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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΗΣ ΟΛΘ Α.Ε.  

Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ημερήσια προμήθεια 
γάλακτος για το προσωπικό της εταιρίας, για διάστημα ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης ένα (1) ακόμη έτος, 
σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν. 
 
1. Αντικείμενο προμήθειας 

1.1 Περιγραφή αντικειμένου 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια, σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών, 
τριακοσίων είκοσι ενός  (321) κυτίων γάλακτος του ½ lt. 
Η ΟΛΘ ΑΕ  διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την ανωτέρω ποσότητα, σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβεί 
το 30%, ανάλογα με τις μεταβολές του προσωπικού της εταιρίας. 
1.2 Διάρκεια 
Η διάρκεια της προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) έτος. 
1.3. Δικαίωμα παράτασης (option)   
Η ΟΛΘ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, μετά από τη σύμφωνη δήλωση του προμηθευτή, να παρατείνει την προμήθεια 
για ένα (1) επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους. 
1.4 Προδιαγραφές και προϋποθέσεις   
Το γάλα θα πρέπει να είναι 100% Ελληνικής προέλευσης, φρέσκο, λευκό, παστεριωμένο, εντός αδιαφανούς, 
χάρτινης συσκευασίας ( τύπου tetra –pack) περιεκτικότητας ½ lit, με πώμα για την καλύτερη ροή του, άνευ 
συντηρητικών. 
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται ευκρινώς, τουλάχιστον τα ακόλουθα:  

 ημερομηνία παστερίωσης/παραγωγής 
 η ημερομηνία λήξης, η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) ημερών από την ημερομηνία 

παραγωγής (παράδοσης). 
 η ποσότητα του γάλακτος 
 η διατροφική αξία/σύνθεση 
 στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία 

 
2. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στη παρούσα διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις 
προμηθευτών που ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή και εμπορία γάλακτος. 
 
3. Περιγραφή διαδικασίας 

3.1 Υποβολή προσφορών 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους το αργότερο μέχρι την 11/9/2020, με e-mail στη 
Διεύθυνση Προμηθειών & Επενδύσεων της ΟΛΘ ΑΕ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
ptheologou@thpa.gr.  
3.2 Δικαιολογητικά - Περιεχόμενο προσφορών 
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Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, φέρουν σφραγίδα και υπογραφή της εταιρείας και 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:  
● Συμπληρωμένο το συνημμένο Έντυπο Προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, όπου ο 
συμμετέχων, θα σημειώσει την τιμή που προσφέρει ανά τεμάχιο και συνολικά, χωρίς ΦΠΑ. 
● Το χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 60 ημέρες (από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών). 
● Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ή της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας ( όπως αυτή 
προβλέπεται από το ΠΔ 56/1995, σε συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 
92/47/ΕΟΚ) περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με 
βάση το γάλα (Άρθρο 30, Π.Δ. 79/2007, ΦΕΚ 95 Α’/03.5.07)  
● Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσας έρευνας αγοράς, τους οποίους και 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
● Υπεύθυνη Δήλωση ότι το προσφερόμενο προϊόν έχει παραχθεί από βοοειδή που δε διατράφηκαν με 
μεταλλαγμένα προϊόντα. 
3.3. Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει βάσει της προσφερόμενης τιμής, εφόσον πληρούνται οι  όροι της 
παρούσας. 
3.3. Διευκρινήσεις  
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: 
ptheologou@thpa.gr. 
3.4. Ματαίωση – τροποποίηση διαδικασίας 
Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη διαδικασία ανάθεσης, ή να αποφασίσει την επανάληψή της σε 
οποιοδήποτε στάδιο, να τροποποιήσει τα χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας οποτεδήποτε, κατά 
τη απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων σε 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 διαγωνισμού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή εκ μέρους του των όρων διεξαγωγής της.  
 
4. Αντιπροσφορές  

Αντιπροσφορές δε γίνονται αποδεκτές 
 
5. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της προμήθειας 

5.1. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
Πριν ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο προμηθευτής προσκομίζει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας (μη συνυπολογιζόμενου του 
ΦΠΑ) και θα ισχύει μέχρι της 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. Εάν εκκρεμούν ορισμένες παραδόσεις ή άλλες υποχρεώσεις του 
προμηθευτή που άρχισαν μέσα στο συμβατικό χρόνο και δεν έληξαν κατά την εκπνοή του, τότε η Εγγυητική 
επιστολή επιστρέφεται μετά και την τακτοποίηση των υποχρεώσεων αυτών του προμηθευτή. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 
της σύμβασης και κάθε απαίτησης της ΟΛΘ ΑΕ έναντι του προμηθευτή.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει.  
5.2. Χρόνος και τόπος παράδοσης 
Το γάλα θα παραδίδεται καθημερινά στις 06:15 π.μ. με ευθύνη (έξοδα και φροντίδα) του προμηθευτή, στα 
ακόλουθα Τμήματα της ΟΛΘ ΑΕ: 

  ●Τμήμα Μηχανολογικού & Πλωτών Μέσων 
●Τμήμα Κίνησης Συμβατικού Λιμένα 
●Τμήμα Κίνησης Σ.ΕΜΠΟ 
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5.3. Υποχρεώσεις προμηθευτή 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στους χώρους της ΟΛΘ ΑΕ τρία (3) ψυγεία για τη συντήρηση του 
γάλακτος. 
Ο  προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ΑΜΕΣΑ κάθε προϊόν σε περίπτωση που αυτό είναι 
αντισυμβατικό (π.χ. όταν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης ή αχρηστευθεί για λόγους που οφείλονται σε κακή 
ποιότητα ή κρυφό ελάττωμα ή σε κατασκευαστική ατέλεια ή υπέστη ταλαιπωρία κατά τη μεταφορά του), χωρίς 
καμία άλλη υποχρέωση. 
5.4. Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται έναντι έκδοσης τιμολογίου, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την 
προσκόμισή του, μετά από τη, χωρίς δυσμενείς παρατηρήσεις, υπογραφή του αντίστοιχου τιμολογίου.  

 

 

Συνημμένα: 
Έντυπο  Προσφοράς                                       

 

                                                                                        Δ/νση Προμηθειών & Επενδύσεων ΟΛΘ ΑΕ
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ……………………………………. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :……………………………………………………………… 

FAX:…………………………………………………………….. 

E–mail:……………………………………………………………………….                                                      

 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

 

 

Προσφερόμενο είδος 

Τιμή 
μονάδος     
σε €,            
χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική τιμή 
για (321) κυτία 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ σε 
€,  χωρίς ΦΠΑ 

Παρατηρήσεις 

Κυτίο παστεριωμένου 
γάλακτος ½ Lt 

   

 

 

1. Ισχύς Προσφοράς : ……………. (….) ημέρες. 

 

2. Ο υπογράφων δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας, τους οποίους  και 
αποδέχομαι  πλήρως και  ανεπιφύλακτα . 

 

                                                                Ημερομηνία: 

 

 

                                                                        Ο       Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ω Ν 

 

                                                        

             (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) 


