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ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ 
 ΤΗΣ Ο.Λ.Θ.  Α.Ε. 

 

Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) διενεργεί Πρόχειρο διαγωνισµό µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά  για την προµήθεια ενός ελαστικοφόρου, 

ανισότροχου φορτωτού – εκσκαφέα (BACKHOE LOADER), µε µόνιµα τοποθετηµένο στο 

εµπρόσθιο µέρος του, τον κάδο φόρτωσης και στο οπίσθιο το σύστηµα εκσκαφής, καθώς και 

των παρακάτω αναγραφόµενων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων:   

α). Εµπρόσθιος τροχός πλήρης                         τεµ. 1 

β). Οπίσθιος τροχός   πλήρης                            τεµ. 1 

γ). Κάδος πλάτους 300mm περίπου                  τεµ. 1 

δ). Κάδος πλάτους 400mm                                τεµ. 1 

 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την προαναφερόµενη προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των 
70.000 € πλέον ΦΠΑ για παράδοση ΕΛΕΥΘΕΡΗ στην Ο.Λ.Θ.  Α.Ε . 

 
 
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Ο Πρόχειρος διαγωνισµός θα γίνει µε τη λήψη γραπτών προσφορών, σύµφωνα µε τους 

όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν. 

Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν στην Ο.Λ.Θ. 

Α.Ε., την προσφορά τους,  

1.1  Προσωπικώς  ή  µε εκπρόσωπο τους: 

- Στο ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ( τηλ. 2310 593121) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., τις εργάσιµες ηµέρες 

µέχρι την 13.00’ ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) στις  13/ 7/2011.  

 1.2  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΣ µε συστηµένη επιστολή  στην παρακάτω διεύθυνση :                  

   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε.                             

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  ΤΚ 541 10    Θεσσαλονίκη.               
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Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί  στην Γραµµατεία της        

Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00’ ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) 

στις  13/ 7/2011 

1.3.   Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο, πάνω στον οποίο θα    

αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία :          

            *    Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ         

            *    Ο  τίτλος του ∆ιαγωνισµού                                       

 *    Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού                     - 

*  Τα στοιχεία του αποστολέα  ( Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθµός   

τηλεφώνου, fax )  

* Ο Αποδέκτης: Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. –∆/νση ∆ιοικητικού, Τµήµα 
Γραµµατείας. 

 

1.4.   Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν  από την Επιτροπή του διαγωνισµού. 

 
 1.5.  Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (Ταχυδροµεία, διανοµείς, µέσα 

συγκοινωνίας κ.λ.π.) και που θα είχαν ως αποτέλεσµα τη µη εµπρόθεσµη κατάθεση του 

φακέλου προσφοράς στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., χαρακτηρίζονται απαράδεκτες και βαρύνουν 
οπωσδήποτε τους ενδιαφερόµενους, των οποίων οι προσφορές ∆ΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΚΤΕΣ από 

την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 
 

  
 2. ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

 

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί την 13.00 π.µ. ώρα της 14/7/2011, από την Επιτροπή 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού στο Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., Πύλη 11, 3ος 
όροφος.  
 

3.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 

3.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα, Συνεταιρισµοί, 

Κοινοπραξίες και Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 3.2.  Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει  επίσης να περιληφθούν επί ποινή απαραδέκτου: 

 

- Η Έντυπη προσφορά- (η οποία θα υπογράφεται από τον προσφέροντα και θα φέρει τη 

σφραγίδα της επιχείρησης) η οποία πρέπει να περιλαµβάνει: 

-   την περιγραφή των υπό προµήθεια ειδών  σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Β’ µέρος 

των όρων του διαγωνισµού ( Τεχνικοί Όροι ). 
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-   την τιµή των προσφεροµένων ειδών σε ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α., ανά είδος και τεµάχιο και  στο 

σύνολο για ελεύθερη παράδοση στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί θα αναγράφεται 

χωριστά  

 

 -  τον χρόνο παράδοσης του αντικειµένου της σύµβασης , ο οποίος πρέπει να καθορισθεί 

από τους διαγωνιζόµενους υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης και 

πρέπει να είναι ο συντοµότερος δυνατός και όχι µεγαλύτερος από τρείς ( 3 )  µήνες . 
Προσφορές που προβλέπουν χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τρεις (3) µήνες, 
απορρίπτονται. 
-   την ισχύ της προσφοράς η οποία δεν πρέπει να είναι µικρότερη από τρεις (3) µήνες. 

 
-  Υπεύθυνη ∆ήλωση  ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων του Πρόχειρου αυτού 

∆ιαγωνισµού και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 
- Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς 

του ∆ηµοσίου. ( Σε περίπτωση ΑΕ και ΕΠΕ την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει ο νόµιµος 

εκπρόσωπος της εταιρίας). 

- Εγγύηση  συµµετοχής στον  διαγωνισµό. 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό (4.305,00€) που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% (πέντε τις εκατό) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε ΦΠΑ . Η 

εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα  µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που προβλέπεται στη διακήρυξη µε ανοχή πέντε ( 5 ) ηµερών 

Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα 

του διαγωνισµού, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των λοιπών συµµετεχόντων στον διαγωνισµό 

επιστρέφονται µετά  την ηµεροµηνία της οριστικής κατακύρωσης 

- Εγγυητική Επιστολή ανάληψης προκαταβολής 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει 
Εγγυητική Επιστολή, ισόποση  µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της αξίας του όλου αντικειµένου 
της σύµβασης, χωρίς το Φ.Π.Α. εφόσον δοθεί  ισόποση  προκαταβολή σύµφωνα  µε το άρθρο 
7 της διακήρυξης. 
Η εγγυητική επιστολή ανάληψης προκαταβολής επιστρέφεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 7 της παρούσης.. 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλονται σύµφωνα µε την παρούσα, εφόσον συντάσσονται 

από Έλληνες πολίτες στην Ελλάδα, έχουν τον τύπο που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 2 του 

Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως ισχύει και απαιτείται να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής 

όπως ο νόµος ορίζει.  

∆ηλώσεις και έγγραφα που συντάσσονται στην αλλοδαπή είναι έγκυρες ως προς τον τύπο, 

εφόσον ανταποκρίνονται στον τύπο που προβλέπει το δίκαιο της χώρας σύνταξής τους. 
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4. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 
 Κατά την διαµόρφωση της τιµής προσφοράς τους, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να λάβουν   
υπόψη ότι:  
 -  Επί του συµβατικού τιµήµατος επιβάλλεται κράτηση 2% υπέρ του Ταµείου Πρόνοιας 
Προσωπικού Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ( ΤΠΠΟΛΘ) και επί της ανωτέρω κρατήσεως επιβάλλεται 2% τέλος 
χαρτοσήµου καθώς και 20% υπέρ ΟΓΑ , επί του τέλους χαρτοσήµου ( χαρτος. + ΟΓΑ = 2,4% επί 
του 2%). Το σύνολο των κρατήσεων επί του συµβατικού τιµήµατος είναι 2,048%. 
 - Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς της παραπάνω προµήθειας στην Κεντρική 
Αποθήκη της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

 
5.    ΣΥΜΒΑΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού, καλείται ο προµηθευτής,  µε έγγραφο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.,    

να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, 

προσκοµίζοντας Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης  που θα 

καλύπτει το  10 % της συµβατικής αξίας των υπό προµήθεια ειδών (µη συνυπολογιζοµένου του 

Φ.Π.Α.) και θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στο Πιστωτικό Ίδρυµα που την εξέδωσε. 

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά την οριστική λήξη της σύµβασης και ύστερα από την 

εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 

ανταποκριθεί στις συµβατικές του υποχρεώσεις, δεν αποδεχθεί την κατακύρωση  ή 

καθυστερήσει στην υπογραφή της Σύµβασης, κηρύσσεται  έκπτωτος, µε απόφαση του 

Συµβουλίου ∆ιεύθυνσης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής του 

∆ιαγωνισµού και υφίσταται τις νόµιµες  συνέπειες. 

 

6.       ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή  θα γίνει από Επιτροπή υπαλλήλων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σε δύο στάδια:  

�    ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ.   

�    ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ. 

 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ   : 

Μετά την παράδοση του µηχανήµατος σε πλήρη λειτουργία, η Επιτροπή Παραλαβής θα 

προχωρήσει στην προσωρινή του παραλαβή σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. 24 στο 

Β΄ µέρος των όρων του διαγωνισµού  (Τεχνικοί όροι και Προδιαγραφές) και θα συντάξει το 

σχετικό πρωτόκολλο. Η έναρξη της διαδικασίας παραλαβής θα γίνει µέσα σε 10 ηµέρες από την 

σχετική έγγραφη αίτηση του αναδόχου.  

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 

 Η Οριστική Παραλαβή του µηχανήµατος θα πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής 

µετά από 12 µήνες από την υπογραφή του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής.  
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Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού των 12 µηνών ( χρόνος Εγγύησης), ο προµηθευτής είναι 

υποχρεωµένος να αποκαταστήσει κάθε βλάβη ή ανωµαλία που θα οφείλεται σε κακή ποιότητα 

υλικού ή σε κρυφό ελάττωµα ή σε κατασκευαστική ατέλεια, χωρίς καµία άλλη αποζηµίωση.  

Ο µέγιστος χρόνος για την έλευση ειδικευµένου προσωπικού για την αποκατάσταση τυχόν 

βλάβης θα είναι το πολύ 3 ηµερολογιακές ηµέρες από την έγγραφη  ειδοποίηση του αναδόχου ( 

συµπεριλαµβάνεται και η ηµέρα ειδοποίησης). 

Αν ο ανάδοχος, για οποιοδήποτε λόγο αρνηθεί την αποκατάσταση ή καθυστερεί, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

µπορεί να προβεί στην αποκατάσταση αυτή σε βάρος του αναδόχου καταλογίζοντας συγχρόνως 

σ’ αυτόν όλες τις εκ του λόγου αυτού δαπάνες. 

Η διάρκεια του χρόνου εγγύησης των 12 µηνών είναι η ελάχιστη αποδεκτή από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

και θα καλύπτεται µε εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Οι προµηθευτές µπορούν, εφόσον 

το επιθυµούν, να ορίσουν µεγαλύτερο χρόνο εγγύησης από αυτόν των 12 µηνών. Στην 

περίπτωση αυτή η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα καλύπτει και τον επιπλέον των 12 

µηνών χρόνο. 

Τα παραπάνω πρέπει να αναφέρονται ρητά στην Τεχνική Προσφορά και θα ληφθούν υπόψη 

κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 

 Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης  επιστρέφεται  µετά από τη χωρίς 

δυσµενείς παρατηρήσεις, υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.  

 
 7. Τρόπος πληρωµής 

 
Η πληρωµή θα γίνει ως ακολούθως : 
_ Το είκοσι τοις εκατό (20%) της αξίας του όλου αντικειµένου της σύµβασης, χωρίς το 
Φ.Π.Α., µπορεί να δοθεί ως προκαταβολή µέσα σε δύο µήνες από την υπογραφή  της 
σύµβασης και έναντι ισόποσης Εγγυητικής  Επιστολής ανάληψης προκαταβολής.  

  Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής µε επιτόκιο αυτό των ετησίων εντόκων 
γραµµατίων του ∆ηµοσίου που θα ισχύουν κατά την ηµέρα έκδοσης του χρηµατικού 
εντάλµατος ανάληψης προκαταβολής, προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίας µονάδας.  Ο 
υπολογισµός των τόκων γίνεται από της καταβολής µέχρι και την ηµεροµηνία υπογραφής του 
πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής. 
Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί  σ’ αυτήν µέχρι την  
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης θα συµψηφισθεί κατά την εξόφληση.  

 Το, µετά την αφαίρεση της προκαταβολής   υπόλοιπο τίµηµα και ο Φ.Π.Α.  τιµολογίου, θα  
καταβληθούν στον ανάδοχο  µέσα  σε  δύο  (2) µήνες  από την  υπογραφή  του Πρωτοκόλλου 
Προσωρινής Παραλαβής χωρίς παρατηρήσεις,  οπότε και θα επιστραφεί και η εγγυητική 
επιστολή ανάληψης προκαταβολής. (Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα κατά την φάση 
αυτή θα συµψηφισθούν και οι τόκοι επί του ποσού της προκαταβολής). Επί του συµβατικού 
τιµήµατος  επιβάλλεται κράτηση 2% υπέρ του Ταµείου Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ( 
ΤΠΠΟΛΘ) και επί της ανωτέρω κράτησης επιβάλλεται 2% τέλος χαρτοσήµου καθώς και 20% 
υπέρ ΟΓΑ, επί του τέλους χαρτοσήµου (χαρτοσ. + ΟΓΑ = 2,4% επί του 2%). Το σύνολο των 
κρατήσεων επί του συµβατικού τιµήµατος είναι 2,048%. 

 



 
 

6 

8. Η υπόψη προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης.  

Περιπτώσεις που δε ρυθµίζονται από τους παραπάνω αναγραφόµενους όρους, θα διέπονται 

από τις διατάξεις του Κανονισµού Σύναψης και Εκτέλεσης Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών, 

Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Β 1491/1412/2010). 

 
9. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλει ή να µαταιώσει την διαδικασία του 

διαγωνισµού, καθώς και να τροποποιήσει το χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας  

οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει αυτήν, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει 

οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συµµετεχόντων σ’ αυτήν. Η συµµετοχή στην παραπάνω 

διαδικασία γίνεται µε ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος δεν αντλεί λόγω αυτής δικαίωµα 

αποζηµίωσης ή άλλο, πέραν αυτών που ορίζονται στην παρούσα. Η συµµετοχή του Υποψηφίου 

στη διαδικασία του διαγωνισµού  συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή εκ µέρους του των όρων 

διεξαγωγής της. 

 
10. Επίλυση ∆ιαφορών.  

Όργανο επίλυσης των τυχόν διαφορών που µπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση της υπόψη 

προµήθειας, µέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης του όλου αντικειµένου της Σύµβασης, 

καθορίζεται ότι θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

 
11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ: 
 
 
Α/Α 
 
 (1)  

            
          ΚΡΙΤΗΡΙΟ                                
 
               (2) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
      
       (3) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
       (4) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
       (5)  

   
 
   1  

Α ΟΜΑ∆Α: 
 
Συµφωνία προσφοράς µε 
τεχνικές προδιαγραφές.   
Πληρότητα προσφοράς. 
 

  
      

100 
(80- 120) 

 
 
 

70% 

 
 
 
      70% 

 
 
   1  

Β ΟΜΑ∆Α: 
 
Χρόνος εγγύησης καλής  
λειτουργίας  
 

 
 

100 
(100- 120) 

 
 

15% 

   2 Χρόνος παράδοσης  100 
(100- 120) 

5% 

   3 
 
    

Ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα 
του κατασκευαστή στην 
κατασκευή φορτωτών. 

 
100 

(80- 120) 

 
 

10% 

      
 
 
 
 
      30% 



 
 

7 

 
  

Οργάνωση – υποδοµή για 
την παροχή τεχνικής 
υποστήριξης. 
 
 

 
Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς,  αξιολογούνται 
µόνο  οι   προσφορές  που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε  τους Τεχνικούς  
'Όρους  του ∆ιαγωνισµού  (Β' µέρος). 
Για κάθε προσφορά βαθµολογούνται τα επιµέρους κριτήρια κάθε οµάδας (στήλη 3). Η 
βαθµολογία κυµαίνεται µεταξύ των ορίων που αναγράφονται στην στήλη 3 του προηγούµενου 
πίνακα. Σε κάθε κριτήριο τίθεται ο βαθµός 100, εφόσον καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις του 
∆ιαγωνισµού. Στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις των όρων του 
διαγωνισµού ή υπερκαλύπτονται, τίθεται η βαθµολογία µέχρι το κάτω και άνω όριο αντίστοιχα. 
Η βαθµολογία κάθε κριτηρίου πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και 
έτσι εξάγεται η σταθµισµένη βαθµολογία του κριτηρίου. 
Οι σταθµισµένες βαθµολογίες όλων των κριτηρίων αθροίζονται και έτσι εξάγεται η συνολική 
βαθµολογία της προσφοράς. 
 
Συµφερότερη προσφορά, είναι εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο λόγο της τιµής προσφοράς, 
χωρίς το ΦΠΑ, προς τη συνολική βαθµολογία της προσφοράς. 
 

              12. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  
 
Όλα  τα  έγγραφα  που  απαιτούνται  για  τη διενέργεια του διαγωνισµού και  τη συµµετοχή σ' 
αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. 
Σε  περίπτωση  ανάθεσης  της προµήθειας  σε φυσικό ή  νοµικό πρόσωπο της αλλοδαπής, 
ορίζεται ότι η Σύµβαση θα  συνταχθεί  στην   Ελληνική γλώσσα και  ότι  η  αλληλογραφία µέχρι  
την ολοκλήρωση της υπόψη προµήθειας θα γίνεται  επίσης στην  Ελληνική  γλώσσα.  Στην 
περίπτωση αυτή,  ο ανάδοχος  θα πρέπει  να εξουσιοδοτήσει εκπρόσωπό του στην Ελλάδα,  µε 
τον  οποίο θα αλληλογραφεί η Ο.Λ.Θ.  Α.Ε. 

 
                 

  
























