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ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΘΕΜΑ: « Προμήθεια - αναπαραγωγή Στατιστικού τεύχους έτους 2011».

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν :
1.1. Του Ν.1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις»,
1.2. Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της
αγροτικής δραστηριότητας»,
1.3. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) περί «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
1.4. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
1.5. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
1.6. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις»,
1.7. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) «Περί δικαστικής προστασίας κατά
τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων»,
1.8. Του άρθρου 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19-8-05) “Επιβολή παράβολου
για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης”,
1.9. Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων»,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072/11-4-2012 (ΦΕΚ
86/Α/2012),
1.10. Του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) του άρθρου 64 «Συντελεστές
παρακράτησης φόρου»,
1.11. Του Π.Δ. 166/2003(ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές»,
1.12. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του
Δημοσίου»,
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1.13. Του Κανονισμού Προμηθειών τους ΕΛ.Γ.Α., κατά το μέρος που αυτές δεν
αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007,
2. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ1291/Β/11-8-2010) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1
του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»,
3. Το με αριθμ. 8/27-3-2014 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Μελετών &
Εφαρμογών του Τμήματος Στατιστικής & Γ.Σ.Π. του ΕΛ.Γ.Α.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 3964/3-4-2014 (Α.Δ.Α.ΒΙΗΓ46ΨΧΞ5-ΨΗΣ)
Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης, ύψους #1.000,00# ευρώ, η οποία καταχωρήθηκε στο
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας με α/α 338,
5. Την αριθμ. πρωτ. 4008/4-4-2014 απόφαση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. με την
οποία εγκρίθηκε η, με απευθείας διαπραγμάτευση, προμήθεια – αναπαραγωγή
εβδομήντα (70) αντιτύπων του Στατιστικού τεύχους έτους 2011, σας γνωρίζει ότι:
Πρόκειται να προβεί στην, με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προμήθεια – αναπαραγωγή εβδομήντα
(70) αντιτύπων του Στατιστικού τεύχους έτους 2011, προϋπολογισμένης δαπάνης
χιλίων ευρώ (1.000,00), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του ΦΠΑ 23%
στο ποσό αυτό και αναλυτικά ως εξής :
A. Στατιστικό τεύχος 2011
Αναπαραγωγή εβδομήντα (70) αντιτύπων
1. Οι διαστάσεις του βιβλίου θα είναι οι διαστάσεις σελίδας Α4 και συγκεκριμένα
210 Χ 297 mm.
2. Οι εσωτερικές σελίδες θα περιέχουν κατά βάση Πίνακες, Γραφήματα
(Ιστογράμματα, Ράβδοι, Πίτες, Δακτύλιοι, κλπ.), χάρτες, φωτογραφίες και
επεξηγηματικό κείμενο. Όλα θα διατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή, σε
επεξεργαστή κειμένου Word. Η γραμματοσειρά κειμένου που θα χρησιμοποιηθεί
θα είναι Verdana ή Arial μεγέθους 10, ενώ οι γραμματοσειρές των Πινάκων,
σύμφωνα με το Αρχείο που θα δοθεί.
3. Το φύλλο θα είναι ποιότητας γραφής 90 gr, για έγχρωμη ψηφιακή εκτύπωση ενώ
το χαρτί του εξώφυλλου θα είναι ποιότητας
VELVET MAT 200 gr.
πλαστικοποιημένο, τετραχρωμία.
4. Ο αριθμός των σελίδων θα κυμαίνεται από 100 – 110.
ΤΙΜΕΣ: Οι τιμές των προς αναπαραγωγή τευχών θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ,
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για
την ολοκλήρωση, μεταφορά και παράδοση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α.
Μεσογείων 45 Αθήνα, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
Ι. Τιμή μονάδας (με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.)
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
IΙΙ. Συνολικό συμβατικό τίμημα (με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.)
Η συνολική τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των
προσφορών.
Κρατήσεις: Ο προμηθευτής επιβαρύνεται:
α) με κράτηση ύψους 0,25% υπέρ του Δημοσίου και 0,30% υπέρ του Ταμείου
Αρωγής Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, η οποία υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των ειδών της
προμήθειας, καθώς και του αναλογούντος επ’ αυτών χαρτοσήμου,
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β) με κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ
204/Α/2011), για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
συμβάσεων
• 3% χαρτόσημο υπέρ Ο.Γ.Α. επί του 0,10%
• 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.,
γ) με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% στην καθαρή αξία για την παροχή
υπηρεσιών και 4% για την προμήθεια αγαθών σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) ,
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Η παραπάνω προμήθεια θα παραδοθεί
εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της
έγγραφης ανακοίνωσης περί κατακύρωσης της προμήθειας στον προμηθευτή, στα
γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α Μεσογείων 45 - Αθήνα.
ΠΛΗΡΩΜΗ: Το 100% της συμβατικής αξίας με την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή της προμήθειας από την Επιτροπή Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α..
Καθορίζουμε όπως η παραπάνω προμήθεια διενεργηθεί με απευθείας ανάθεση
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. και ως εξής :
Χωρίς προκήρυξη
Με συλλογή προσφορών
Κατά τα λοιπά και στην ανωτέρω προμήθεια ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού
Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007) και του Κανονισμού Προμηθειών του
Οργανισμού ΕΛΓΑ.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν εγγράφως μέσα σε σφραγισμένο φάκελο υπ΄
ευθύνη των ενδιαφερομένων, στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., αφού
απαραίτητα
πρωτοκολληθούν
από το Τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής
Υποστήριξης (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) του ΕΛ.Γ.Α., στη Δ/νση Μεσογείων 45, ΤΚ 115 26,
Αθήνα, μέχρι τις 16–4-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.
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