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ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 – Περιγραφή Προμήθειας 

1.1. Αντικείμενο 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια χιλίων διακοσίων ενενήντα έξι (1.296) 
διατακτικών-δωροεπιταγών των πενήντα (50) ευρώ και εννέα (9) διατακτικών-δωροεπιταγών 
των είκοσι (20) ευρώ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων 
ογδόντα ευρώ (64.980,00€), σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν. 
Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα αύξησης του ζητούμενου αριθμού δωροεπιταγών σε ποσοστό 
5%. 
1.2. Κριτήριο Ανάθεσης 
Η προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο το ποσοστό έκπτωσης (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης 
επί του αναγραφόμενου ποσού κάθε διατακτικής-δωροεπιταγής), εφόσον πληρούνται οι όροι 
της παρούσας διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 2- Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν αλυσίδες υπεραγορών λιανικής 
πώλησης τροφίμων και οικιακών προϊόντων, οι οποίες διαθέτουν δίκτυο άνω των είκοσι πέντε 
(25) καταστημάτων στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Παράλληλα οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν ευρεία και 
εξασφαλισμένη ποιότητα και επάρκεια προσφερόμενων ειδών κατά τη διάρκεια ισχύος των 
δωροεπιταγών και ίδιες τιμές σε όλα τα καταστήματα εντός Θεσσαλονίκης. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 - Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο  τμήμα προμηθειών της ΟΛΘ 
ΑΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση cathanasiou@thpa.gr, με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση ptheologou@thpa.gr το αργότερο πέντε εργάσιμες (5) ημέρες πριν την λήξη της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με 
άλλο τρόπο, δεν εξετάζονται.  
Οι διευκρινίσεις κοινοποιούνται σε όλους τους συμμετέχοντες. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 - Τρόπος & Χρόνος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς το αργότερο μέχρι την 
30/01/2020, μη εξαρτώμενες από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση cathanasiou@thpa.gr, με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
ptheologou@thpa.gr 
 
ΑΡΘΡΟ 5 -  Παράταση, τροποποίηση, συμπλήρωση ή ματαίωση διαγωνισμού 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει το χρόνο υποβολής προσφορών ή να 
ακυρώσει τη διαδικασία ανάθεσης, ή να αποφασίσει την επανάληψή της σε οποιοδήποτε στάδιο, 
χωρίς ευθύνη, κόστος ή κύρωση, μετά από Απόφαση του αρμόδιου οργάνου αυτής. Διατηρεί 
επίσης το δικαίωμα, με διαφάνεια, να τροποποιήσει τους όρους της διαδικασίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 - Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για διάστημα 
εξήντα (60) ημέρων από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. Προσφορές που 
ισχύουν για μικρότερο χρονικό διάστημα θα  απορρίπτονται.  
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., 
πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τη προβλεπόμενη από 
τη Διακήρυξη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.  
 
ΑΡΘΡΟ 7 – Περιεχόμενο Προσφορών 

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

 Το ποσοστό έκπτωσης επί του προσφερόμενου ποσού κάθε διατακτικής -δωροεπιταγής. 
 Το χρόνο παράδοσης των διατακτικών – δωροεπιταγών, ο οποίος δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 Το χρόνο εξαργύρωσης των διατακτικών – δωροεπιταγών, ο οποίος δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος του ενός (1) έτους, από την παράδοσή τους στην ΟΛΘ Α.Ε. 
 Τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από εξήντα (60) 

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

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ισότιμων προσφορών θα ζητηθεί συμπληρωματική έκπτωση. 
 
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 προσφορών και οι συμμετέχοντες οφείλουν να 
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.  
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα 
του διαγωνισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 - Ειδικοί όροι εκτέλεσης της προμήθειας       

5.1 Παράδοση Διατακτικών 
Οι διατακτικές θα παραδοθούν με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή στις εγκαταστάσεις της 
ΟΛΘ ΑΕ εντός 5 εργασίμων ημερών από την ανάθεση της προμήθειας και την έγγραφη 
παραγγελία. 
5.2 Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει την ημέρα παράδοσης των διατακτικών-δωροεπιταγών.  
 
ΆΡΘΡΟ 7 - 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 ΟΛΘ ΑΕ 
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