ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

TED 081/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 6Α ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Κύρια Δρ/τητα: Λιμενικές Εργασίες
Δ/νση: Εντός Λιμένα Θεσ/νίκης
ΤΚ. 54625, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310593121, Φαξ: 2310510500
Ηλ/κη Δ/νση: secretariat@thpa.gr
Δ/νση Δ/κτύου: http://www.thpa.gr
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 21/6/2022
Προσφορών
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 16/6/2022
Αιτημάτων για διευκρινίσεις
Κριτήριο Ανάθεσης
Τιμή και ποιοτικά κριτήρια
Επαφή για
πληροφορίες/διευκρινίσεις

Για τη διαγωνιστική διαδικασία
Όνομα: Γιώργος Παπαγεωργίου
Email: gpapageorgiou@thpa.gr
Τηλέφωνο: +30 2310593305
Όνομα: Αναστασία Σαχινίδου
Email: asachinidou@thpa.gr
Τηλέφωνο: +30 2310593354
Για τεχνικά θέματα
Όνομα: Γιώργος Σίσκος
Email: gsiskos@thpa.gr
Τηλέφωνο: +30 2310593523

ΜΕΡΟΣ A: ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1 – Φυσικό & Οικονομικό Αντικείμενο
1.1 Φυσικό Αντικείμενο
Η παρούσα πρόσκληση αφορά την αναβάθμιση του Υποσταθμού 6α της ΟΛΘ ΑΕ και περιλαμβάνει το τμήμα της
εγκατάστασης μέσης τάσης, τους μετασχηματιστές αλλά και το τμήμα της χαμηλής τάσης, που αποτελούν στάδιο
της συνολικότερης αναβάθμισης που θα πραγματοποιηθεί στον εν λόγω υποσταθμό. Συγκεκριμένα
συμπεριλαμβάνει:
1. Την αντικατάσταση του μετασχηματιστή 500KVA σε 1000KVA
2. Την αποξήλωση των υπαρχόντων πεδίων μέσης και χαμηλής τάσης
3. Την προμήθεια και εγκατάσταση των νέων πεδίων μέσης και χαμηλής τάσης
4. Τα καλώδια συνδέσεων μέσης και χαμηλής τάσης
5. Τις συνδέσεις και αποσυνδέσεις όλων των παραπάνω
6. Την εγκατάσταση της εσωτερικής ταινίας γείωσης του υποσταθμού,
ως αναλυτικά αναφέρονται στο Β’ Μέρος της παρούσας.
Οι ενδιαφερόμενοι για τη σύνταξη της προσφοράς τους και ύστερα από σχετική συνεννόηση με την αρμόδια
Διεύθυνση της ΟΛΘ ΑΕ, μπορούν να επισκεφθούν τις του Λιμένα, ώστε να αποκτήσουν άμεση εικόνα των
εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα. Το αρμόδιο προσωπικό της Ο.Λ.Θ. ΑΕ, θα παράσχει κάθε
απαραίτητη πληροφορία ή διευκόλυνση (τηλ. επικ. 2310 593354_Κα Αναστασία Σαχινίδου).
1.2 Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, η οποία εκτιμάται βάσει της τιμής και των ποιοτικών
κριτηρίων που ακολουθούν.
Στοιχείο Αξιολόγησης
1
2
3
4
5
6

Κατανόηση έργου
Τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί – εμπειρία
Νεκρός χρόνος ανά φάση του αντικειμένου (α. παράδοση Π. ΜΤ, β. πίνακες Χ.Τ.
και γ. Μετασχηματιστής)
Χρόνος ολοκλήρωσης των φάσεων του αντικειμένου (α. παράδοση Π. ΜΤ, β.
πίνακες Χ.Τ. και γ. Μετασχηματιστής)
Εγγυήσεις
Τεχνική υποστήριξη (after sale service)

Συντελεστής
Βαρύτητας
25 %
30%
15%
15%
10%
5%

1.3 Χρόνος παράδοσης
Ο συνολικός χρόνος παράδοσης θα καθορίζεται από τους συμμετέχοντες στην προσφορά τους και δεν πρέπει να
υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, από την ημερομηνία αναγγελίας της ανάθεσης.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 3% επί της συμβατικής αξίας, για κάθε
εβδομάδα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο το 5%.
ΑΡΘΡΟ 2- Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.1 Δικαιούμενοι Συμμετοχής
2.1.1 Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν νομικά πρόσωπα, που ασκούν κύρια δραστηριότητα σχετική με το
αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης.
2.1.2 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

 Να μη βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση.
 Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων
(Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση
ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της υπ’ αριθμ.
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3
παρ.1 της κοινής δράσης υπ’ αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 91./308/ΕΟΚ
οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
ε)
υπεξαίρεση (375 Π.Κ),
στ) απάτη (386-388 Π.Κ.),

ζ)
εκβίαση (385 Π.Κ.),
η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.),
θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.),
ι)
δωροδοκία (235-237 Π.Κ.),
κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).
2.2 Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1. Χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, τα νομικά
πρόσωπα απαιτείται:
να έχουν ετήσιο μέσο όρο κύκλου εργασιών τα τελευταία 3 έτη (2018-2020) ίσο ή μεγαλύτερο του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €).
Να έχουν μέσο ειδικό κύκλο ηλεκτρολογικών εργασιών τα τελευταία 3 έτη (2018-2020), ύψους 500.000
ευρώ.
να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ασφαλιστικής Εταιρίας Α’ τάξης για την κάλυψη:
α) της Γενικής Αστικής Ευθύνης & Αστικής Ευθύνης Προϊόντων με ελάχιστο ανώτατο όριο ευθύνης ανά γεγονός
και ανώτατο ετήσιο 500.000€ & 500.000€.
β) της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνη με ελάχιστο ανώτατο όριο ευθύνης ανά γεγονός και ανώτατο ετήσιο όριο
500.000€ & 500.000€ αντίστοιχα.
γ) της Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης με ελάχιστο ανώτατο όριο ευθύνης ανά γεγονός και ανώτατο ετήσιο όριο
500.000€ & 500.000€ αντίστοιχα.
2.2.2 Τεχνική- Επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία, οι συμμετέχοντες απαιτείται:
- Να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν την υποχρεωτική στελέχωση από τέσσερις (4)
τουλάχιστον τεχνικούς οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο, με τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
1. Διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι μηχανικοί ή
2. Πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι μηχανικοί, οι οποίοι έχουν επαγγελματικά δικαιώματα της 4ης
ομάδας Α’ ειδικότητας, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο Π.Δ. 108/2013.
- Να διαθέτουν πενταετή (5) τουλάχιστον εμπειρία στον τομέα των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Μέσης
Τάσης (20KV).
- Να διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών.
2.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Για την απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής οι συμμετέχοντες υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο Υποψήφιος δηλώνει ότι έλαβε γνώση των ειδικών απαιτήσεων και
ιδιαιτεροτήτων του Αντικειμένου του Διαγωνισμού και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της
διακήρυξης.

2.

Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο (ημεδαπό νομικό πρόσωπο) ή αντίστοιχη
βεβαίωση/έγκριση/άδεια από τη σχετική αρχή της χώρας καταγωγής τους (αλλοδαπό νομικό
πρόσωπο), από την οποία θα αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου
2.1.1.

3.

Υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό του νομικού προσώπου οι οριζόμενοι στην
παράγραφο 2.1.2 λόγοι αποκλεισμού και ότι δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι τα κωλύματα
αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της.

4.

Το συνημμένο στο παράρτημα 2 Ενημερωτικό έγγραφο για την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων, κατά το Άρθρο 13 του ΓΚΠΔ 679/2016, υπογεγραμμένο από τους νόμιμους
εκπροσώπους του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.

5.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, διάρκειας ≥ 120 ημερολογιακών ημερών
προσμετρούμενης από της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, ποσού δέκα χιλιάδων
ευρώ (10.000,00€).
Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα υποβάλλουν Εγγυητική Επιστολή αποκλειστικά με τη μορφή Swift
μηνύματος, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα απαραίτητα στοιχεία, ήτοι: 1) Προς ή
Δικαιούχο (Το or Beneficiary), 2) Υπερ’ού ή Αιτούμενου (In favor of or Applicant) 3) Εκδότρια
τράπεζα (Bank or Guarantor) 4) Ποσό, Διάρκεια, Είδος Ε/Ε και κείμενο βάσει συμβολαίου που
έχουμε υπογράψει.
Η Ε/Ε πρέπει να εκδίδεται από αξιόπιστη τράπεζα διεθνούς κύρους στην ενδιάμεση τράπεζα που θα
επιλέξει η ΟΛΘ ΑΕ, με την ακόλουθη σειρά προτίμησης, Alpha Bank, National Bank of Greece,
Piraeus & Eurobank. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της ΟΛΘ ΑΕ σε περίπτωση που ο

επιλεγείς Ανάδοχος αρνηθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, να προσέλθει προς υπογραφή του σχετικού
πρακτικού ή της σχετικής σύμβασης μέσα στην προθεσμία που θα του ταχθεί.
6.

Αναλυτικό πίνακα έργων συναφών με το αντικείμενο του παρόντος, σύμφωνα με το παρακάτω
υπόδειγμα, για την τελευταία τριετία (3), 2018 έως 2020.
Α/Α

Πελάτης
&
Στοιχεία
Επικοινωνίας
Υπεύθυνου
Έργου

Σύντομη Περιγραφή Έργου

Προϋπολογισμός προ Φ.Π.Α.

7.

Πιστοποιητικά, διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής & ασφάλειας στην
εργασία αντίστοιχα, EN ISO 9001: 2015, EN ISO 14001: 2015, EN ISO 45001: 2018 σε ισχύ ή
ισοδύναμα.
8. Συνοπτική παρουσίαση της εταιρίας του νομικού προσώπου, που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον
οικονομικά στοιχεία τελευταίου έτους, αριθμό εργαζομένων και σχετικό με το αντικείμενο της
διακήρυξης πελατολόγιο.
9. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συναφών με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης έργων καθώς
και αντίγραφα των αντίστοιχων συμβάσεων.
10. Οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων ετών (2018-2020)
11. Βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας έργου.
12. Βεβαίωση εργασιακής κατάστασης από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του προσωπικού του
έργου.
13. Αντίγραφα των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος των προσώπων που θα διενεργήσουν τον
ηλεκτρολογικό έλεγχο του έργου.
14. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, ή επιστολή βεβαίωσης ασφαλιστικής εταιρείας, στην
οποία θα βεβαιώνεται ότι σε περίπτωση ανάθεσης της σχετικής προμήθειας θα καλύψει την αστική
ευθύνη του συμμετέχοντα.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, το νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
ΑΡΘΡΟ 3 - Περιγραφή διαδικασίας
3.1. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών
Κατά την αξιολόγηση η ΟΛΘ ΑΕ δύναται να απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες για παροχή διευκρινίσεων
και τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους
ορίζονται.
Η ΟΛΘ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή αναθεωρημένων προσφορών.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομοτεχνική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που ακολουθούν:

Στοιχείο Αξιολόγησης
1
2
3
4
5
6

Κατανόηση έργου
Τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί – εμπειρία
Νεκρός χρόνος ανά φάση του αντικειμένου (α. παράδοση Π. ΜΤ, β. πίνακες Χ.Τ.
και γ. Μετασχηματιστής)
Χρόνος ολοκλήρωσης των φάσεων του αντικειμένου (α. παράδοση Π. ΜΤ, β.
πίνακες Χ.Τ. και γ. Μετασχηματιστής)
Εγγυήσεις
Τεχνική υποστήριξη (after sale service)

Συντελεστής
Βαρύτητας
25 %
30%
15%
15%
10%
5%

80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 80 έως 120 βαθμούς. Σε κάθε κριτήριο τίθεται ο
βαθμός 100, εφόσον καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. Στις περιπτώσεις
που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις ή υπερκαλύπτονται, τίθεται η βαθμολογία μέχρι το κάτω και άνω όριο
αντίστοιχα. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων από το άθροισμα των
σταθμισμένων βαθμολογιών.
Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς θα γίνει με βάση τον
ακόλουθο τύπο :
Λi = 70 * ( Βi / Βmax ) + 30 * (Kmin/Ki)
όπου:
Βmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά
Βi η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i
Kmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή
Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i
Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.
Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία (Λi)
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
3.2 Χρόνος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι την 21/6/2022 με αποστολή συμπιεσμένου
κλειδωμένου φακέλου αρχείων και στις δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις gpapageorgiou@thpa.gr και
asachinidou@thpa.gr. Ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται στα ανωτέρω e-mail μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής προσφορών, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης των συμμετεχόντων. Ενδεικτικές οδηγίες για τη δημιουργία
κλειδωμένου αρχείου έχουν αναρτηθεί μαζί με την παρούσα διακήρυξη στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ ΑΕ.
3.3 Διευκρινίσεις
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο πέντε ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ηλεκτρονικά στα παρακάτω email:
asachinidou@thpa.gr και gpapageorgiou@thpa.gr, με κοινοποίηση στο: gsiskos@thpa.gr.
3.4 Παράταση, τροποποίηση, συμπλήρωση ή ματαίωση διαγωνισμού
Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει το χρόνο υποβολής προσφορών (στη διάρκεια του χρόνου
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 4 - Περιεχόμενο Προσφορών
Τα στοιχεία της προσφοράς ορίζονται ως ακολούθως:
4α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Ως ορίζεται στο άρθρο 2.2.2 της παρούσας Διακήρυξης.
 4β. Οικονομική Προσφορά
Η οικονομική προσφορά θα φέρει την υπογραφή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του
συμμετέχοντος νομικού προσώπου και θα πρέπει υποχρεωτικά:
Α) Να προσδιορίζει τη συνολική προσφερόμενη τιμή σε ευρώ (€) για το σύνολο του αντικειμένου, η οποία θα
αναλύεται ως ακολούθως:
1. Προμήθεια και εγκατάσταση Πινάκων Μέσης τάσης

2. Προμήθεια και εγκατάσταση Πινάκων Χαμηλής τάσης
3. Προμήθεια και εγκατάσταση Μετασχηματιστή.
Γ) Να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ΕΚΑΤΟΝ
ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ημερολογιακές ημέρες.
Δ) Να αναφέρει το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 10.4.
4γ. Τεχνική Προσφορά
Ο φάκελος Τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων θα πρέπει υποχρεωτικά να εμπεριέχει :
1. Τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων πινάκων με τον εξοπλισμό, στην Ελληνική γλώσσα που θα
αναφέρεται και θα απαντά σε κάθε παράγραφο των τεχνικών όρων της παρούσας, με την ίδια σειρά που
αυτοί (οι όροι) αναγράφονται στη Τεχνική Περιγραφή του έργου. Αυτή θα πρέπει να είναι αναλυτική και
σαφής.
2. Αντίγραφα πτυχίων και επαγγελματικών αδειών του προσωπικού που θα απασχολήσει καθώς και των
στελεχών.
3. Όλες τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις όπως έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα μέρη των
τεχνικών όρων.
4. Παρουσίαση της υποδομής των εγκαταστάσεων κατασκευής των πινάκων.
5. Τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη.
6. Τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού.
7. Πιστοποιητικά του προς προμήθεια εξοπλισμού
8. Ηλεκτρολογικά σχέδια
9. Μονογραμμικά διαγράμματα των πινάκων
10. Κάτοψη του υποσταθμού όπως θα διαμορφωθεί
11. Κάθε άλλο στοιχείο που θεωρεί ο ενδιαφερόμενος απαραίτητο.
12. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης.
ΑΡΘΡΟ 5- Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν για τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από τη λήξη
της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών του Διαγωνισμού.
Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., πριν από τη λήξη
τους, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τη προβλεπόμενη από τη Διακήρυξη αρχική διάρκεια ισχύος
της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 6 - Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις προσφορών ή οποιεσδήποτε προτάσεις που μπορούν
να χαρακτηρισθούν σαν αντιπροσφορές, δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται από αρμόδιο όργανο της
Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
ΆΡΘΡΟ 7 - Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Όλα τα στοιχεία των προσφορών θα
συντάσσονται είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα είτε (εφόσον είναι συντεταγμένα στην γλώσσα της
χώρας προέλευσής τους) θα συνοδεύονται από μετάφραση σε μία από τις παραπάνω γλώσσες. Σε περίπτωση
ασυμφωνίας επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική.
ΆΡΘΡΟ 8 – Αναπροσαρμογή Τιμών
Οι προσφερόμενες τιμές, θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή για
οποιοδήποτε λόγο και αιτία μέχρι και την ολοκλήρωση της προμήθειας/έργου. Για τον λόγο αυτό, η συμμετοχή
κάθε ενδιαφερομένου στον διαγωνισμό, συνεπάγεται τη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη παραίτησή του από
κάθε, υπέρ αυτού, δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών που προσφέρθηκαν και που τυχόν απορρέει από άλλη
σχετική διάταξη.
ΆΡΘΡΟ 9 - Σύμβαση
Μετά την κοινοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού υπογράφεται σύμβαση μεταξύ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και
του επιλεγμένου νομικού προσώπου.
Σε περίπτωση που ο αναδειχθείς υποψήφιος δεν προχωρήσει στην υπογραφή της κύριας σύμβασης ή
τροποποιήσει ουσιώδεις όρους της, ιδίως ως προς το χρόνο παράδοσης η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί δικαίωμα αποζημίωσης
για κάθε θετική και αποθετική ζημία.
Διευκρινίζεται ότι η πανδημία Covid-19 δε θα συνιστά εκ των προτέρων λόγο ανωτέρας βίας, εκτός εάν ο
αναδειχθείς υποψήφιος αποδείξει κατά τρόπο αντικειμενικό ότι η πανδημία εμποδίζει την εμπρόθεσμη εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 10 - Ειδικοί όροι
10.1 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 της συνολικής αμοιβής, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΟΛΘ ΑΕ έναντι του Αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
10.2 Χρόνος εγγυημένης καλής λειτουργίας
Ο ελάχιστα αποδεκτός χρόνος εγγυημένης καλής λειτουργίας ανέρχεται σε τρία (3) έτη ως προς του Πίνακες
Μέσης & Χαμηλής Τάσης και σε πέντε (5) έτη αναφορικά με τους μετασχηματιστές, με ημερομηνία έναρξης την
ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής. Κατά το χρονικό διάστημα εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται
για την καλή λειτουργία του συνόλου της προμήθειας και οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη ή
δυσλειτουργία προκύψει οφειλόμενη σε πλημμελή κατασκευή ή σε ελαττωματικό υλικό.
Σε περίπτωση αντικατάστασης του συστήματος, ο χρόνος εγγύησης θα παρατείνεται αντίστοιχα.
10.3 Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό έως πέντε τοις εκατό (5%)
επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, με ημερομηνία λήξης εξήντα (60) ημέρες μετά τη λήξη
της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση του έργου. Η εγγυητική επιστολή
καλής λειτουργίας θα επιστραφεί μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο
αρμόδιο όργανο της ΟΛΘ ΑΕ την ολική ή μερική κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας.
10.4 Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν με την οικονομική προσφορά τους, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
του έργου και συγκεκριμένα θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των φάσεων του έργου και ο νεκρός χρόνος
φάσεων του έργου.
Οι εργασίες μπορούν να εκτελούνται τις καθημερινές κατά τις δύο βάρδιες εργασίας της Ο.Λ.Θ. ΑΕ.
Εφόσον ο ανάδοχος επιθυμεί την εκτέλεση εργασιών και κατά τις αργίες (Σάββατο, Κυριακή) πλην εορτών θα
πρέπει μια ημέρα τουλάχιστον νωρίτερα να ενημερώνει την Υπηρεσία. Οι εργασίες κατά τις αργίες μπορούν να
εκτελούνται μόνον κατά την Α’ βάρδια.
10.5 Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του Αναδόχου δύναται να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:
Ποσό έως τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας του όλου αντικειμένου της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., μπορεί να
δοθεί ως προκαταβολή με την υπογραφή της σύμβασης και έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής ανάληψης
προκαταβολής.
Το υπολοιπόμενο ποσό καταβάλλεται μετά την παράδοση και την επιτυχή ολοκλήρωση των φάσεων και δοκιμών
του έργου και τη σχετική υπογραφή του Πιστοποιητικού Παραλαβής, εντός 60 ημερών από την ημερομηνία
έκδοσης του τιμολογίου.
Μετά την υπογραφή του Πιστοποιητικού Παραλαβής του συνόλου των φάσεων του έργου, επιστρέφεται η
Εγγυητική Επιστολή ανάληψης προκαταβολής.
11.Εκπαίδευση
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό σεμινάριο στο τεχνικό
προσωπικό της ΟΛΘ ΑΕ.
12.Λοιπές Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην ΟΛΘ τα εγχειρίδια χειρισμού και λειτουργίας και τα λοιπά παραδοτέα που
αναλυτικά αναφέρονται στο Β’ Μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δήλωση,
με την οποία θα καθορίζει τον υπεύθυνο κατά το Νόμο Τεχνικό Ασφαλείας καθώς και το Σ.Α.Υ. /Φ.Α.Υ.,
που θα έχει όλη την ευθύνη παρακολούθησης και επίβλεψης των εργασιών του έργου. Τη δήλωση πρέπει
να συνυπογράφει και ο οριζόμενος Τεχνικός ώστε να φαίνεται ότι αποδέχεται την ανάθεση. Επίσης θα
υπογράψει και το ειδικό έντυπο της Υπηρεσίας που αφορά την λειτουργία του εργοταξίου εντός της
ΟΛΘ ΑΕ. Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα κατέχει τις απαραίτητες άδειες, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε κάθε
ζήτηση από την ΟΛΘ ΑΕ. Καθόλη τη διάρκεια των εργασιών και μέχρι την παραλαβή, ο Ανάδοχος και ο
επιβλέπων Τεχνικός του, οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για το προσωπικό τους και τους
τρίτους στους χώρους της ηλεκτρικής εγκατάστασης του Λιμένα. Ακόμη, όλο το τεχνικό προσωπικό του
Αναδόχου θα κατέχει τις κατάλληλες επαγγελματικές άδειες ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
 Τον ορισμό ενός από τα στελέχη του («Υπεύθυνος Έργου») το οποίο θα είναι συνολικά υπεύθυνο για
την επικοινωνία με την ΟΛΘ κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, αναφορικά με την εκτέλεση
των υπηρεσιών αλλά και για θέματα διαχείρισης συμβολαίων και οικονομικών.

Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση ή αντικατάσταση οποιουδήποτε από το
προσωπικό του αναδόχου, κρίνεται ακατάλληλο ή παραβαίνει τις υποδείξεις, σχετικά με την ορθή τεχνική
και τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται.
 Ο Υποσταθμός 6α βρίσκεται μέσα σε Τελωνειακή ελεγχόμενη περιοχή του λιμένος και κατά συνέπεια ο
Ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με όσα συνεπάγεται το ειδικό αυτό καθεστώς. Ο
Ανάδοχος κατά τη διάρκεια των εργασιών στον Υποσταθμό 6α, οφείλει να τηρεί όλες τις τελωνειακές
διατάξεις, για την εισαγωγή και εξαγωγή από το Λιμένα εργαλείων και μηχανημάτων.
 Όλες οι απαιτούμενες εργασίες, θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους Ελληνικούς
και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς που διέπουν τις κατασκευές αυτές. Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο
ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει πλήρως όλα τα προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία μέτρα
ασφαλείας.
 Ακόμη ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα, την νόμιμη παροχή
εργασιών και διαμονή στη χώρα των ατόμων που απασχολήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών που
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην προμήθεια, εγκατάσταση και
λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών και εφοδίων, αναγκαίων ή χρήσιμων για την
εκτέλεση του Έργου. Τα υπόψη μηχανήματα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, που χρησιμοποιούνται
προσωρινά ή οριστικά στο Έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να
παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το Έργο και το προσωπικό.
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, αμέσως μετά την αποπεράτωση κάθε εργασίας, να συγκεντρώσει τα
υλικά που πλεονάζουν ή αυτά που αποξηλώθηκαν και να πραγματοποιεί πλήρη καθαρισμό της θέσης
εργασίας (απομάκρυνση απορριμμάτων, μπαζών, κατεστραμμένου ηλεκτρολογικού υλικού κλπ.).
 Ο παλαιός εξοπλισμός που ενδεχομένως θα αποξηλωθεί με επιμέλεια και ευθύνη του Αναδόχου, θα
συγκεντρωθεί και θα παραδοθεί στην Κεντρική Αποθήκη του ΟΛΘ, αφού προηγηθεί Πρακτικό
παράδοσης- παραλαβής υπογεγραμμένο από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
 Οι εργαζόμενοι του εργολάβου θα φορούν διαρκώς τα Μέσα Ατομικής Προστασίας ( Μ.Α.Π ), θα
ακολουθούν πιστά όσα υπαγορεύονται από τη σήμανση στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και θα τοποθετούν προειδοποιητική σήμανση για τους κινδύνους που δημιουργούνται από
την εκτέλεση της εργασίας τους.
 Ο Ανάδοχος, φέρει την πλήρη και αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή
ζημία προκληθεί στην ΟΛΘ ΑΕ., στο προσωπικό του ή στο προσωπικό της ΟΛΘ ΑΕ ή σε οποιονδήποτε
τρίτο, κατά την εκτέλεση των εργασιών που ανέλαβε ή επ' ευκαιρία αυτών από ενέργειες δικές του ή
των ατόμων που θα απασχολήσει, μέχρι και την λήξη της Σύμβασης. Εάν συμβεί κάποιο ατύχημα, ο
Ανάδοχος θα κάνει όλες τις απαιτούμενες αναγγελίες.
 Ο εργολάβος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία και τους
κανόνες της τέχνης σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, για το σύνολο των εμπλεκομένων
εργαζομένων ή μη, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται ενδεικτικώς στον οδηγό υγείας και
ασφάλειας της εργασίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε., του οποίου έλαβε γνώση.
 Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες υλικών, εξαρτημάτων, μηχανημάτων και
εργαλείων του αναδόχου, ο οποίος οφείλει να μεριμνήσει για την επαρκή και αποτελεσματική φύλαξη
τους.
 Ο ανάδοχος έχει όλες τις ευθύνες του εργοδότη για το προσωπικό του, δηλαδή της μισθοδοσίας και των
εισφορών υπέρ των κυρίων και επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων.
 Το προσωπικό του Αναδόχου έχει υποχρέωση να τηρεί όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία και τους
κανόνες της τέχνης και Επιστήμης σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Οφείλει να λάβει γνώση και
του Κανονισμού Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων (Απόφαση 2643/27.6.2005) της ΟΛΘ ΑΕ, με τις
διατάξεις του οποίου οφείλει να συμμορφώνεται.
13. Ασφάλιση
Ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η κάλυψη του οποίου θα επαρκεί για τυχόν ζημία ή
δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν και οι οποίες ενδέχεται να επιβαρύνουν τον Ανάδοχο δυνάμει της
Σύμβασης, μέχρι του ποσού 500.000€.
14.Προβλεπόμενες συντηρήσεις
Ο Ανάδοχος οφείλει να κάνει τις δύο πρώτες προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή περιοδικές συντηρήσεις με
ευθύνη και έξοδά του και συγκεκριμένα για δύο (2) έτη όσον αφορά το σύνολο των πινάκων και για τρία (3) έτη
όσον αφορά το μετασχηματιστή, βάσει των όσων αναγράφονται στο Βιβλίο συντήρησης (manual) του
κατασκευαστή. Οι διαγωνιζόμενοι στην προσφορά τους θα αναφέρουν τόσο τις ώρες λειτουργίας για την κάθε
συντήρηση, όσο και τις εργασίες που προβλέπονται, καθώς και το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή με τα
προαναφερόμενα.
Δε θεωρείται περιοδική συντήρηση η πρώτη που γίνεται για τις αναγκαίες ρυθμίσεις μετά τη λειτουργία.


15.Υπεργολαβία – Εκχώρηση
Ο Ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιεί υπεργολάβους, αλλά υποχρεούται να δηλώσει επακριβώς τα στοιχεία των
υπεργολάβων, το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσουν και το ποσοστό που αντιστοιχεί σε αυτό. Ο ανάδοχος
δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε τμήματος από υπεργολάβο.
Ο ΟΛΘ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση οποιουδήποτε υπεργολάβου κρίνει ότι δεν ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις του έργου, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αντικατάσταση του υπεργολάβου εντός 15
ημερών, φροντίζοντας για την απάλειψη οποιασδήποτε αστοχίας προκλήθηκε από υπαιτιότητα του υπεργολάβου ή
του αναδόχου.

ΜΕΡΟΣ Β’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΕΡΟΣ Β’ _ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 6Α (αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ Α.Ε.)
Παραρτήματα _Τεχνικές Προδιαγραφές (αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ Α.Ε.)
Παραρτήματα:
1. Γενικοί Όροι Σύμβασης Προμήθειας
2. Ενημερωτικό Έγγραφο για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ

FRANCO NICOLA CUPOLO

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κατά το άρθρο 13 του
ΓΚΠΔ 679/2016 (συνοδεύει τα έντυπα των Αιτήσεων Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς-ΠροκηρύξειςΔιακηρύξεις-Προσφορές κλπ της Δνσης Προμηθειών και Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ»).
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης» (ΟΛΘ Α.Ε., νόμος 2688/99, ΦΕΚ
40Α'/1-3-99), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Α΄ Προβλήτα, εντός Λιμένος, ΤΚ: 54625, τηλ.: 2310 593 118-121),
όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει με την παρούσα, και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδιαιτέρως του Γενικού Κανονισμού ΕΕ
679/2016, υπό την ιδιότητά της ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», το φυσικό πρόσωπο (εφεξής καλούμενο
«Υποκείμενο των Δεδομένων»), που υπογράφει την Αίτηση Συμμετοχής, την Προσφορά ή άλλο, παρόμοιου
σκοπού, έντυπο της Δνσης Προμηθειών και Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ», και υποβάλλει τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά, είτε για τον εαυτό του και ως εκπρόσωπος ατομικής επιχείρησης, είτε ως Φ.Π. - νόμιμος
εκπρόσωπος του συμμετέχοντος στη διαδικασία νομικού προσώπου, είτε με άλλη παρόμοια ιδιότητα
νομιμοποίησης, ότι η ίδια η «ΟΛΘ ΑΕ» και οι αρμόδιες Υπηρεσίες-Διευθύνσεις-Τμήματα αυτής (όπως και οι

υπάλληλοί της, που ενεργούν υπό την εποπτεία της, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της και στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων τους, πιθανόν δε και άλλοι ως από κοινού «Υ.Ε.», «Εκτελούντες την Επεξεργασία», τρίτοι ή
αποδέκτες: υπόλοιποι μετέχοντες στη διαδικασία, υπουργεία, δημόσιες αρχές, ΔΟΥ, δικαστικές αρχές κλπ, βάσει
συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση του «Υπευθύνου Επεξεργασίας» ή σε εκπλήρωση καθήκοντος του ή για
εκτέλεση σύμβασης), συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην
Αίτηση Συμμετοχής, στην Προσφορά ή σε άλλο παρόμοιου σκοπού έντυπο της Δνσης Προμηθειών και
Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ», και στα συνοδευτικά αυτών έγγραφα, τα οποία αυτοβούλως υποβάλλει στην «ΟΛΘ
ΑΕ» το «Υποκείμενο των Δικαιωμάτων», είτε για λογαριασμό του (ατομική επιχείρηση) είτε για λογαριασμό του
Ν.Π. που το ίδιο εκπροσωπεί.
Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες διεκπεραίωσης της Αίτησης Συμμετοχής, της Προσφοράς
ή όποιου άλλου με παρόμοιο σκοπό εντύπου της Δνσης Προμηθειών και Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ». Σκοπός
της επεξεργασίας μπορεί να είναι: η αξιολόγηση της Αίτησης/Προσφοράς κλπ, ο έλεγχος των στοιχείων του
«Υποκειμένου» ή της εταιρείας που αυτό εκπροσωπεί, που η διαδικασία απαιτεί, η
αξιολόγηση της
καταλληλόλητας του «Υποκειμένου» ή της εταιρείας που αυτό εκπροσωπεί, ως υποψήφιου αντισυμβαλλόμενου
της προς σύναψη σύμβασης με την «ΟΛΘ ΑΕ» ή στα πλαίσια πρόθεσης σύναψης σύμβασης (άρθρο 6 παρ.1β
ΓΚΠΔ ΑιτΣκ 44). Περαιτέρω, η «ΟΛΘ ΑΕ» επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για να επικοινωνεί με το
«Υποκείμενο», όποτε το κρίνει απαραίτητο, για ζητήματα σχετικά με την διαδικασία, και για την εναρμόνιση της
«ΟΛΘ ΑΕ» με τις επιταγές του Κανονισμού και του νόμου (συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή του, άρθρο 6
παρ.1γ’ ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών για το απαραίτητο χρονικό
διάστημα ελέγχου της Αίτησης/Προσφοράς κλπ, και των υποβαλλόμενων δι’αυτών στοιχείων, για το
χρονικό διάστημα διεκπεραίωσης της διαδικασίας, για το χρονικό διάστημα υποβολής τυχόν
ενστάσεων και λοιπών ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, που δυνατόν να προβλέπονται εσωτερικά ή
από τη νομοθεσία, για το χρονικό διάστημα εκπλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και
παραγραφής των εκατέρωθεν αξιώσεων και γενικά για όσο απαιτείται από το γράμμα και το πνεύμα
του Κανονισμού Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και Προμηθειών και της σχετικής
νομοθεσίας και των συμβάσεων που διέπουν τη λειτουργία της «ΟΛΘ ΑΕ», όπως αυτά εκάστοτε
ισχύουν. Κατόπιν αρχειοθετούνται, είτε έγχαρτα είτε ηλεκτρονικά, με τρόπο που δεν παρέχει πρόσβαση σε μη
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Προβλέπεται η ασφαλής καταστροφή τους μετά την πάροδο του απαραίτητου
χρονικού διαστήματος, όπως ορίζει η οικεία νομοθεσία (για την περίοδο μέχρι την 23-3-2018 ισχύουν οι
ρυθμίσεις του άρθρου 191 §2 του Ν.4610/2019 (Α΄70) για την περίοδο μετά το χρονικό αυτό σημείο και τη
μετατροπή του «Υπευθύνου Επεξεργασίας» σε ΑΕ, ισχύει η απώτατη παραγραφή του Αστικού Κώδικα). Η
παροχή των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την παρούσα διαδικασία και, αν δε δοθούν από το
«Υποκείμενο των Δεδομένων», η σχετική υπηρεσία δεν θα είναι δυνατή ούτε και η συμμετοχή του
«Υποκειμένου» στη διαδικασία.
Το «Υποκείμενο των Δεδομένων» έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» για:
πρόσβαση-ενημέρωση, διόρθωση, περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν, αντίταξη στην
επεξεργασία καθώς και για τη διαγραφή και τη φορητότητα, πάντα υπό τους όρους και τους περιορισμούς

της κείμενης νομοθεσίας (πχ 17 παρ.3, 20 παρ.3, 23 ΓΚΠΔ). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με τη
συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης-φόρμας που υπάρχει διαθέσιμη στο Πρωτόκολλο και στη Δνση
Προμηθειών και Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ», είτε με αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: «ΟΛΘ ΑΕ», Α΄
Προβλήτα, εντός Λιμένος, ΤΚ: 54625, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 593118-121, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη
διεύθυνση: dpo@thpa.gr. Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» παρέχει στο «Υποκείμενο των Δεδομένων»
πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος, δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 ΓΚΠΔ
χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω
προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της
πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων (βλ. αναλυτικότερα: άρθρο 12 παρ. 3-4 ΓΚΠΔ
Επίσης, για τυχόν καταγγελία, το “Υποκείμενο των Δεδομένων” έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε εγγράφως (δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα)
είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (www.dpa.gr).
Θεσσαλονίκη, ___ /___ /20___
Ελαβα γνώση της παρούσης Ενημέρωσης (υπογραφή και ολογράφως):

ΕΚΔΟΣΗ 7ος/2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Διάρκεια της Σύμβασης
(α) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία
υπογραφής έως τη λήξη του χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας,
εκτός, από την περίπτωση χορήγησης παράτασης σύμφωνα με το
άρθρο 1(β) ή πρόωρης καταγγελίας σύμφωνα με τους παρόντες
όρους. Εάν δεν οριστεί ημερομηνία εκτέλεσης της προμήθειας, η
Σύμβαση θα λήξει όταν έχουν παραδοθεί και γίνουν αποδεκτά
όλα τα εμπορεύματα και έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι
πληρωμές που απαιτούνται δυνάμει της Σύμβασης.
(β) Οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί, με γραπτή ειδοποίηση,
κοινοποιούμενη στο άλλο μέρος τουλάχιστον δέκα-πέντε (15)
ημέρες πριν από τη λήξη της Σύμβασης να ζητήσει παράταση της
Σύμβασης πέραν της ημερομηνίας εκτέλεσης της προμήθειας. Η
Σύμβαση μπορεί να παραταθεί μόνο για την περίοδο ή τις
περιόδους που συμφωνήθηκαν εγγράφως από τα συμβαλλόμενα
μέρη.
2. Προμήθεια και παράδοση εμπορευμάτων
(α) Ο Προμηθευτής θα παραδώσει τα εμπορεύματα στην ΟΛΘ
σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και τυχόν οδηγίες που θα
δοθούν -από την ΟΛΘ.
(β) Ο Προμηθευτής θα παραδώσει τα εμπορεύματα στο σημείο
παράδοσης έως τον χρόνο παράδοσης, όπως ορίζεται στη
σύμβαση. Η παραλαβή θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί εφόσον
συντρέχει ένα από τα κάτωθι:
(i) η ΟΛΘ έχει πιστοποιήσει εγγράφως την αποδοχή τους ή
(ii) η αποδοχή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το
ακόλουθο άρθρο 3(α).
3. Αποδοχή ή απόρριψη εμπορευμάτων
(α) Εάν τα εμπορεύματα συμμορφώνονται με την παρούσα
Σύμβαση, η ΟΛΘ θα εκδώσει άμεσα γραπτή ειδοποίηση
αποδοχής των εμπορευμάτων. Εάν ΟΛΘ δεν εκδώσει γραπτή
ειδοποίηση αποδοχής ή απόρριψης των εμπορευμάτων εντός
τριάντα (30) ημερών από την παράδοση, η αποδοχή των
εμπορευμάτων θα θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί κατά την
ημερομηνία παράδοσης με την επιφύλαξη πραγματικών
ελαττωμάτων που δεν είναι ορατά δια γυμνού οφθαλμού.
(β) Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα:
(i) δεν συμμορφώνονται με την παρούσα Σύμβαση ή
(ii) κατά
την
παράδοση είναι κατεστραμμένα,
ακατάλληλα για τη σκοπούμενη χρήση ή μη
αξιοποιήσιμα εμπορικά,
η ΟΛΘ ΑΕ μπορεί να απορρίψει τα εμπορεύματα εκδίδοντας
γραπτή ειδοποίηση (συμπεριλαμβάνοντας τους λόγους
απόρριψης) προς τον Ανάδοχο εντός τριάντα (30) ημερών από
την παράδοση. Η ΟΛΘ ΑΕ δεν υποχρεούται να πληρώσει για
εμπορεύματα που τυχόν απορρίψει.
(γ) Ο Προμηθευτής, με δικά του έξοδα, θα συλλέξει και θα
απομακρύνει
τυχόν
απορριφθέντα
εμπορεύματα
το
συντομότερο δυνατό κατόπιν ειδοποίησης. Σε περίπτωση που ο
Προμηθευτής αποτύχει να συλλέξει και να απομακρύνει τα
απορριφθέντα εμπορεύματα εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος, η ΟΛΘ μπορεί να επιστρέψει τα εμπορεύματα στον
Προμηθευτή με έξοδα του Προμηθευτή ή, κατόπιν περαιτέρω
ειδοποίησης, να καταστρέψει τα εμπορεύματα ή άλλως να τα
διαθέσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
4. Συμβατικό τίμημα
(α) Η τιμή μονάδας είναι σταθερή και περιλαμβάνει όλους τους
φόρους για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.
(β) Ο Προμηθευτής δεν θα χρεώσει στην ΟΛΘ ΑΕ οποιαδήποτε
πρόσθετη αμοιβή ή ποσό για τη συσκευασία, μεταφορά,
ασφάλιση,
φόρτωση,
εκφόρτωση,
αποθήκευση
των
εμπορευμάτων ή οποιοδήποτε άλλο κόστος που αναλαμβάνει ο
Προμηθευτής για την προμήθεια ή την παράδοση των
εμπορευμάτων στην ΟΛΘ ΑΕ.
5. Τιμολόγηση και πληρωμή
(α) Κατά την αποδοχή ή μετά την αποδοχή των εμπορευμάτων, ή
όπως

άλλως ορίζεται στη Σύμβαση, ο Προμηθευτής θα υποβάλει στην
ΟΛΘ ένα φορολογικό παραστατικό (με όλες τις πληροφορίες που
απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία μαζί με άλλες
πληροφορίες, όπως ευλόγως απαιτήσει η ΟΛΘ), το οποίο θα
περιλαμβάνει το συμβατικό τίμημα.
(β) Η ΟΛΘ θα εξοφλήσει το τιμολογητέο ποσό μείον
οποιοδήποτε ποσό απαιτείται από τη νομοθεσία εντός εξήντα
(60) ημερών από την παραλαβή ενός έγκυρου τιμολογίου.
(γ) Η πληρωμή ενός τιμολογίου δεν θα θεωρείται απόδειξη ότι τα
εμπορεύματα έχουν παραδοθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
Σύμβαση, αλλά θα νοείται μόνο ως πληρωμή έναντι
λογαριασμού.
6. Μεταβίβαση κυριότητας και κινδύνου
Η κυριότητα των εμπορευμάτων θα μεταβιβαστεί στην ΟΛΘ
κατόπιν αποδοχής των εμπορευμάτων. Η ΟΛΘ αναλαμβάνει τον
κίνδυνο που αφορά τα εμπορεύματα όταν παραδοθούν στο
σημείο παράδοσης.
7. Εγγυήσεις
(α) Ο Προμηθευτής δηλώνει και εγγυάται στην ΟΛΘ ΑΕ ότι:
(i) Έχει το δικαίωμα να συνάπτει Συμβάσεις πώλησης και
παροχής Υπηρεσιών για το συγκεκριμένο σκοπό της
Σύμβασης.
(ii) Έχει το δικαίωμα να πωλήσει και να μεταβιβάσει την
κυριότητα των εμπορευμάτων στην ΟΛΘ ΑΕ
(iii) Ο ίδιος και το προσωπικό του δεν κατέχουν κάποιο αξίωμα
ή περιουσία, δεν ασχολούνται με καμία επιχείρηση ή
δραστηριότητα και δεν έχουν καμία υποχρέωση με την
οποία δημιουργούνται ή ενδέχεται να δημιουργηθούν
καθήκοντα ή συμφέροντα τα οποία είναι σε σύγκρουση ή
ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση με τις
υποχρεώσεις τους δυνάμει της παρούσας Σύμβασης και
(iv) Δεν έχει συνάψει συμφωνία για λογαριασμό
καταπιστεύματος και
(v) Τα εμπορεύματα:
(Α) είναι καινούργια και κατάλληλα για τον σκοπό που
αναφέρεται στη Σύμβαση (ή, εάν δεν αναφέρεται κάποιος
σκοπός, για τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται
συνήθως)
(Β) συμμορφώνονται από κάθε άποψη με την παρούσα
Σύμβαση
(Γ) είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα
(συμπεριλαμβανομένων ελαττωμάτων στην εγκατάσταση)
και
(Δ) είναι ποιότητας σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη
και συμμορφώνονται με όλους τους Νόμους.
(β) Εάν προβλέπεται στη Σύμβαση, ο Προμηθευτής θα
προσκομίσει τυχόν εγγυήσεις του κατασκευαστή στην ΟΛΘ ΑΕ.
8. Ευθύνη
(α) Ο Προμηθευτής θα αποζημιώνει και θα διατηρεί ανά πάσα
στιγμή την ΟΛΘ, καθώς και το προσωπικό της, απαλλαγμένη
τυχόν υποχρεώσεων, ζημιών, δαπανών και εξόδων
(συμπεριλαμβανομένων όλων των νομικών και δικαστικών
εξόδων που ορίζονται σε βάση πλήρους αποζημίωσης) ή
αποζημίωσης που προκύπτει από, ή με οποιονδήποτε τρόπο σε
σχέση με τα παρακάτω:
(i) προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο
(ii) βλάβη περιουσιακού στοιχείου
(iii) παραβίαση υποχρέωσης εμπιστευτικότητας ή απορρήτου,
είτε δυνάμει της παρούσας Σύμβασης είτε με άλλο τρόπο
(iv) δόλιες πράξεις ή παραλείψεις
(v) εκ προθέσεως παρεκτροπή ή παράνομη πράξη ή
παράλειψη
(vi) παραβιάσεις λογικής ή φυσικής ασφάλειας
(vii) απώλεια ή καταστροφή Δεδομένων
(viii) αξίωση τρίτου που προκύπτει από παραβίαση της
Σύμβασης από τον Προμηθευτή ή το Προσωπικό του
(συμπεριλαμβανομένης παράβασης που αφορά την

εγγύηση) ή οποιαδήποτε αμέλεια ή παράλειψη του
Προμηθευτή ή του Προσωπικού του
(ix) παραβίαση ή φερόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε άλλου
δικαιώματος οποιουδήποτε
προσώπου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε τρίτου
μέρους
(x) παραβίαση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του
δυνάμει της παρούσας Σύμβασης που προκλήθηκε από ή
για την οποία συνέβαλε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη
από τον Ανάδοχο ή το Προσωπικό του.
(β) Η ευθύνη του Προμηθευτή να αποζημιώσει την ΟΛΘ ΑΕ
σύμφωνα με το άρθρο 8 περιορίζεται στο βαθμό που
οποιαδήποτε εσκεμμένη, παράνομη πράξη ή παράλειψη της
ΟΛΘ ή του Προσωπικού της συνέβαλε στην ευθύνη, την
απώλεια, τη ζημία, το κόστος, τα έξοδα ή την αποζημίωση με τα
οποία επιβαρύνθηκε ο Προμηθευτής.
9. Καταγγελία
(α) Η ΟΛΘ μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση με άμεση ισχύ (ή
με ισχύ από μια καθορισμένη ημερομηνία) με γραπτή
ειδοποίηση στον Προμηθευτή, σε περίπτωση που ο
Προμηθευτής:
(i) παραλείψει να παραδώσει τα εμπορεύματα σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη Σύμβαση
(ii) παραβιάσει οποιοδήποτε άρθρο της Σύμβασης και, εφόσον
η εν λόγω παράβαση επιδέχεται διόρθωσης, δεν
επιδιορθώσει την παράβαση εντός δέκα (10) εργάσιμων
ημερών από τη λήψη γραπτής σχετικής ειδοποίησης (ή
μεταγενέστερη ημερομηνία που ενδεχομένως οριστεί σε
αυτήν την ειδοποίηση)
(iii) παραβιάσει οποιοδήποτε άρθρο της Σύμβασης με τρόπο που
δεν επιδέχεται διόρθωσης
(iv) εισέλθει σε καθεστώς πτώχευσης.
(v) προσωπικό του Προμηθευτή που εμπλέκεται στην
προμήθεια των εμπορευμάτων διαπράξει απάτη, επιδείξει
ανέντιμη συμπεριφορά ή οποιοδήποτε άλλο σοβαρό
παράπτωμα.
(β) Εάν πραγματοποιηθεί καταγγελία της Σύμβασης σύμφωνα με
το άρθρο 9 (α), η ΟΛΘ θα καταβάλλει πληρωμή για τα
εμπορεύματα που παραλήφθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα
Σύμβαση, μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας.
Η ΟΛΘ δεν έχει άλλη ευθύνη έναντι του Προμηθευτή σε σχέση
με την εν λόγω καταγγελία.
(γ) Ο Προμηθευτής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση
αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα (30)
εργάσιμων ημερών στην ΟΛΘ, σε περίπτωση που η ΟΛΘ δεν
καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά δυνάμει της παρούσας
Σύμβασης.
(δ) Η καταγγελία ή η λήξη της παρούσας Σύμβασης δεν
επηρεάζει κανένα δικαίωμα προσφυγής ή χρήσης ένδικου μέσου
από οποιοδήποτε από τα μέρη, τα οποία προέκυψαν κατά τη
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και μέχρι τη λήξη ή καταγγελία
της.
(ε) Με τη λήξη ή καταγγελία της Σύμβασης, ο Προμηθευτής
πρέπει αμέσως, ακολουθώντας τις οδηγίες της ΟΛΘ, να διακόψει
τη χρήση κάθε υλικού που περιέχει Δεδομένα ή Εμπιστευτικές
Πληροφορίες, είτε καταστρέφοντας το υλικό είτε επιστρέφοντάς
το χωρίς επιπλέον κόστος για την ΟΛΘ.
10. Εμπιστευτικότητα, απόρρητο και προστασία δεδομένων ΓΚΠΔ
Για την τήρηση των αρχών της εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας
καθώς επίσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οι
συμβαλλόμενοι υπογράφουν και αποδέχονται το συνημμένο
Παράρτημα 2.
11. Πρόσβαση
Κατά την παρουσία στις εγκαταστάσεις της ΟΛΘ ΑΕ, ο
Προμηθευτής θα διασφαλίζει ότι ο ίδιος και το Προσωπικό του:
(α) προστατεύουν τους εργαζόμενους και τα περιουσιακά
στοιχεία της ΟΛΘ
(β) αποτρέπουν τυχόν όχληση
(γ) ενεργούν με ασφαλή και νόμιμο τρόπο

(δ) συμμορφώνονται με τα πρότυπα, τις πολιτικές και τα
σχέδια ασφαλείας της ΟΛΘ (όπως κοινοποιήθηκαν στον
Προμηθευτή) και
(ε) συμμορφώνονται με τυχόν οδηγίες της ΟΛΘ ή του
προσωπικού της.
12. Υπεργολαβική ανάθεση
(α) Ο Προμηθευτής δεν θα αναθέτει σε τρίτο καμία από τις
υποχρεώσεις του σε σχέση με την παράδοση των εμπορευμάτων
χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΟΛΘ (η οποία
μπορεί να χορηγηθεί υπό όρους ή να ακυρωθεί κατά την
απόλυτη διακριτική της ευχέρεια).
(β) Ο Προμηθευτής δεν απαλλάσσεται, ως αποτέλεσμα τυχόν
υπεργολαβικής ανάθεσης, από την εκτέλεση οποιασδήποτε
υποχρέωσης δυνάμει της παρούσας Σύμβασης και θα είναι
υπεύθυνος για όλες τις πράξεις και παραλείψεις τυχόν
υπεργολάβου σαν να αποτελούν ενέργειες του ίδιου του
Προμηθευτή.
13. Ανωτέρα βία
(α) Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη
μη έγκαιρη ολοκλήρωση της προμήθειας σε περίπτωση που
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που εμποδίζουν για αυτό το
λόγο και μόνο την εμπρόθεσμη εκπλήρωση της Σύμβασης. Ως
ανωτέρα βία νοείται κάθε απροσδόκητο συμβάν, το οποίο δεν
μπορεί να προληφθεί, ακόμη και με μέτρα δέουσας επιμέλειας
και σύνεσης, καθιστώντας αδύνατο για τον Ανάδοχο να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του κατά μόνας ή μέσω τρίτων.
(β) Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της
επαγγελματικής δραστηριότητας του Προμηθευτή και μπορεί να
επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων, δεν συνιστούν μονάς λόγους ανωτέρας βίας.
14. Συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς
(α) Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα
με την ελληνική νομοθεσία.
(β) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια να επιλύσουν φιλικά οποιαδήποτε διαφορά ή
διαφωνία ήθελε προκύψει ως προς την ερμηνεία ή απόδοση της
παρούσας Σύμβασης. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε
διαφοράς που θα προκύψει από την παρούσα Σύμβαση
ορίζονται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
15. Γενικοί όροι
(α) Ο χρόνος είναι κρίσιμης σημασίας για την προμήθεια των
εμπορευμάτων.
(β) Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί μόνο
με έγγραφο υπογεγραμμένο από αμφότερα τα μέρη.
(γ) Τυχόν παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα, δικαιοπραξία ή
ένδικο μέσο δυνάμει της Σύμβασης θα γίνεται εγγράφως και θα
υπογράφεται από το συμβαλλόμενο μέρος που τη χορηγεί. Σε
περίπτωση που ένα μέρος αδυνατεί ή καθυστερεί να ασκήσει
οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του δυνάμει της παρούσας
Σύμβασης, η εν λόγω αδυναμία ή καθυστέρηση δεν θα
ισοδυναμεί με παραίτηση από το δικαίωμα.
(δ) Κάθε διάταξη της Σύμβασης που καθίσταται άκυρη ή μη
εκτελεστή πρέπει να επανεξετάζεται, εάν είναι εφικτό, ώστε να
καθίσταται εκ νέου έγκυρη και εκτελεστή και, εάν αυτό δεν είναι
εφικτό, η εν λόγω διάταξη, στο βαθμό που είναι εφικτό, θα
διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες διατάξεις κατά το βαθμό της
ακυρότητας ή της μη εκτελεστότητας, χωρίς να επηρεάζονται οι
υπόλοιπες διατάξεις.
(ε) Η ΟΛΘ μπορεί να συμψηφίσει οποιοδήποτε ποσό που
οφείλεται στον Προμηθευτή δυνάμει της Σύμβασης με
οποιοδήποτε ποσό που οφείλει τη δεδομένη στιγμή ο
Προμηθευτής στην ΟΛΘ.
(ζ) Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 15 (η), ένα
μέρος δεν μπορεί να εκχωρήσει κανένα δικαίωμα που απορρέει
από τη Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση
του άλλου μέρους. Η ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις του
Εντολοδόχου βαρύνει τον Προμηθευτή.
(η) Η ΟΛΘ ΑΕ μπορεί, με γραπτή ειδοποίηση προς τον
Προμηθευτή, να εκχωρήσει τα δικαιώματά της, να μεταβιβάσει
τις υποχρεώσεις της ή να ανανεώσει τη Σύμβαση σε συνεννόηση
με οποιαδήποτε Οντότητα ή άλλη θυγατρική της ΟΛΘ.

16. Πληρότητα συμφωνίας και προτεραιότητα ως προς την ισχύ
Η παρούσα Σύμβαση περιλαμβάνει την πλήρη συμφωνία μεταξύ
των μερών σε σχέση με τα εμπορεύματα. Κανένα από τα μέρη
δεν μπορεί να βασιστεί σε προηγούμενο έγγραφο ή σε
προφορική επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε από ή για
λογαριασμό άλλου μέρους πριν από την εκτέλεση της παρούσας
Σύμβασης.

