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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 

   

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  

  

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

 

Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσ/νίκης (Ο.Λ.Θ.) Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, όπως θα προκύψει από την υποβολή της µεγαλύτερης 

ποσοστιαίας έκπτωσης επί τοις % στις τιµές δηµοσίευσης των ελληνικών εφηµερίδων, για 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 

Η προµήθεια αυτή, που η δαπάνη της προϋπολογίζεται ενδεικτικά σε  70.000 € πλέον Φ.Π.Α., θα 

γίνει σύµφωνα µε τους όρους που ακολουθούν: 

 

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι: 

• Η ∆ηµοσίευση των Περιλήψεων όλων των ∆ιεθνών ∆ιαγωνισµών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

• Η ∆ηµοσίευση των Περιλήψεων όλων των ∆ηµόσιων ∆ιαγωνισµών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

• Η ∆ηµοσίευση των ∆ιακηρύξεων Εκποίησης Αζητήτων Εµπορευµάτων της Ο.Λ.Θ. 

Α.Ε. 

• Η ∆ηµοσίευση των Προσκλήσεων για τις Γενικές Συνελεύσεις της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Ειδικότερα για τις δηµοσιεύσεις των Περιλήψεων των ∆ιεθνών ∆ιαγωνισµών, πέραν των 

δηµοσιεύσεων στον Εθνικό Τύπο, ο ανάδοχος θα µεριµνά και για τη δηµοσίευση των 

περιλήψεων στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων και ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 

Κυβέρνησης. 

Η προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών και όχι µέρος αυτών. 

Απαγορεύεται ρητώς η υποβολή προσφοράς για µέρος µόνο της υπηρεσίας. 

 

2.∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται για χρονικό διάστηµα 12 µηνών, µε έναρξη την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σχετικής σύµβασης ή µέχρι εξαντλήσεως της προϋπολογιζόµενης δαπάνης των 

70.000 € πλέον Φ.Π.Α.  

 

3.ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι συµµετέχοντες  πρέπει να υποβάλουν στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., την προσφορά τους,  

• Προσωπικώς  ή  µε εκπρόσωπο τους: 
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Στο ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ( τηλ. 2310593121) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., τις εργάσιµες ηµέρες µέχρι 

την 11.00’ ώρα π. µ  ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) τις 05.06.2012. 

• Ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή  στην παρακάτω διεύθυνση :                  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε.                             

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  ΤΚ 541 10  Θεσσαλονίκη.               

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί  στην Γραµµατεία της   Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το 

αργότερο µέχρι την 11.00η ώρα π.µ της 05.06.2012. 

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

αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία :          

 *  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

 *    Ο  τίτλος του διαγωνισµού                                       

*    Η ηµεροµηνία διενέργειας της ανάθεσης                                      - 

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

fax )  

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

Προµηθειών. 

 

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν  από την Επιτροπή του διαγωνισµού. 

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. 

 

4.ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Το άνοιγµα των προσφορών θα διεξαχθεί την 11.30 π. µ. ώρα της 05.06.2012, από την 

Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού στο Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., Πύλη 11, 

∆ιεύθυνση Οικονοµικού, 2ος όροφος.  

 

5.∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

∆ικαίωµα συµµετοχής στον εν λόγω διαγωνισµό  έχουν Πρακτορεία ∆ηµοσιεύσεων- ∆ιαφηµιστικές 

Εταιρίες, που αναλαµβάνουν τη δηµοσίευση των αιτούµενων στον εν λόγω διαγωνισµό 

δηµοσιεύσεων στον ελληνικό τύπο και έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία στις συγκεκριµένες 

δηµοσιεύσεις, τουλάχιστον την τελευταία τριετία. Η εµπειρία θα προκύψει από την υποβολή στο 

φάκελο συµµετοχής σχετικών συµβάσεων και συστατικών επιστολών από φορείς του δηµοσίου ή 

του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

 

6.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ 

Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει  να περιληφθούν επί ποινή απαραδέκτου: 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση  ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων του πρόχειρου 

διαγωνισµού και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
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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 που συντάσσονται στην αλλοδαπή είναι έγκυρες ως προς τον τύπο, εφόσον 

ανταποκρίνονται στον τύπο που προβλέπει το δίκαιο της χώρας σύνταξής τους. 

• Εγγύηση  συµµετοχής στον  διαγωνισµό. 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό 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  

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

αποτέλεσµα της ανάθεσης, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης 

καλής εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των λοιπών συµµετεχόντων επιστρέφονται 

µετά την ηµεροµηνία της οριστικής κατακύρωσης ή µαταίωσης της ανάθεσης. 

• Οικονοµική Προσφορά  

Η οικονοµική προσφορά θα υπογράφεται από τον προσφέροντα και θα φέρει τη σφραγίδα 

της επιχείρησης και  πρέπει να περιλαµβάνει: 

� Προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης % στις τιµές δηµοσίευσης των ελληνικών 

εφηµερίδων ευρείας κυκλοφορίας και των οικονοµικών εφηµερίδων , όπως αυτές 

ισχύουν κάθε φορά, σύµφωνα µε τις αµοιβές του επίσηµου εµπορικού τιµολογίου 

όλων των εφηµερίδων, τοπικής και πανελλήνιας κυκλοφορίας, όπως αυτό έχει 

κατατεθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

� Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται ξεχωριστά. 

� Χρόνος ισχύος της προσφοράς 

� Η δέσµευση ότι δεν θα υπάρχουν άλλες χρεώσεις, όπως χρέωση µακέτας κ.λ.π., 

στην τιµολόγηση κάθε δηµοσίευσης πέραν της χρέωσης της εφηµερίδας µείον του 

υποβληθέντος ποσοστού έκπτωσης.   

 

Οι υποβάλλοντες προσφορά πρέπει να γνωρίζουν ότι επί του τιµολογίου επιβάλλεται κράτηση 2 % 

υπέρ του Ταµείου Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΤΠΠΟΛΘ), επί της ανωτέρω κράτησης 

επιβάλλεται 2 % τέλος χαρτοσήµου καθώς και 20 % υπέρ Ο.Γ.Α., επί του τέλους χαρτοσήµου 

(χαρτοσ. + ΟΓΑ = 2,4 % επί του 2 % ). Το σύνολο των κρατήσεων επί του συµβατικού τιµήµατος 

είναι 2,048 %. 

 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. έχει το δικαίωµα πριν από κάθε δηµοσίευση να ελέγξει το εµπορικό τιµολόγιο κάθε 

εφηµερίδας στην οποία επιθυµεί να δηµοσιεύσει ή και να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσκοµίσει 

το τιµολόγιο για την αντίστοιχη δηµοσίευση που έχει εκδώσει η εφηµερίδα προς αυτόν. 

 

7.ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για ενενήντα (90) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. Προσφορές που ισχύουν για µικρότερο χρονικό 
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διάστηµα, δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ από την Επιτροπή του 

διαγωνισµού ως απαράδεκτες.  

 

8.ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές 

 

9.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προµηθευτής µε τη συνολική χαµηλότερη τιµή, όπως αυτή προκύπτει 

από την υποβολή της µεγαλύτερης ποσοστιαίας έκπτωσης επί τοις % στις τιµές δηµοσίευσης των 

ελληνικών εφηµερίδων. ∆εν γίνονται αποδεκτές προσφορές για µέρος µόνο της προβλεπόµενης 

από τους παρόντες όρους υπηρεσίας. 

10.ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε τη χαµηλότερη τιµή εκ των προµηθευτών των οποίων 

οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 

παρούσης. 

� Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος 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. 

� Ακόµη µε την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού 7.000€ 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 Προσφέρων, στον οποίο ανακοινώθηκε η κατακύρωση, δεν προσέλθει 

εµπρόθεσµα για την υπογραφή της συµβάσεως ή δεν προσκοµίσει  την εγγύηση καλής 

εκτέλεσης εντός της αρχικά ταχθείσας προθεσµίας ή της τυχόν παρατάσεώς της, η Εταιρία 

ανακαλεί την κατακύρωση και ο Προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος.  

Ακολούθως η Εταιρία, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, µπορεί να κατακυρώνει προσωρινά τη 

σύµβαση στον Προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως συνολική χαµηλότερη προσφορά, 

εφόσον δεν του έχει επιστραφεί η εγγύηση συµµετοχής, και επαναλαµβάνει τη διαδικασία 

ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν και ο επόµενος Προσφέρων δεν προσκοµίσει εµπρόθεσµα 

κατά τα ανωτέρω τα δικαιολογητικά ή / και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η Εταιρία 

µπορεί να ανακαλέσει και πάλι την προσωρινή κατακύρωση και να επαναλάβει την ίδια 

διαδικασία µε τον επόµενο ή τους επόµενους, διαδοχικά, Προσφέροντες.  

Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά 

τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό 

τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή 

στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η 
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εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση που ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν ανταποκριθεί στις συµβατικές του υποχρεώσεις, δεν 

αποδεχθεί την κατακύρωση ή καθυστερήσει στην υπογραφή της Σύµβασης, κηρύσσεται  

έκπτωτος, ύστερα από γνωµοδότηση της υπηρεσίας και υφίσταται τις νόµιµες  συνέπειες. 

11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε δηµοσίευσης, η οποία θα έχει ζητηθεί µε υπηρεσιακή εντολή από την 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ο ανάδοχος θα εκδίδει το σχετικό τιµολόγιο. Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνεται 

εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  

 

12.ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

         Η υπόψη παροχή υπηρεσίας 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 1941/14/12/2010). 

Η ΟΛΘ ΑΕ 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. 

      
 
 

Ο ΑΝ. ∆/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
 
 
 
 
      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ 


