηση 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να δίνει εγγύηση 450.000 µικτές κινήσεις (ή 200.000 κινήσεις µε έµφορτα 

εµπορευµατοκιβώτια). Μετά το πέρας αυτών των κινήσεων και τον έλεγχο από πιστοποιηµένο 

εργαστήριο για ρωγµές ή φθορές θα µπορεί να επεκταθεί ο χρόνος λειτουργίας των twistlocks.  

 

Ερώτηµα 

«Στην παράγραφο 10 αναφέρεται «Επιπροσθέτως, θα πρέπει να δοθεί ο χρόνος ανοίγµατος - 

κλεισίµατος των flippers (0-180o), σε sec, ο οποίος κατ’ ελάχιστο πρέπει να είναι 6 sec». 

Ισχύει η απαίτηση του ελάχιστου;» 

Απάντηση 

Στο άρθρο 10 – Οδηγοί Ευθυγράµµισης (flippers) των Τεχνικών Όρων διαγράφεται η πρόταση «κατ’ 

ελάχιστο πρέπει να είναι 6 sec» και αντικαθίσταται από το  «δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 sec». 

 

Ερώτηµα 

«…Παρακαλούµε για την εξαίρεση των [ακόλουθων] όρων από τη ∆ιακήρυξη ή να πιστοποιούνται µόνο 

µε ∆ήλωση του κατασκευαστή, προκειµένου να δοθεί δυνατότητα στην εταιρεία να λάβει µέρος για 

υπάρχει ευρύτερη συµµετοχή στον διαγωνισµό σας: 

- “Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα¨, όπως Πιστοποιητικό 

Συµµόρφωσης (CE). Η “Οδηγία Περί Μηχανηµάτων”, για την περίπτωση των spreader, δεν απαιτεί 

την έκδοση Πιστοποιητικού CE, αλλά µόνο ∆ήλωσης Συµµόρφωσης.  

- “Πιστοποιητικό DIN15018 κλάση Η2Β4 ή ΕΝ ισοδύναµο”. Στην περίπτωση συνεργαζόµενου 

εργοστασίου, ΕΝ13001.  
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- Πιστοποιητικό αντοχής σε δονήσεις για το PLC και το διαγνωστικό σύστηµα. 

- “Πιστοποιητικό βαφής” από διεθνώς αναγνωρισµένο φορέα. 

Απάντηση 

Σε σχέση µε τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι: 

- Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές και οι δηλώσεις συµµόρφωσης του κατασκευαστή. 

- Στο διαγωνισµό γίνεται δεκτό και το πιστοποιητικό ΕΝ13001. 

- Στο διαγωνισµό δεν είναι αναγκαία η κατάθεση πιστοποιητικού αντοχής σε δονήσεις, εφόσον 

στο τεχνικό εγχειρίδιο του προσφερόµενου µηχανήµατος ο κατασκευαστής του αναφέρει ότι 

έχει υποστεί δοκιµές σε κραδασµούς, σύµφωνα µε συγκεκριµένα διεθνή πρότυπα. 

- Στο διαγωνισµό γίνεται επίσης δεκτή δήλωση του κατασκευαστή για τη µεθοδολογία βαψίµατος 

του spreader, εφόσον η διαδικασία βαφής ακολουθεί την διαδικασία κατά ISO 12944-5 ή 

ισοδύναµο.  

 

 

Ακριβές Αντίγραφο  

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Προµηθειών 

της ∆/νσης Οικονοµικού της ΟΛΘ ΑΕ 

 

Χρυσάνθη Αθανασίου 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΠΡΟΖΟΣ 
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