
 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 
TED (042/2020) 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 

ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
Κύρια Δραστηριότητα: 
Λιμενικές Εργασίες 
Διεύθυνση: Εντός Λιμένα 
Θεσ/νίκης 
ΤΚ. 54625, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.:2310593121, 
Φαξ:2310510500 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 
secretariat@thpa.gr  
Διεύθυνση Δικτύου: 
http://www.thpa.gr 

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών 25/2/2020 

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Αιτημάτων  
για διευκρινήσεις 

20/2/2020 

Εκτιμώμενη Αξία Προμήθειας 50.000€ πλέον ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης 20% 

Κριτήριο Κατακύρωσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
προσφερόμενης τιμής τιμοκαταλόγου (Μεγαλύτερο ποσοστό 
Έκπτωσης) 

Επαφή για πληροφορίες/διευκρινήσεις Για τη διαγωνιστική διαδικασία 
Όνομα: Χρυσάνθη Αθανασίου 
E-mail: cathanasiou@thpa.gr 
Τηλέφωνο: +302310593360, 363 
 
Για τεχνικά θέματα 
Όνομα: Ζαχαρίας Παντελίδης 
E-mail: zpantelidis@thpa.gr 
Τηλέφωνο: +302310593522 
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ΜΕΡΟΣ A: ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Φυσικό Αντικείμενο 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των 

εξαμηνιαίων αναγκών των οχημάτων, κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπών υποδομών της ΟΛΘ 

ΑΕ, όπως αναλύονται ανά ομάδα. 

 

1.2. Οικονομικό Αντικείμενο 

Η μέγιστη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ 
(50.000,00€), πλέον ΦΠΑ και επιμερίζεται σε 6 τμήματα ως ακολούθως: 

ΟΜΑΔΑ 1 «ΚΑΛΩΔΙΑ»: εκτιμώμενη αξία δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000€) πλέον ΦΠΑ, με 

αποδεκτούς κατασκευαστές (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ). 

ΟΜΑΔΑ 2 «ΦΩΤΙΣΜΟΣ»: εκτιμώμενη αξία δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) πλέον ΦΠΑ, με 

αποδεκτούς κατασκευαστές (OSRAM, PHILIPS, ΠΕΤΡΙΔΗΣ). 

ΟΜΑΔΑ 3 «ΣΩΛΗΝΕΣ-ΚΑΝΑΛΙΑ-ΣΧΑΡΕΣ»: εκτιμώμενη αξία δυο χιλιάδων ευρώ (2.000€) 

πλέον ΦΠΑ, με αποδεκτούς κατασκευαστές (ΚΟΥΒΙΔΗΣ, COURBI, POLIECO, 

VIOKAR, ELVAN)  
ΟΜΑΔΑ 4 «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ»: εκτιμώμενη αξία δυο χιλιάδων ευρώ (2.000€) πλέον ΦΠΑ, με 

αποδεκτούς κατασκευαστές (ETI,BUSSMAN-EATON) 

ΟΜΑΔΑ 5 «ΕΗΕ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜ., Μ.Τ»: εκτιμώμενη αξία δεκαπέντε χιλιάδων 

ευρώ (15.000€) πλέον ΦΠΑ, με αποδεκτούς κατασκευαστές (SIEMENS, ABB, 

SCHNEIDER)  

ΟΜΑΔΑ 6 «ΔΙΑΦΟΡΑ»: εκτιμώμενη αξία πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) πλέον ΦΠΑ, με 

αποδεκτούς κατασκευαστές (ABB, LEGRAND, HAGER, VIOKAR)  

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες 

ομάδες.  

 

1.3. Δικαίωμα προαίρεσης 

Η ΟΛΘ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, με άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, να υπερβεί την 

εκτιμώμενη μέγιστη αξία της σύμβασης, σε ποσοστό 20%. Η ΟΛΘ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να 

υπερβεί το εκτιμώμενο κόστος /ομάδα καθώς και να επιλέξει από τον επίσημο τιμοκατάλογο του 

προμηθευτή ηλεκτρολογικό υλικό διαφόρων τύπων, που δεν περιλαμβάνεται στην 

προαναφερόμενη λίστα.  
 

 

 

 



 

1.4. Διάρκεια 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της ΟΛΘ Α.Ε., σε χρονική 

διάρκεια έξι (6) μηνών, με ημερομηνία έναρξης αυτής την επόμενη της υπογραφής της σχετικής 

σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

2.1. Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης, δηλαδή το 

μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % στην λιανική τιμή πώλησης του 

ηλεκτρολογικού υλικού, όπως αυτή αναγράφεται στους επίσημους έντυπους ή ηλεκτρονικούς 
τιμοκαταλόγους των κατασκευαστών. Για την ανάδειξη της χαμηλότερης τιμής η 

συνολική τιμή κάθε ομάδας θα αξιολογηθεί χωριστά. 

 

2.2. Χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την  25/2/2020, 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-διευκρινήσεων υποβάλλονται, το αργότερο 

σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ηλεκτρονικά 

στο email cathanasiou@thpa.gr, με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

ptheologou@thpa.gr.   

Για τεχνικά θέματα οι διευκρινήσεις κοινοποιούνται και στο email zpantelidis@thpa.gr.  
 Οι διευκρινήσεις αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ Α.Ε. www.thpa.gr 

 
2.4. Ματαίωση – Τροποποίηση διαδικασίας  

Η ΟΛΘ 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, φέρουν υπογραφή και σφραγίδα της 
εταιρίας και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

(α) Οικονομική προσφορά, συμπλήρωση του υποδείγματος, η οποία υποχρεωτικά θα 

αναφέρει:  
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• Ποσοστό έκπτωσης για τις ζητούμενες ομάδες. Οι τιμές προσφοράς (ποσοστό 

έκπτωσης) είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι και την τελευταία οριστική 

παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. Αποκλείεται η αναθεώρηση των ποσοστών 

έκπτωσης της προσφοράς του αναδόχου. 

• Το πρόσθετο ποσοστό έκπτωσης, που προσφέρει ο συμμετέχων στην περίπτωση που 

ενεργοποιηθεί το δικαίωμα της προαίρεσης, δηλαδή η αξία της προμήθειας υπερβεί το 

ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€), πλέον ΦΠΑ. 

• Το χρόνο ισχύος της προσφοράς ο οποίος θα είναι τουλάχιστον 60 ημέρες. 

(β) Επίσημους τιμοκατάλογους των επιλεγμένων κατασκευαστών και ενημερωτικά έντυπα 

των κατασκευαστικών οίκων των προσφερόμενων υλικών. 

Διευκρινίζεται ότι με την προσφορά του, ο συμμετέχων ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να γνωρίσει στην ΟΛΘ 

Α.Ε. την προέλευση όλων των υλικών των ομάδων, αναφέροντας λεπτομερώς τους τύπους και 

τις εταιρείες κατασκευής τους και παράλληλα με κατάλληλα ενημερωτικά φυλλάδια –

PROSPECTUS στα οποία θα φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών αυτών, 

προκειμένου να γίνει ο τεχνικός έλεγχος της προσφοράς του από την αρμόδια Επιτροπή 
διαγωνισμού. 

(γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία: 

• Θα αναφέρονται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου. 

• Θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και 

τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• Οποιαδήποτε, κατά την κρίση των διαγωνιζομένων, επιπλέον αναγκαία στοιχεία. 

(δ) Συνοπτική παρουσίαση της εταιρίας (profile) 

 

ΑΡΘΡΟ 4- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
 
4.1. Παράδοση 
Το ηλεκτρολογικό υλικό θα παραδίδεται τμηματικά στην Κεντρική Αποθήκη της ΟΛΘ Α.Ε. με 

ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

παραλαβή της έγγραφης παραγγελίας. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί σε έκτακτες περιπτώσεις, 

να παρατείνεται μέχρι δυο (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 της σύμβασης 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 Α.Ε. 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, εντός εξήντα (60) ημερών 
από το μήνα έκδοσης του σχετικού τιμολογίου. 

Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα και θα περιλαμβάνει όλα τα Δελτία 

Αποστολής του μήνα. 

 
4.4. Αναπροσαρμογή Τιμών 
 
Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμοκαταλόγων του κατασκευαστή, θεωρούνται 

σταθερά και οριστικά και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία 

μέχρι και την περάτωση της υπόψη προμήθειας. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή κάθε 
ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό, συνεπάγεται τη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη 

παραίτησή του από κάθε, υπέρ αυτού, δικαίωμα αναπροσαρμογής του ποσοστού έκπτωσης επί 

του τιμοκαταλόγου. 

 
ΆΡΘΡΟ 5 - Αξιολόγηση Προσφορών  
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού σε εύλογο χρόνο μετά 

τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.  

Κατά την αξιολόγηση η Επιτροπή δύναται να απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες για 
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι συμμετέχοντες οφείλουν να 

παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.  

 
ΆΡΘΡΟ 6 - Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά 

που θα προκύψει μεταξύ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του Προμηθευτή, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, 
την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 

στη Θεσσαλονίκη αρμόδια δικαστήρια. 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΛΘ Α.Ε. 

 

 

FRANCO NICOLA CUPOLO 

 

 
 
 



 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

[ ΣΦΡΑΓΙΔΑ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ]      

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ %  

ΠΡΟΣΘΕΤΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ %  

ΟΜΑΔΑ 1 
«ΚΑΛΩΔΙΑ»  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ    

ΟΜΑΔΑ 2 
«ΦΩΤΙΣΜΟΣ»  

OSRAM, PHILIPS, 
ΠΕΤΡΙΔΗΣ 

  

ΟΜΑΔΑ 3 
«ΣΩΛΗΝΕΣ-
ΚΑΝΑΛΙΑ-
ΣΧΑΡΕΣ»  

ΚΟΥΒΙΔΗΣ, COURBI, 
POLIECO, VIOKAR, ELVAN 

  

ΟΜΑΔΑ 4 
«ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ»  

ETI, BUSSMAN-EATON   

ΟΜΑΔΑ 5 «ΕΗΕ-
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ-
Μ.Τ»  

SIEMENS, ABB, 
SCHNEIDER 

  

ΟΜΑΔΑ 6 
«ΔΙΑΦΟΡΑ»  

ABB, LEGRAND, HAGER, 
VIOKAR 

  

*στις προσφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………                                                 

 

Θεσσαλονίκη …/…./2020                                                            

 

   Ο    Π ΡΟ Σ Φ Ε Ρ Ω Ν                                                                                     

       

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

       



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


