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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠOΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Η ΟΛΘ ΑΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενες εταιρίες, να υποβάλλουν την προσφορά τους για την προμήθεια υλικών
υδραυλικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.1. Φυσικό αντικείμενο
Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων και ειδών
υγιεινής. Στο συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς αναφέρονται τα βασικά είδη και οι
ενδεικτικές ποσότητες. Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να υπερβεί τις ενδεικτικές ποσότητες καθώς και
να επιλέξει από τον επίσημο τιμοκατάλογο του προμηθευτή υλικά που δεν περιλαμβάνονται στην
προαναφερόμενη λίστα.
1.2. Οικονομικό αντικείμενο
Η μέγιστη αξία της προμήθειας ανέρχεται σε δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000€) πλέον ΦΠΑ.
1.3. Δικαίωμα προαίρεσης
Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα, με άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, να υπερβεί τη μέγιστη αξία
ύψους 12.000€ σε ποσοστό 50%.
1.4. Διάρκεια
Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της ΟΛΘ ΑΕ, σε χρονικό διάστημα ενός
έτους.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
2.1. Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών
Κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η συνολική τιμή (χαμηλότερη τιμή) των ειδών που
αναφέρονται στη συνημμένη πρότυπη οικονομική προσφορά.
2.2 Χρόνος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 26/7/2019, μη εξαρτώμενες από όρο, προϋπόθεση,
αίρεση ή επιφύλαξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση
cathanasiou@thpa.gr, με κοινοποίηση στην
ηλεκτρονική διεύθυνση ptheologou@thpa.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφορών. Προσφορές που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα δεν
λαμβάνονται υπόψη.
2.3 Διευκρινήσεις
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο (5) πέντε
εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ηλεκτρονικά στο email
cathanasiou@thpa.gr με κοινοποίηση στο email ptheologou@thpa.gr. Οι διευκρινίσεις αναρτώνται
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ ΑΕ www.thpa.gr.
2.4 Ματαίωση – Τροποποίηση διαδικασίας
Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη διαδικασία ανάθεσης, ή να αποφασίσει την επανάληψή
της σε οποιοδήποτε στάδιο. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα, με διαφάνεια, να τροποποιήσει τους όρους αυτής.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα βάσει του συνημμένου προτύπου, φέρουν υπογραφή
και σφραγίδα της εταιρίας και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
o την οικονομική προσφορά η οποία υποχρεωτικά θα αναφέρει:
- την καθαρή τιμή μονάδας σε Ευρώ,
- τη συνολική καθαρή τιμή,
- τον κατασκευαστή του είδους μόνο για τα είδη που στην περιγραφή αναφέρεται ο επιθυμητός
κατασκευαστής
- εκπτωσιολόγιο για τα υπόλοιπα είδη του τιμοκαταλόγου.
- το πρόσθετο ποσοστό έκπτωσης, που προσφέρει ο συμμετέχον στην περίπτωση που
ενεργοποιηθεί το δικαίωμα της προαίρεσης, δηλαδή η αξία της προμήθειας υπερβεί το ποσό
των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) πλέον ΦΠΑ.
- το χρόνο ισχύος της προσφοράς ο οποίος θα είναι τουλάχιστον 60 ημέρες.
o τον επίσημο τιμοκατάλογο του συμμετέχοντα.

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
4.1 Παράδοση
Τα υδραυλικά είδη θα παραδίδονται τμηματικά στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή
το αργότερο εντός (1) εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή της έγγραφης παραγγελίας. Η συχνότητα
παραγγελίας δεν θα υπερβαίνει τις 4 φορές τον μήνα.
Ο χρόνος παράδοσης μπορεί σε έκτακτες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες,
κατόπιν συναίνεσης της ΟΛΘ Α.Ε., ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται
υποχρεωτικά εντός δώδεκα (12) ωρών από τη λήψη της παραγγελίας.
4.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού απαιτείται η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής
Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΟΛΘ ΑΕ έναντι του προμηθευτή.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
4.3 Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται έναντι έκδοσης τιμολογίου, εξήντα (60) ημέρες από τον μήνα
έκδοσης του τιμολογίου.
Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα και θα περιλαμβάνει όλα τα Δελτία Αποστολής
του μήνα.
4.4 Αναπροσαρμογή τιμών
Οι προσφερόμενες τιμές καθώς και οι τιμές του τιμοκαταλόγου του προμηθευτή θα παραμείνουν σταθερές
και δεν θα αναπροσαρμοσθούν κατά τη διάρκεια της προμήθειας.
4.5 Ενεργοποίηση της προαίρεσης
Στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης ο προμηθευτής θα παρέχει στην ΟΛΘ ΑΕ
επιπλέον έκπτωση σε ποσοστό που θα προσδιορίζεται στην προσφορά του και θα ανέρχεται σε 1% το
ελάχιστο. Η πρόσθετη έκπτωση αφορά μόνο τις παραγγελίες που θα εκτελεστούν μετά την ενεργοποίηση
της προαίρεσης, και εφαρμόζεται σε όλα τα είδη (βασικά και λοιπά είδη τιμοκαταλόγου).
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Πρότυπη Οικονομική Προσφορά

Το τμήμα Προμηθειών της ΟΛΘ ΑΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της επιχείρησης .………………………………………………..…………… που εδρεύει στην (πόλη)……………………………. οδός
..………………………………..… Ταχ. Κώδικας .……………, με ΑΦΜ ………………………..… Δ.Ο.Υ ………………………………..
Τηλέφωνο……………...…….…..……………Fax………………………………..……email:…………………………………………………….
Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της αριθ. πρωτ. ……………./2019 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς (RFP) της
ΟΛΘ ΑΕ, τους οποίους και αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα, υποβάλλουμε την παρούσα Οικονομική
Προσφορά για την προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής έναντι
…………………………………………………………………………………………………………………………………………(το
συνολικό
ποσό αριθμητικά και ολογράφως) πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τον πίνακα τιμών που ακολουθεί.
Δεσμευόμαστε ότι αν γίνει δεκτή η προσφορά μας θα προμηθεύσουμε τα είδη που περιγράφονται αναλυτικά στην
προαναφερόμενη πρόσκληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 αυτής και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα
παραμείνουν σταθερές και αμετάβλητες καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.
Επιβεβαιώνουμε ότι η παρούσα προσφορά θα ισχύει για διάστημα ……………………….. από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Α) Πίνακας τιμών βασικών υλικών
Κωδικός
10225

Περιγραφή

Ποσότητα

10138

Βρύσες σφαιρικές ¾ βαρέως τύπου
cimberio
Βρύσες σφαιρικές ½ βαρέως τύπου
cimberio
Γωνίες 1½ 90ο

10226

Γωνίες 1½ 45ο

10168

Γωνίες μέσα έξω ½ ‘’

20

10029

Γωνίες μέσα έξω ¾ ‘’

10

10314

10

10285

Διακόπτες 2'' βαρέως τύπου
cimberio
Διακόπτες γωνιακοί ½ ''x ½ '' brass
form με σιδερένιο χερούλι
Διακόπτες γωνιακοί ½ ''x ¾ '' brass
form με σιδερένιο χερούλι
Διακόπτες σφαιρικοί μισής στροφής
½''x ½''cimberio
Διακόπτες σφαιρικοί μισής στροφής
1''cimberio
Διακόπτες σφαιρικοί μισής στροφής
¾ ''cimberio
Ημισύνδεσμοι υδροστομίων 2''

10230

Ημισύνδεσμοι υδροστομίων 2 ½ ‘’

20

10368

Καζανάκια πλαστικά kariba

10326

Καζανάκια μεταλλικά στρογγυλά
speck

10288

10186
10186
10118
10249
10317

10
50
6
6

15
5
50
10
20
10

5
10

Τιμή
μονάδας

Συνολική
τιμή

Κατασκευαστής /
Παρατηρήσεις

10122
10190
10038
10157
13721

Καννάβι σε μπούκλες των 200gr
περίπου
Μαστοί εξάγωνοι (νίπελ) γαλβάνιζέ
2''
Μαστοί εξάγωνοι (νίπελ) γαλβάνιζέ
½''
Μηχανισμοί για καζανάκια (αέρος)

1,000 gr
20
100
10

10196

Μπαταρίες κουζίνας θερμομικτικές
βαρέως τύπου με 5ετή εγγύηση
τουλάχιστον
Μπαταρίες νιπτήρα 2 οπών βαρέως
τύπου με 5ετή εγγύηση
τουλάχιστον
Μπαταρίες νιπτήρα θερμομικτικές
βαρέως τύπου με 5ετή εγγύηση
τουλάχιστον
Μπαταρίες λουτρού θερμομικτικές
βαρέως τύπου με 5ετή εγγύηση
τουλάχιστον
Νίπελ συστολικά ¾'' x 2½''
ορειχάλκινα
Νίπελ συστολικά ¾'' x ½''
ορειχάλκινα
Νίπελ συστολικά ¾'' x 1'' ορειχάλκινα

15547

Προεκτάσεις ½'' μήκους 2,5cm

40

15547

Προεκτάσεις ½'' μήκους 5cm

40

10210

10

15550

Ρακόρ Φ63 x 2’’ ορειχάλκινα βαρέως
τύπου cimberio
Ρακόρ αρσενικά συσφίξεως Φ15x½''

10

10068

Ρακόρ αρσενικά Φ22 x ½''

10

10111

Ρακόρ γωνιακά Φ1x½'' θηλυκά

20

10180

50

10096

Ρακόρ τουμποράματος θυληκά Φ18
x ½''
Ρακόρ ορειχάλκινα Φ18x1/2''
αρσενικά τουμποράματος
Ρακόρ σύνδεσης Φ15 βαρέως
τύπου cimberio
Ρακόρ τουμποράματος σύνδεσης
Φ18 ορειχάλκινο
Ρακόρ τουμποράματος σύνδεσης
Φ16 αρσενικά
Ρακόρ Φ16 x ½''

10145

Συστολές Αμερικής 2''x1''

10319

Συστολές Αμερικής 2 x 2½''

6

10205

Συστολές Αμερικής ¾''x ½''

10

10088

Τάπες αρσενικές ½''

20

10061

Τάπες θηλυκές ½''

20

14551

Τεφλόν ταινία μεγάλη αερίου

20

10235

Φλοτέρ ίνοξ

20

10373
13721
10361
10347
10035

10020
10175
10148
10056

5
5
5

10
20
10
10

120
10
60
10
10
10

Β) Εκπτωσιολόγιο
Για τα λοιπά υλικά του τιμοκαταλόγου παρέχονται οι ακόλουθες εκπτώσεις:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γ) Πρόσθετο ποσοστό έκπτωσης
Για παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν μετά την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης παρέχεται
επιπλέον έκπτωση ως ακολούθως:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……..… /…….. / 2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή και σφραγίδα)

