ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠOΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΩΝ SPRAY
Η ΟΛΘ ΑΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενες εταιρίες, να υποβάλλουν την προσφορά τους για την προμήθεια
εννιακοσίων τριάντα (930) αντιηλιακών και εννιακοσίων τριάντα (930) αντικουνουπικών spray σύμφωνα με
τους όρους που ακολουθούν.
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
1.1. Αντιηλιακή κρέμα
Η προσφερόμενη αντιηλιακή κρέμα θα πρέπει να είναι ευρέως φάσματος και να διαθέτει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
 Να είναι κατάλληλη για χρήση σε πρόσωπο και σώμα.
 Να διαθέτει πολλαπλά φωτοσταθερά φίλτρα και δείκτη προστασίας τουλάχιστον 50.
 Να έχει βιταμίνες για την προστασία του δέρματος.
 Να έχει χαμηλή συγκέντρωση αρώματος.
 Να απορροφάται άμεσα χωρίς να αφήνει λιπαρότητα στην επιδερμίδα.
 Η σύσταση της να είναι paraben Free.
 Να διατίθεται σε μεγάλη συσκευασία.
1.1. Αντικουνουπικό Spray
Το προσφερόμενο αντικουνουπικό spray θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 Έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην κατηγορία των βιοκτόνων.
 Να έχει φυσικό και εγκεκριμένο συστατικό με εντομοαπωθητικές ιδιότητες για αποτελεσματική
προστασία από τα τσιμπήματα εντόμων στις υψηλότερες ποσοστιαίες αναλογίες άνω των 7%.
 Να περιέχει αλκοόλη ή άλλη αντισηπτική ουσία με ήπια δράση
Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και τα δυο
ανωτέρω είδη.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
2.1. Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών
Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η τιμή (χαμηλότερη τιμή), εφόσον πληρούνται οι ζητούμενες
προδιαγραφές. Η προμήθεια θα ανατεθεί ανά είδος.
2.2 Χρόνος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 27/05/2022, μη εξαρτώμενες από όρο,
προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση cathanasiou@thpa.gr, με κοινοποίηση
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
gpapageorgiou@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 Διευκρινίσεις
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ηλεκτρονικά στο email
cathanasiou@thpa.gr με κοινοποίηση στο gpapageorgiou@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, φέρουν υπογραφή και σφραγίδα της εταιρίας και
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
3.1 Οικονομική προσφορά η οποία υποχρεωτικά θα αναφέρει:
- την καθαρή τιμή μονάδας σε Ευρώ
- τη συνολική καθαρή αξία του κάθε είδους
- το χρόνο παράδοσης ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την
ανάθεση της προμήθειας
- Το χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 30 ημερών.
3.2 Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών στην οποία θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία και η
σύσταση των προϊόντων και θα περιγράφονται αναλυτικά οι ιδιότητες τους. Επιθυμητή είναι και η
προσκόμιση σχετικού εντύπου.
4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
4.1 Παράδοση
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις της ΟΛΘ ΑΕ το αργότερο εντός τριάντα (30)
ημερών από την ανάθεση της προμήθειας με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή.
4.2 Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται έναντι έκδοσης τιμολογίου, εξήντα (60) ημερών από την
ημερομηνία έκδοσής του.
4.3 Αναπροσαρμογή τιμών
Οι προσφερόμενες τιμές, θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή για
οποιοδήποτε λόγο και αιτία μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου
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