ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΠΛΩΣΩΝ - ΧΕΡΑΙΩΝ ΜΕΩΝ Λ.. –
ΕΛ.ΑΚΣ.

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ
ΕΙΔΟ: Προμικεια Λιπαντικών Πλωτών - Χερςαίων μζςων Λ.. – ΕΛ.ΑΚT.
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ΚΟΠΟ – ΓΕΝΙΚΑ
Η παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να
καλφψει τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ για τθν
προμικεια λιπαντικϊν για χριςθ ςτουσ κινθτιρεσ
και τα μθχανιματα των Πλωτϊν και Χερςαίων
Μζςων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τα υπό προμικεια είδθ , θ
προδιαγραφι, θ επικυμθτι ςυςκευαςία κακϊσ και οι
ποςότθτεσ περιγράφονται αναλυτικά ςτο Παράρτθμα
τθσ παροφςθσ, ενϊ οι τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ
Υπθρεςίασ περιγράφονται ςτθν ενότθτα 2 τθσ
παροφςθσ.
ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ
Τα προςφερόμενα λιπαντικά πρζπει να καλφπτουν
τισ απαιτιςεισ τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ όπωσ
αυτι περιγράφεται ςτο Π.Δ. 334/1994 (ΦΕΚ
Αϋ176/1994), όπωσ ιςχφει, και τθσ ΚΥΑ 526/2004
«Απαιτιςεισ, όροι κυκλοφορίασ και μζκοδοι ελζγχου
των Λιπαντικϊν μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ» (ΦΕΚ
Βϋ630/2005) ι τθσ ΚΥΑ 12/1995 «Προδιαγραφζσ
βαλβολίνων» για τθ λίπανςθ οδοντωτϊν τροχϊν
(ΦΕΚ Βϋ471/1995 - Διορκ. Σφαλμ. ςτο ΦΕΚ
Βϋ570/1995) και κα πρζπει να ζχουν καταχωρθκεί
επί αποδείξει ςτον κατάλογο που τθρεί θ Διεφκυνςθ
Πετροχθμικϊν του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ. Με
τθν τεχνικι προςφορά να κατατίκεται αντίγραφο
του αντίςτοιχου ζγγραφου που βεβαιώνει τθν
καταχώρθςθ.
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2.2

2.3

H παραγωγόσ εταιρία των προςφερόμενων
λιπαντικϊν κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθμζνο
Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ (ΣΔΠ) για τθν
παραγωγι των λιπαντικϊν, ςφμφωνα με το πρότυπο
ISO 9001: 2008 ι νεότερο ι ιςοδφναμο ςε ιςχφ. Με
τθν τεχνικι προςφορά να κατατίκεται αντίγραφο
του αντίςτοιχου πιςτοποιθτικοφ.
Η ποιότθτα προζλευςθσ των λιπαντικϊν ορίηεται ςε
πρωτογενι
ορυκτζλαια
ι
αναγεννθμζνα
ελαιολιπαντικά. Επίςθσ τα προσ προμικεια λιπαντικά
κα είναι πρόςφατθσ παραγωγισ (από Α’ εξαμινου
2019 και μετά).
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Η προςφορά κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τεχνικό
φυλλάδιο τθσ εταιρίασ παραγωγισ ι τθσ εταιρείασ
αναγεννόςθμων ελαιολιπαντικϊν με όλεσ τισ
πλθροφορίεσ για τα τεχνικά χαρακτθριςτικά και τθν
χριςθ του κάκε προςφερόμενου υλικοφ όπου κα
επαλθκεφουν τισ ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ.
Οι τιμζσ των προςφορϊν κα δοκοφν υποχρεωτικά
ςτισ αντίςτοιχεσ μονάδεσ όγκου όπωσ αναφζρονται
ςτο Παράρτθμα τθσ παροφςθσ. Επειδι οι ποςότθτεσ
ςτισ ςυςκευαςίεσ κάκε εταιρείασ πικανόν να
διαφζρουν, κα πρζπει οι προςφερόμενεσ ποςότθτεσ
τθσ προμικειασ να προςαρμοςτοφν ςτισ ηθτοφμενεσ
κάκε φορά, αφαιρϊντασ ι προςκζτοντασ τθν
διαφορά ςε ζνα δοχείο / βαρζλι.
Σε κάκε περίπτωςθ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα
πρζπει να δεςμευτεί ςτθν Τεχνικι Προςφορά του, ότι
ςυμφωνεί με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ,
προςκομίηοντασ Τπεφκυνθ Διλωςθ του/των
νομίμου/ων εκπροςώπων του.
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ΣΟΠΟ - ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Τα λιπαντικά κα παραδοκοφν με μζριμνα και δαπάνθ
του προμθκευτι ςτθν Αποκικθ Λιπαντικϊν του Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ.
(ΕΒ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ,
Ελευςίνα,
Θζςθ
Καλυμπάκι).Επίςθσ κα παραδίδονται ςυςκευαςμζνα,
ςε ςφραγιςμζνα από τθν εταιρία παραγωγισ δοχεία
ι βαρζλια, τα οποία κα ζχουν ςιμανςθ με το όνομα
τθσ εταιρίασ παραγωγισ, τον κωδικό του υλικοφ, τθν
παρτίδα και τθν θμερομθνία παραγωγισ. Η
ςυςκευαςία των λιπαντικϊν κα είναι ςε άριςτθ
κατάςταςθ,
χωρίσ
εξωτερικά
ςθμάδια
ι
παραμορφϊςεισ του ςχιματοσ, χωρίσ αλλοίωςθ ςτισ
ετικζτεσ ι τισ ενδείξεισ και οπωςδιποτε κα φαίνεται
με εξαιρετικι ευκρίνεια θ θμερομθνία παραγωγισ
του περιεχόμενου προϊόντοσ. Δοχεία με ελαττϊματα
κα επιςτρζφονται άμεςα ςτον προμθκευτι προσ
αντικατάςταςθ, χωρίσ επιβάρυνςθ του φορζα
προμικειασ.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβι των προςφερόμενων λιπαντικϊν κα
γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ
Συμβατικϊν
Ειδϊν
–
Εργαςιϊν
Τακτικϊν
Διαγωνιςμϊν & Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ του
ΥΝΑΝΠ,
κατόπιν
ςχετικισ
βεβαίωςθσ
τθσ
Επιςκευαςτικισ Βάςθσ (Ε/Β) ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και κα
ςυνίςταται υποχρεωτικά ςτα κάτωκι:
α) Ποςοτικό Ζλεγχο.
β) Ζλεγχο τθσ θμερομθνίασ καταςκευισ των
λιπαντικϊν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ανωτζρω
παρ/φου 2.3.
γ) Ζλεγχο κατάςταςθσ των ςυςκευαςιϊν ςφμφωνα
με τισ απαιτιςεισ τθσ ανωτζρω παρ/φου 3.1.
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4.2

Η παραλαβι κα ολοκλθρωκεί εντόσ δφο (02) μθνϊν
από τθν παράδοςθ των προςφερόμενων ειδϊν κα
γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ
Συμβατικϊν
Ειδϊν
–
Εργαςιϊν
Τακτικϊν
Διαγωνιςμϊν & Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ του
ΥΝΑΝΠ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ παροφςεσ
Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ. Στο ζργο τθσ επιτροπισ κα
ςυνδράμει θ Επιςκευαςτικι Βάςθ (Ε.Β./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.),
όπου απαιτθκεί κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
α/α

Είδοσ

Ιξϊδεσ (ISO)

Προδιαγραφι

Συςκευαςία

Ποςότθτα

1

Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρων πλωτϊν

SAE 15W-40

MTU category 2

Βαρζλι

45.000 λίτρα

2

Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρων πλωτϊν

SAE 40

MTU category 2

Βαρζλι

72.800 λίτρα

3

Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρων πλωτϊν

SAE 15W-40

API : CJ -4

Βαρζλι

6.000 λίτρα

4

Λιπαντικό βενηινοκινθτιρων πλωτϊν
(Τετράχρονοι εξωλζμβιοι κινθτιρεσ)

25W40

API-SG/SL

Δοχεία

504 λίτρα

5

Λιπαντικό βενηινοκινθτιρων πλωτϊν
(Τετράχρονοι εξωλζμβιοι κινθτιρεσ)

25W50

API-SG/SL

Δοχεία

80 λίτρα

6

Λιπαντικό βενηινοκινθτιρων πλωτϊν
(Τετράχρονοι εξωλζμβιοι κινθτιρεσ)

10W30

API-SG/SL

Δοχεία

56 λίτρα

7

Λιπαντικό αναςτροφζων - μειωτιρων

SAE 30(ISO VG
100)

API CF με FZG≥11 και
μζγιςτο TBN 20

Βαρζλι ι Δοχεία

2.508 λίτρα

8

Λιπαντικό υδραυλικϊν ςυςτθμάτων

ISO 15

DIN 51524-3

Δοχεία

40 λίτρα

9

Λιπαντικό υδραυλικϊν ςυςτθμάτων

ISO 32

DIN 51524-2

Βαρζλι ι Δοχεία

1.200 λίτρα

10

Λιπαντικό υδραυλικϊν ςυςτθμάτων

ISO 46

DIN 51524-2

Βαρζλι ι Δοχεία

1.045 λίτρα

11

Λιπαντικό υδραυλικϊν ςυςτθμάτων

ISO 86

DIN 51524-2

Δοχεία

100 λίτρα

12

Λιπαντικό υδραυλικϊν ςυςτθμάτων

ATF 200

DIN 51517-3

Δοχεία

220 λίτρα

13

Λιπαντικό ςυμπιεςτϊν

ISO 100

DIN 51506 VDL

Δοχεία

100 λίτρα

14

Λιπαντικό κλειςτϊν βιομθχανικϊν κιβωτίων

ISO 100

DIN 51517

Δοχεία

100 λίτρα

15

Λιπαντικό κλειςτϊν βιομθχανικϊν κιβωτίων

ISO 68

DIN 51517

Δοχεία

200 λίτρα

16

Βαλβολίνθ

SAE 90

HP GL API GL-4

Δοχεία

380 λίτρα

17

Λιπαντικό πετρελαιοκινθτιρων αυτοκινιτων
(Χαμθλοφ SAPS κατάλλθλο για DPF)

SAE 5W30

ACEA C4

Δοχεία

1.200 λίτρα

18

Λιπαντικό βενηινοκινθτιρων αυτοκινιτων –
μοτοςυκλετϊν

SAE 10W40

ACEA A3/B4

Δοχεία

2.505 λίτρα

19

Λιπαντικϊν
βενηινοκινθτιρων αυτοκινιτων

SAE 5W40

ACEA A3/B4-12

Δοχεία

126 λίτρα

