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Ημερομηνία: 2014.11.28 17:07:42 EET
Τόπος: ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ
ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
(ΕΛ.Γ.Α.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.1. Του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ134/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. Toυ Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων»,
1.4. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ247/Α/95) 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», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013),
1.7. Του Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/19−06−2002) «Περιορισμοί στη σύναψη Δημοσίων
συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων
ενημέρωσης και άλλες διατάξεις»,
1.8. Του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α/14−02−2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων
(βασικός μέτοχος)», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ.
279/Α/10−11−2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων»,

1.9. Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
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∆ηµοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 238 του Ν. 4072/11-4-2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012),
1.10. Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄) περί συμπλήρωσης του Π.Δ. 118/07 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄,
Άρθρο 9) & τροποποίησης της Σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 10).
1.11. Του άρθρου 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ
167/Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του
ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
1.12. Του άρθρου 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19-8-05) “Επιβολή παραβόλου για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης”,
1.13. Της παραγράφου Ζ’ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές
ου
Συναλλαγές» του 1 άρθρου, του Ν. 4152/9-5-2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»,
1.14. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
1.15. Του άρθρου 157 «Εγγυήσεις» του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’/160/08.08.2014) «Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου
Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
1.16. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ « περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών », όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,
1.17. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του
Δημοσίου»,
1.18. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες»,
1.19. Του Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α, (ΦΕΚ 2302/Β/99), κατά το μέρος
που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007(ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007)
«Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»,
2. Την αριθμ. Π1/2390 απόφαση (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
3. Τη με αριθμ. πρωτ. Π1/1728/4-11-2013 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Εγκρίσεις – εντάξεις – τροποποιήσεις
στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2013»,
4. Tην αριθμ. πρωτ. Π1/2272/3-10-2013 Απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας «Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2013»,
5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01.04.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Κατάργηση της υποχρέωσης
υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»,
6. Τη με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Γενική Γραμματεία Εμπορίου με θέμα «Ενημέρωση
για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
7. Τη
με αριθμ. πρωτ. 1396/5-2-2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, (ΑΔΑ:
ΒΙΡΔ46ΨΧΞ5-ΛΕ2), η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
της Υπηρεσίας με α/α 327,
8. Την αριθμ. 157/20-12-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. περί
συγκρότησης και ορισμού μελών των Επιτροπών Προμηθειών και Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α.,
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9. Την αριθμ. 17/11-2-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α, με την οποία
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εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού,
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη
προσφορά, για την προμήθεια
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.

για

την προμήθεια

δέκα

τριών (13) ψηφιακών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης τη
συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων,
όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται, στα συνημμένα στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ» & ΣΤ’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών, από την ημερομηνία της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό
Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. Στην περίπτωση
διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία.
3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
28/11/2014
του
ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

22/12/2014

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

29/12/2014
ΗΜΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ
17:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ
Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών
γίνεται, όπως περιγράφεται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας.
4. Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΕΛ/Γ.Α. www.elga.gr και στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
5.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ» …………………………. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
5.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»… ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
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5.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» …………………………………………... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
14PROC002436926
5.4. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2014-11-28
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»………………………….. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
5.5. «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ……………………………………………………………. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
5.6. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
………………………………………… ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤ’
5.7. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»…………………………. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ.΄
5.8. « ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ» ………………………………….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄
5.9. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» …………………………………. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄
6. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο (οικονομικές εφημερίδες) βαρύνουν τον
Οργανισμό ΕΛ.Γ.Α.
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13664/2014
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α’
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ
Α΄ ΕΙΔΟΣ: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 40 ΑΝΤΙΓ/ΜΙΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
Β΄ΕΙΔΟΣ: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 25 ΑΝΤΙΓ/ΜΙΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑ CPV
ΠΟΣΟΤΗΤΑ &
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

30121100-4
Α ΄ είδος: 12 τεμάχια
Β΄είδος: 1 τεμάχια
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)
Α΄ είδος : 1 τεμάχιο εντός Ν. Αττικής και 11
τεμάχια εκτός Ν. Αττικής.
Β΄ είδος: 1 τεμάχιο εκτός Ν. Αττικής.
Α΄ είδος: Ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ
(82.600,00€) πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι εκατό μία
χιλιάδες
πεντακόσια
ενενήντα
οκτώ
(101.598,00€)
συμπεριλαμβανομένου
του
Φ.Π.Α.
Β΄ είδος: Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
(2.500,00€) πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι τρεις
χιλιάδες εβδομήντα πέντε
(3.075,00€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη
ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα πέντε
χιλιάδων εκατό ευρώ (85.100,00€) πλέον
Φ.Π.Α. 23%, ήτοι εκατό τέσσερις χιλιάδες
εξακόσια εβδομήντα τρία ευρώ (104.673,00€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ

ΕΛ.Γ.Α. Ειδικός Φορέας 1765, Κ.Λ. 14.09.001

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ
ΦΟΡΕΑ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Α΄είδος : 1 τεμάχιο εντός Ν. Αττικής και 11
τεμάχια εκτός Ν. Αττικής.
Β΄είδος: 1 τεμάχιο εκτός Ν. Αττικής.
Όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Η΄ της
παρούσας διακήρυξης.
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ένας (1) μήνας από την ημερομηνία
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παράδοσης
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %

ΦΟΡΟΣ άρθρο 64 του
4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013)

α) 0,25% υπέρ Δημοσίου και 0,30% υπέρ του
Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων της Γεν.
Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, πλέον
του αναλογούντος επ’ αυτών χαρτοσήμου,
β) 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/2011) πλέον
του νομίμου τέλους χαρτοσήμου και της επ’
αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ.
Ν.

4%
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13664/2014

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Toυ Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων»,
2. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ247/Α/95) περί «Δημοσίου Λογιστικού ,ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις»,
3. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»,
4. 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», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013),
5. Του Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/19−06−2002) «Περιορισμοί στη σύναψη Δημοσίων
συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων
ενημέρωσης και άλλες διατάξεις»,
6. Του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α/14−02−2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων
(βασικός μέτοχος)», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ.
279/Α/10−11−2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων»,
7. Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 238 του Ν. 4072/11-4-2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012),
8. Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄) περί συμπλήρωσης του Π.Δ. 118/07 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄,
Άρθρο 9) & τροποποίησης της Σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 10).
9. Του άρθρου 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ
167/Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του
ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
10. Του άρθρου 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19-8-05) “Επιβολή παραβόλου για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης”,
11. Της παραγράφου Ζ’ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές
ου
Συναλλαγές» του 1 άρθρου, του Ν. 4152/9-5-2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»,
12. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
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13. Του άρθρου 157 «Εγγυήσεις» του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’/160/08.08.2014) «Μέτρα
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στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου
Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
14. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ « περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών », όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,
15. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»,
16. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες»,
17. Του Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α, (ΦΕΚ 2302/Β/99), κατά το μέρος
που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007(ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007)
«Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»,
18. Την αριθμ. Π1/2390 απόφαση (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
19. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01.04.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Κατάργηση της υποχρέωσης
υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»,
20. Τη με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Γενική Γραμματεία Εμπορίου με θέμα «Ενημέρωση
για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΕΙΔΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι Προσφορές θα αφορούν στην Προμήθεια δέκα τριών (13) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών
μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Διοίκησης και των
Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στα
συνημμένα στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ» & ΣΤ’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη
προσφορά, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
O συμμετέχων έχει δικαίωμα να καταθέσει προσφορά για ένα είδος ή για το σύνολο
των ειδών που προκηρύσσονται με την παρούσα διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά,
γ) συνεταιρισμοί,
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών.
Οι Ενώσεις Εταιριών και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλουν την Προσφορά, υποχρεούνται όμως, να προσδιορίζουν
στην Προσφορά τους, την έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της
Ένωσης. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί
σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή
εκτέλεση
της σύμβασης.
Ειδικότερα για τις Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Συμπράξεις ισχύουν τα ακόλουθα:
 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με τη
προσφορά, υποβάλλουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
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 Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης
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ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
 Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος
της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της
ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την
ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης,
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή
και τους ίδιους όρους.
 Δεν επιτρέπεται σε μέλος μιας ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης να συμμετάσχει και σε
άλλη ένωση/κοινοπραξία/σύμπραξη που θα υποβάλλει υποψηφιότητα στο πλαίσιο της
παρούσας ή να συμμετέχει ως μεμονωμένος υποψήφιος ή σε άλλο υποψήφιο σχήμα και η
εν λόγω συμμετοχή αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών
στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος.
3.2. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία
εγγραφής.
3.3. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε
αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του
ταυτοποιούμενοι ως εξής:
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις
έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX
Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους
προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία
να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
3.4. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
μέσω του Συστήματος.
3.5 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού
ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
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3.6. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές
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συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές
με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8)
ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ.
α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως
άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους
προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός
έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί
εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης
του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα
άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο
δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα
από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο
υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός
των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένο.
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1. Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ118/07 και στον Κανονισμό Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α.
4.2. Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας
(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας
(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
4.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον
προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :
4.2.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf
σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) , όπως αναλυτικά
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4.2.1.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο
διαγωνισμό κατά τo άρθρο 157 του Ν.4281/14 (Φ.Ε.Κ.
160 Α΄/8-8-14), το άρθρο 25 του ΠΔ 118/07 Κ.Π.Δ. και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11
της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία
Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Το εκάστοτε αναλογούν ποσό αυτής παρατίθεται
αναλυτικά στην παράγραφο 19.2 του άρθρου 19 του παρόντος παρατήματος.
4.2.1.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην
οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες:
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα
στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι :
ι) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ.
48),
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
vi) κάποιο από τα αδικήματα των παρακάτω άρθρων :
- 30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14
- 31 παρ. 4, 5 και 6
- 32 παρ. 4 και 5
- 35 παρ. 5 του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία
εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του N. 4250/14, ΦΕΚ A/74/26-314) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από
τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
4.2.1.1.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην
οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες:
α. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2
του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι
δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
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και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
σε αναγκαστική διαχείριση.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους
καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του
Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά
κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους,
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα
του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του
Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο
των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά
τους , προκειμένου για φυσικά πρόσωπα .
στ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις
πληροφορίες αυτές.
ζ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς.
η. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)
θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .
ι. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή /
έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του
Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος.
κ. Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία
εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του N. 4250/14, ΦΕΚ A/74/26-314) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής.
4.2.1.1.4. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07,
εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό
τους.
4.2.1.1.5. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με
το άρθρο 11 παρ. 3 & 4 του Π.Δ. 118/07, η οποία εκδίδεται όταν κατατεθεί το σχετικό δείγμα
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«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά».

φορέας στον (υπό)φάκελο

4.2.1.1.6. Οι προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά τους, δήλωση που φέρει
ψηφιακή υπογραφή στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που
προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1 ΠΔ 118/07).
4.2.1.1.7. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού
νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα
της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με
τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
4.2.1.1.8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα
αναφέρουν ότι: (α) πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών
προϋποθέσεων και τα όρια τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 7.3 του άρθρου 7 της
παρούσας διακήρυξης, (β) πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικών ή / και
επαγγελματικών ικανοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 7.4 του άρθρου 7 της
παρούσας διακήρυξης και ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκούντως τα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι ως άνω απαιτήσεις, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 8α, παρ. 3 του ΠΔ118/2007.

4.2.1.1.9. Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο
ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα δικαιολογητικά της προηγούμενης
παραγράφου (4.2.1.1.9.) συντάσσονται από τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και
προσκομίζονται από τον προσφέροντα.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με
την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά
σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός
της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής,
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά
απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
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4.2.1.2. Τεχνική προσφορά
Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται
ηλεκτρονικά τα κάτωθι :
4.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Ο Φάκελος της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συνημμένο στη παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄.
4.2.1.2.2. Δηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07 :
α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην
προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην
οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.
Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την
αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην
οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού
προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί
έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον
προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και η υπεύθυνη
δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι ως άνω δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν υπογράφονται από τον ίδιο
δεν απαιτείται θεώρηση.
4.2.1.2.3. Δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ.118/07 (εφόσον ζητούνται από την
διακήρυξη).
Α) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση
πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των
υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π .χ ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας,
περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή
διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα
πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς
τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης
μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for
Accreditation − EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης
(M.L.A.) αυτής.
Β) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον
προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία
δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα
ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των
σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από
φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής
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μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας
Αναγνώρισης (M.L.A.).
Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων
Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα
απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με
επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις
τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από
διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων
ικανοτήτων.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται
να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα,
στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία
των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.
4.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)
φάκελο «Οικονομική Προσφορά» .
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Επίσης ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. xls ή
word), το οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, τους πίνακες της οικονομικής
προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ΄.
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται
κατωτέρω :
4.2.2.1. Τιμές
- Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση κάθε είδους ελεύθερου μέχρι και
εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ της παρούσας, θα
αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
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νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον
χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε
και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίδεται
ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
- Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις
α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική
τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του
προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης
εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των
προαναφερθέντων
μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.
β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν
έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με
την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο
προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή
της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής
επιδότησης.
γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες
προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την
Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο
κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα
της
Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:
Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε
είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και
Η΄ της παρούσας.
ΙΙ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. [Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή
μονάδος (χωρίς ΦΠΑ). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. τεμάχια, συνολική αξία, Φ.Π.Α.)
προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και εμφανίζονται στην εκτύπωση].
ΙΙΙ. Η συγκριτική τιμή διαμορφώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ΄
και τις τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα ΣΤ΄. Συμφερότερη προσφορά είναι
εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της συγκριτικής τιμής προς την
βαθμολογία της.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις περιλαμβάνουν:
α) 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,
β) κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας των ειδών, 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%
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γ) 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).
- Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερους φορείς ή και περισσότερα είδη, η
τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους χωριστά .
- Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη
που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για
κάθε μέρος από αυτά.
- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του κάθε προσφερόμενου
είδους χωρίς Φ.Π.Α.
- Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή κάθε είδους δεν θα πρέπει να
ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη του είδους.
- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό,
θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις
σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που
έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την
προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς .
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.

Επισημαίνεται ότι :
• Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω
αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους
της Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
• Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης
αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε
κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
• Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα είδος ή το σύνολο των ειδών που
προκηρύσσονται με την παρούσα διακήρυξη.
 Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν ανά μονάδα (τεμάχιο) για κάθε είδος χωριστά.
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά
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την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών και ώρα 11:30 π.μ., μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που
θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες
των οποίων οι
οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση
των τιμών που προσφέρθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα
αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των
προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
Προσφορών
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες –
οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι
χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση
προθεσμιών που τους ορίζονται.
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
7.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και
αναφέρονται στις παραγράφους 7.2, 7.3 και 7.4 του παρόντος άρθρου. Τα δικαιολογητικά
προσκομίζονται (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά) από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό.
7.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
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Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία
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υποβάλλονται κατά τα ως άνω από
αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
κατά
περίπτωση είναι :
7.2.1. Οι Έλληνες πολίτες :
7.2.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 7.1 έγγραφη ειδοποίηση, από το οποίο να
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
ης
26 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ.
48),
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές
αποφάσεις.
7.2.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 7.1. έγγραφης ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
7.2.1.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 7.1. έγγραφης ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν
τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
7.2.1.4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων 7.2.1.2, 7.2.1.3 και 7.2.1.4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
7.2.1.5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του
Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.
7.2.2. Οι αλλοδαποί :
7.2.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 7.1. έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
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προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
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7.2.1.1.
7.2.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της
κατά την παράγραφο 7.1. έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία.
7.2.2.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 7.1. έγγραφης ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν
τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
7.2.2.4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
7.2.2.5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
7.2.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :
7.2.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 7.2.1. και 7.2.2. αντίστοιχα.
- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω
παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και
IKE τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε
κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
7.2.3.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 7.1. έγγραφης ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα)
7.2.3.3. Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)
7.2.4. Οι συνεταιρισμοί :
7.2.4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 7.1. έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο
να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 7.2.1.1.
7.2.4.2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 7.2.1.2., 7.2.1.3 και 7.2.1.4 της παραγράφου
7.2.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων 7.2.2.2,
7.2.2.3 και 7.2.2.4. της παραγράφου 7.2.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς
συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 7.2.3.2 της παραγράφου 7.2.3.
7.2.4.3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
7.2.5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
Ένωση.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση
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ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
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επαγγελματικού οργανισμού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης.

ή αρμόδιου

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι
ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή
αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική
ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά
την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το
σύστημα παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα
Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον
ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), να προσκομίσει
φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των 20 ημερών της
παραγρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/07 και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά
τα άνω φορολογικά ενήμερος.
Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου
(ΑΦΜ) υποβάλλει τη φορολογική ενημερότητα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf
εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή
στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής (με
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Σε
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία
αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
7.3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ:
Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 7.1)
αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι :
7.3.1. Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης
7.3.2. Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών,
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων), από τα οποία θα
προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για
το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας
δαπάνης. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει
ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.
7.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του προσφέροντος και τα οποία
υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 7.1) αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι :
α) Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την
προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του
Δημοσίου ή Ιδιωτικού παραλήπτη.
Οι παραδόσεις αποδεικνύονται:
 Εάν ο αποδέκτης είναι Αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή
θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή.
Εάν ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή εάν τούτο δεν είναι
δυνατό, με απλή δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό.
β) Δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του προσφέροντος και
για τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης.
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γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο
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προμηθευτής για την εξασφάλιση της
ποιότητας.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον
προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf
και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και
απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης
προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον
ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια
στοιχεία ενδεικτικά είναι:
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
ΑΡΘΡΟ
8ο:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΦΑΚΕΛΟΥ

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες
μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική
ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που
υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν
προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και
δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως
επόμενη συμφερότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά και
ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και
προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο
διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση
της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος
προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και
προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των
περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του
ΕΛ.Γ.Α. η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. η
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εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει
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ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη
καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των
οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07.
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 μέσω του συστήματος και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή
υπογραφή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά
υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου
.pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο
ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-311) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 (
ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
11.1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή
μικρότερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα ποσότητα μέχρι ποσοστού 30% , εφόσον
πρόκειται
για
διαγωνισμό
προϋπολογισθείσας
αξίας
μέχρι 100.000
Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
11.2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την
προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα
μέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας από
100.001 Ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
11.3. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την Δ/ξη
ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού.
11.4. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο
χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί προς δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ) της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 26/11/2014 και
δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο στις Οικονομικές Εφημερίδες «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και
«ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» την 28/11/2014.
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
προσφέροντες για εκατόν πενήντα (150) ημέρες, προσμετρούμενες από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως , εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο
από την παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, υποχρεωτικά
ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η
συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
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ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρου ανώτατου ορίου παράτασης του χρόνου ισχύος της
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προσφοράς τους, είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν
τις προσφορές τους.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται.
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να υλοποιήσει την σύμβαση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στα συνημμένα στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 15ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν από την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού και την υπογραφή της Σύμβασης και χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε
υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιασδήποτε
διαδικασίας, που οδηγεί στη σύναψη Σύμβασης, να αποφασίσει να ματαιώσει το διαγωνισμό
για οποιοδήποτε λόγοι και ιδίως όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή όταν
έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της Σύμβασης, είτε να
διατάξει την επανάληψη της διαδικασίας με τροποποίηση ή μη των όρων και των Τεχνικών
προδιαγραφών ή να ορίσει και
ακολουθήσει νέα διαδικασία είτε να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης όταν
συντρέχει λόγος επείγοντος, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού οι προσφέροντες, ενημερώνονται σχετικά από
την Αναθέτουσα Αρχή. Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση,
δικαιούνται όμως την άμεση αποδέσμευση των εγγυήσεων συμμετοχής.
ΑΡΘΡΟ 16ο: ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά
παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της
εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.
ΑΡΘΡΟ 17ο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΣΥΜΒΑΣΗ
Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της προθεσμίας ισχύος των προσφορών ειδοποιεί
τον επιλεγέντα προσφέροντα ότι το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κατακυρώθηκε σ΄ αυτόν
και τον καλεί εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της
ανακοίνωσης, για την προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης
και των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται, για την υπογραφή της Σύμβασης.
Η Σύμβαση δεν υπογράφεται πριν κατατεθεί η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με το
υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ζ΄ της παρούσας.
Η Σύμβαση καθίσταται δεσμευτική για αμφότερους τους συμβαλλόμενους, με την υπογραφή
της από τον εκπρόσωπο του ΕΛ.Γ.Α.
Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση ανάθεσης, δεν προσκομίσει την Εγγύηση
Καλής Εκτέλεσης ή δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης χωρίς να συντρέχει
λόγος ανωτέρας βίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο με ολική ή
μερική κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής.
Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή, απευθύνεται στους άλλους προσφέροντες κατά
σειρά κατάταξης ή μπορεί να κινήσει νέα διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή
προσφορών.

24

Το σχέδιο της Σύμβασης το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη είναι
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ενδεικτικό . Το τελικό κείμενο θα 2014-11-28
διαμορφωθεί μετά την τελική κατακύρωση των ειδών
στον προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 18ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι πληρωμές γίνονται σε ΕΥΡΩ.
α) Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει στο 100% μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α.
β)Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής.
γ) Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων.
δ) Για καθυστερήσεις πληρωμών έχει εφαρμογή ο Ν. 4152/2013 άρθρο 1 παρ. Ζ (ΦΕΚ.
107/Α/2013).
ΑΡΘΡΟ 19ο: Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ
19.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού χώρου, ή στα Κράτη- μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν
σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α.-Τα.ΣΜ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση.
19.2. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους
κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ που θα καλύπτει το 2% της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ δηλαδή χίλια επτακόσια δύο ευρώ (1.702,00 ευρώ),
ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να
προσφερθεί (προ ΦΠΑ) και ειδικότερα για το 1ο είδος χίλια εξακόσια πενήντα δύο ευρώ
(1.652,00€) και για το 2ο είδος πενήντα ευρώ (50,00€).
19.3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο
υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 30 ημέρες μετά την
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη.
19.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος
να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών
χωρίς Φ.Π.Α.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς
υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής
της στην Τράπεζα.
Η Εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης και περιλαμβάνει, τα
αναφερόμενα στο συνημμένο υπόδειγμα.
Στην περίπτωση Ένωσης Εταιρειών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης.
19.5. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε
περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.
19.6. Η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας και οι ειδικότεροι όροι γι’ αυτή ορίζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης.
19.7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρθρο 157 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ
160/Α΄/8-8-2014) και στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ.(Π.Δ. 118/2007).
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ΑΡΘΡΟ 20ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβών του
ΕΛ.Γ.Α. Ο χρόνος παραλαβής ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης
από τον προμηθευτή ολόκληρης της ποσότητας.
Η παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα άρθρα 27 και 28 του Π.Δ. 118/07. Η
αρμόδια επιτροπή θα ελέγξει την συμφωνία των ειδών που έχουν παραδοθεί με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές και την αντιστοιχία τους με την προσφορά του προμηθευτή και αφού
βεβαιωθεί ότι τα είδη ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και των
τεχνικών προδιαγραφών, συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής από την Επιτροπή
Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α.
ΑΡΘΡΟ 21ο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει μετάθεση ή παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της
Σύμβασης, εάν προκύψουν ή αναμένεται να προκύψουν καθυστερήσεις, για ένα από τους
ακόλουθους λόγους:
1. Εκπλήρωση εντολών της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες επηρεάζουν την ημερομηνία
ολοκλήρωσης και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,
2. Μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής,
3. Ανωτέρα βία,
4. Κάθε άλλη αιτία καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Η μετάθεση χορηγείται μετά από αιτιολογημένη αίτηση του παρέχοντος προμηθευτή και
πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου.
Ο Συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του
Κ.Π.Δ. Π.Δ. 118/2007 , ύστερα από σχετικό αίτημα που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη
λήξη του Συμβατικού χρόνου, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή
των προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ. άρθρο 32 του Κ.Π.Δ.). Μετά τη λήξη της παράτασης
και εφόσον δεν έχει υποβληθεί νέο αίτημα (μετάθεσης ή παράτασης ) θα κινείται η
διαδικασία κήρυξης εκπτώτου..
ΑΡΘΡΟ 22ο: ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
22.1. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας και η
προμήθεια δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο προμηθευτής
υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό , όπως
αναφέρεται στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007.
22.2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι
οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, τους όρους της προσφοράς του, καθώς και
τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση της προμήθειας.
22.3. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμά του που απορρέει απ΄ αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε τα είδη μέσα στο συμβατικό
χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο
άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
Η επιβολή Ποινικών Ρητρών και κήρυξη εκπτώτου προμηθευτή δεν εφαρμόζεται σε
περίπτωση ανωτέρας βίας και για τις καθυστερήσεις που δεν ευθύνεται ο προμηθευτής.
22.4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ του
ΕΛ.Γ.Α, ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, η οποία
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του
ισχύοντος Συντάγματος, κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης και προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του
Δημόσιου Τομέα.
Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 33 του Π.Δ. 118/2007.
22.5. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.
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ΑΡΘΡΟ 23ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις
κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του
άρθρου 5 του ν. 2690/1999 των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β΄1317/23-4-2012) και αυτών της περίπτωσης β της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.4155/2013.
ΑΡΘΡΟ 24ο: ΓΕΝΙΚΑ
1. Το κείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο,
βάσει του οποίου αυτό εκδίδεται ( διακήρυξης, προσφοράς κ.λ.π.) εκτός από προφανή
σφάλματα ή παραδρομές εν γένει.
2. Ο προσφέρων, ως προς την παρούσα διακήρυξη και τη σύμβαση που θα υπογραφεί
υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13664/2014

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ
ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
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αξιολογούνται μόνο οι προσφορές
που έχουν κριθεί τεχνικά

άποψη προσφοράς
αποδεκτές και είναι

σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης .
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της
Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.
Συγκριτική Τιμή
Λ=……………………………………
Σταθμισμένη Βαθμολογία
Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς , το
κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν και όπως προβλέπεται από την
Τεχνική Προδιαγραφή.
Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:
Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]
όπου:
T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
Κ= κόστος εγκατάστασης , λειτουργίας και συντήρησης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρ. 20 § 2.β του Π.Δ. 118/07

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13664/2014

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 40 ΑΝΤ./ΛΕΠΤΟ
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1. Πίνακας Κόστους Κτήσης (ανά μονάδα μηχανήματος)
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

(1)

ΣΥΝΟΛΟ

2. Πίνακας Κόστους Πλήρους Ετήσιας Συντήρησης 5ετίας (ανά μονάδα μηχανήματος)

ΕΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 



1ο
2ο
3ο
4ο
5ο
ΣΥΝΟΛΟ

(2)

* ΕΤΟΣ: 5 έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης
**Το κόστος πλήρους ετήσιας συντήρησης αφορά την κάθε μονάδα φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και για
κάθε έτος μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. Στη συντήρηση περιλαμβάνονται οδοιπορικά,
εργατικά, ανταλλακτικά πάσης φύσεως και μεταφορικά για την περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να
αποκατασταθεί στο χώρο της Υπηρεσίας.
Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης,
τότε οι αντίστοιχες γραμμές «Κόστους Πλήρους Ετήσιας Συντήρησης ανά μονάδα μηχανήματος» θα πρέπει να
εμφανίζουν μηδενικές τιμές.

ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ
ΑΡΙΘΜΟ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ

Α/Α

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

3. Πίνακας Κόστους Αναλωσίμων για 800.000 αντίγραφα (ανά μονάδα μηχανήματος)
1
ΕΤΟΣ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ο

ο

2
ΕΤΟΣ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

3
ΕΤΟΣ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ο

4
ΕΤΟΣ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ο

5
ΕΤΟΣ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ο

6
ΕΤΟΣ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

(Α)

ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ 6
ΕΤΩΝ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)
(Β)

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ
ΑΝΤΙΓΡΑΦ
Ο (ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)
(Β) / (Α)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
(3)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 800.000 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

Σημείωση: Οι τιμές των αναλωσίμων θα είναι συγκεκριμένες και σταθερές για κάθε έτος κατά την
χρονική περίοδο της ζητούμενης εγγύησης καλής λειτουργίας και της συντήρησης (1 έτος εγγύησης +
5 έτη συντήρησης).

Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
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Α
Β
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ΤΙΜΗ ΑΝΑ
Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
(Πίνακας 1)
ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
5ετίας (Πίνακας 2)

3.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(Πίνακας 3)

1.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

Γ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ (€)

Δ

Ε

ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ (€)

(1)

(2)
(3)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

Σημείωση: Ως ποσότητα πρέπει να αναγράφεται το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σε τεμάχια. Η συνολική αξία (χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει από το
γινόμενο της τιμής μονάδος (χωρίς ΦΠΑ) επί την ποσότητα. Το άθροισμα των Συνολικών Αξιών
(χωρίς ΦΠΑ) της στήλης Γ΄ αποτελεί την «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ».
Σημείωση για την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ:
Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τα συνολικά κόστη (1), (2) και (3) της στήλης
Α΄. Οι υπόλοιπες στήλες (Β΄- Γ΄- Δ΄- Ε΄) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και
εμφανίζονται στην εκτύπωση.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 25 ΑΝΤ./ΛΕΠΤΟ
1. Πίνακας Κόστους Κτήσης (ανά μονάδα μηχανήματος)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΟ

(1)

2. Πίνακας Κόστους Πλήρους Ετήσιας Συντήρησης 5ετίας (ανά μονάδα μηχανήματος)

ΕΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

1ο
2ο
3ο
4ο
5ο
ΣΥΝΟΛΟ

(2)

* ΕΤΟΣ: 5 έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης
**Το κόστος πλήρους ετήσιας συντήρησης αφορά την κάθε μονάδα φωτοαντιγραφικού μηχανήματος
και για κάθε έτος μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. Στη συντήρηση περιλαμβάνονται
οδοιπορικά, εργατικά, ανταλλακτικά πάσης φύσεως και μεταφορικά για την περίπτωση που η βλάβη
δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στο χώρο της Υπηρεσίας.
Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας μεγαλύτερη της ελάχιστης
ζητούμενης, τότε οι αντίστοιχες γραμμές «Κόστους Πλήρους Ετήσιας Συντήρησης ανά μονάδα
μηχανήματος» θα πρέπει να εμφανίζουν μηδενικές τιμές.

3. Πίνακας Κόστους Αναλωσίμων για 300.000 αντίγραφα (ανά μονάδα μηχανήματος)
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

14PROC002436926
2014-11-28
1
2
3
4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ
ΑΡΙΘΜΟ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Α/Α

ο

ο

ΕΤΟΣ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ο

ΕΤΟΣ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΕΤΟΣ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ο

ο

ΕΤΟΣ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

5
ΕΤΟΣ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ο

6
ΕΤΟΣ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

(Α)

ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ 6
ΕΤΩΝ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)
(Β)

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ
ΑΝΤΙΓΡΑΦ
Ο (ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)
(Β) / (Α)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
(3)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 300.000 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

Σημείωση: Οι τιμές των αναλωσίμων θα είναι συγκεκριμένες και σταθερές για κάθε έτος κατά την
χρονική περίοδο της ζητούμενης εγγύησης καλής λειτουργίας και της συντήρησης (1 έτος εγγύησης +
5 έτη συντήρησης).

Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
(Πίνακας 1)
ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
5ετίας (Πίνακας 2)

3.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
(Πίνακας 3)

1.

Α

Β

Γ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ (€)

Δ

Ε

ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ (€)

(1)
(2)
(3)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

Σημείωση: Ως ποσότητα πρέπει να αναγράφεται το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σε τεμάχια. Η συνολική αξία (χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει από το
γινόμενο της τιμής μονάδος (χωρίς ΦΠΑ) επί την ποσότητα. Το άθροισμα των Συνολικών Αξιών
(χωρίς ΦΠΑ) της στήλης Γ΄ αποτελεί την «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ».
Σημείωση για την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ:
Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τα συνολικά κόστη (1), (2) και (3) της στήλης
Α΄. Οι υπόλοιπες στήλες (Β΄- Γ΄- Δ΄- Ε΄) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και
εμφανίζονται στην εκτύπωση.

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13664/2014

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε΄
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ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙ
14PROC002436926 2014-11-28
1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει
να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα,
στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία
των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να
διαθέτει στην Υπηρεσία, ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για επτά (7) έτη
τουλάχιστον, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους
για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται, όσον αφορά
τον χρόνο ή άλλη μορφή εγγύησης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών της
Δ/ξης.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για
οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους προερχόμενη από την συνήθη και ορθή
χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και
λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλώσιμων υλικών. Εκεί που
απαιτείται, περιλαμβάνεται στην πλήρη εγγύηση και η υποχρέωση του προμηθευτή και για
προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, ώστε το υπό προμήθεια
είδος να είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας και ετοιμότητας.
4. Στις περιπτώσεις που απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας ο προμηθευτής υποχρεούται
πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να
καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής λειτουργίας των ειδών, εκ ποσοστού ίσου με
το 2,5% της συμβατικής αξίας αυτών χωρίς ΦΠΑ, εκτός εάν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ των
τεχνικών προδιαγραφών της Δ/ξης ορίζεται διαφορετικό ποσοστό. Η εν λόγω εγγυητική
επιστολή θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών.
5. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13664/2014

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΤ΄
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
14PROC002436926
2014-11-28
Τα προσφερόμενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Α΄ θα πρέπει

να πληρούν τις Τεχνικές
προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
(ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 40 ΑΝΤ/MIN ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1. Το μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και
αμεταχείριστο, ψηφιακής τεχνολογίας κατασκευασμένο
σύμφωνα με τα διεθνή standards και να έχει την
πιστοποίηση CE. Επί πλέον να είναι το τελευταίο
κυκλοφορούν μοντέλο της σειράς του και να μην είναι
ανακατασκευασμένο με εξαρτήματα προερχόμενα από
δεύτερη επεξεργασία.
2. Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας η δε
κατασκευή και λειτουργία του μηχανήματος να ακολουθεί τα
Διεθνή standards όσον αφορά τον θόρυβο, την ασφαλή
αποθήκευση καταλοίπων, τον ιονισμό, την εκπομπή
επικινδύνων ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευής του
τύμπανου.
3. Να αντιγράφει με ταχύτητα τουλάχιστον 40 αντιγράφων
Α4/λεπτό.
4. Να λειτουργεί με ρεύμα 230 V/50 Ηz χωρίς ανάγκη
ειδικής εγκατάστασης.
5. Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν
λειτουργεί.
6. Οι προσφέροντες να αναφέρουν εάν απαιτούνται ειδικές
συνθήκες περιβάλλοντος (π.χ. κλιματισμός, ανανέωση του
αέρα κ.λ.π.) και ποιες είναι αυτές.
7. Το μηχάνημα θα είναι επιδαπέδιο.
8. Να έχει μηνιαία παραγωγική ικανότητα 50.000
φωτοαντιγράφων τουλάχιστον. Η ικανότητα αυτή να
βεβαιώνεται από τον κατασκευαστικό οίκο.
9. Να διαθέτει τη ψηφιακή τεχνολογία «μία σάρωση πολλές
εκτυπώσεις» (scan once, copy many).
10. Να δέχεται πρωτότυπα μεμονωμένα φύλλα, βιβλία
κ.λ.π. μέγιστης διάστασης Α3.
12. Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων από Α5 ως Α3.
13. Να τροφοδοτείται με χαρτί, εκτός του By pass, από δύο
τουλάχιστον κασέτες (δρόμους τροφοδοσίας) χωρητικότητας
τουλάχιστον 500 φύλλων η κάθε μια, που θα δέχονται όλα
τα είδη χαρτιού των ζητουμένων διαστάσεων (έως και A3).
14. Να διαθέτει Bypass χωρητικότητας 100 φύλλων (Α6Α3).
15. Να διαθέτει Αυτόματο Τροφοδότη Αναστροφέα
Πρωτοτύπων 100 φύλλων.
2
16. Να δέχεται βάρος χαρτιού 60-200 γρ/μ περίπου και από
κασέτες και από Bypass.
17. Να διαθέτει σύστημα Ηλεκτρονικής Σελιδοποίησης
εγγράφων.
18. Να έχει πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων για προεπιλογή
αριθμού φωτοαντιγράφων έως 999 τουλάχιστον.
16. Να διαθέτει σύστημα τουλάχιστον τριών (3)
σμικρύνσεων και τριών (3) μεγεθύνσεων καθώς και Zoom
25-400%.
17. Να έχει χρόνο προθέρμανσης μέχρι 40 sec
18. Χρόνος πρώτου αντιγράφου μέχρι 4,5 sec
19. Να διαθέτει εξαψήφιο γενικό μετρητή.
20. Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 2GΒ και σκληρό δίσκο
200GΒ τουλάχιστον.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

21. Να διαθέτει σύστημα αντιγραφής διπλής όψης. (duplex).

ΝΑΙ
14PROC002436926
2014-11-28
22. Να διαθέτει σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης
ρύθμισης
ΝΑΙ
φωτεινότητας.
23. Να διαθέτει ανάλυση αντιγραφής τουλάχιστον 600 χ 600 dpi
και 256 τόνους του γκρι.
24. Να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισμού με όλα τα
απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις με απεικόνιση των
σημείων εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων υλικών,
κ.λ.π.
25. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης επιλογής κασέτας (APS)
και σύστημα αυτόματης επιλογής λόγου αναπαραγωγής
(AMS)
26. Να λειτουργεί σαν δικτυακός εκτυπωτής και σαρωτής με
ταχύτητα τουλάχιστον ίδια με αυτής του μηχανήματος και
ανάλυση εκτύπωσης και σάρωσης στα 600dpi.
27. Να διαθέτει σύνδεση USB 2.0, Ethernet 10/100/1000.
29. Να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης.
30. Να διαθέτει πλήκτρο interrupt.
31.
Να
διαθέτει
σύστημα
αυτόματης
εκκίνησης
(AUTOSTART).
32. Να διαθέτει τελικό επεξεργαστή χωρητικότητας 1000
φύλλων με δυνατότητα συρραφής 50 φύλλων τουλάχιστον.
33. Να δέχεται προαιρετικά μονάδα φαξ ώστε να λειτουργεί σαν
Internet fax, IP fax, Lan fax.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

34. Να αναφερθούν τυχόν επί πλέον δυνατότητες του
μηχανήματος πέραν των προδιαγραφόμενων οι οποίες θα
συνεκτιμηθούν και θα βαθμολογηθούν. Διευκρινίζεται ότι με
την λέξη «δυνατότητες» νοούνται συστήματα και λειτουργίες
του μηχανήματος που υπάρχουν ήδη στο προσφερόμενο
μηχάνημα και η αξία τους περιλαμβάνεται στην τιμή
κτήσεως μηχανήματος που έχει δοθεί στην οικονομική
προσφορά.
35. Κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει
να απαντώνται όλες οι παράγραφοι και οι όροι των τεχνικών
προδιαγραφών με αντίστοιχες παραπομπές στα prospectus
των οποίων η κατάθεση είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση
που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν
αναφέρονται στα prospectus, η επαλήθευσή τους θα γίνεται
από επίσημες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου.
36. Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί κατάσταση
αντιπροσώπου και συνεργατών για όλη την χώρα και να
δοθούν λεπτομερή στοιχεία για την τεχνική υποδομή της
εταιρείας σχετικά με το service.

ΝΑΙ

2. ΟΡΟΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

1. Με δήλωση του εργοστασίου κατασκευής, να βεβαιώνεται
το έτος κατασκευής και ότι το προσφερόμενο μοντέλο είναι
το πιο πρόσφατο της κατηγορίας αυτής και δεν περιέχει
εξαρτήματα που προέρχονται από άλλο μοντέλο
(ανακατασκευή).
2. Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται κατά την
παράδοσή τους από εγχειρίδια εγκατάστασης και
λειτουργίας στην ελληνική καθώς και ένα set αναλωσίμων
και ένα πακέτο χαρτί Α4 χιλίων φύλλων. Η δαπάνη του
πρώτου αυτού set αναλωσίμων και του χαρτιού θα
βαρύνουν τον ανάδοχο.
3. Τα μηχανήματα θα επιδειχθούν σε λειτουργία στην
Επιτροπή Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α. εφ' όσον κριθεί
απαραίτητο από την εν λόγω επιτροπή. Στην περίπτωση
αυτή, οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να τα επιδείξουν
εντός Αττικής.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν έναν
τουλάχιστον χειριστή -υπάλληλο κατά την εγκατάσταση. Η
εκπαίδευση αυτή θα περιλαμβάνει την εκμάθηση του
χειρισμού του μηχανήματος η οποία θα συνδυάζεται με όλες
τις παρεχόμενες δυνατότητές του καθώς και την άρση
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παρουσιαζομένων δυσλειτουργιών, όπως εμπλοκή χαρτιού

κλπ. Επίσης η εκπαίδευση αυτή θα2014-11-28
αφορά και την
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αντικατάσταση αναλωσίμων.
5. Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται α) η τιμή κτήσης
του μηχανήματος, β) το κόστος πλήρους ετήσιας
συντήρησης για πέντε (5) χρόνια συνολικά πέραν του ενός
(1) έτους της εγγύησης καλής λειτουργίας. Στην συντήρηση
περιλαμβάνονται οδοιπορικά, εργατικά, ανταλλακτικά πάσης
φύσεως, μεταφορικά για την περίπτωση που η βλάβη δεν
είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στο χώρο της Υπηρεσίας.
Είναι ευνόητο ότι βλάβες εννοούνται οι συμβαίνουσες κατά
την κανονική χρήση του μηχανήματος. Από τη συντήρηση
και με ποινή αποκλεισμού δεν θα εξαιρείται κανένα
ανταλλακτικό ή μέρος του μηχανήματος. (Προσφορά με
κόστος συντήρησης μηχανήματος εξαρτώμενο από
προσδιοριζόμενη στην προσφορά μεγίστη ετήσια παραγωγή
φωτοαντιγράφων δεν θα γίνεται αποδεκτή). γ) η συνολική
τιμή των αναλωσίμων για 800.000 αντίγραφα με κάλυψη 6%
(το χαρτί και τα συρράματα δεν περιλαμβάνονται στα
αναλώσιμα). Με την έκφραση «αναλώσιμα» νοούνται όλα τα
υλικά που είναι απαραίτητα για την άρτια λειτουργία του
προσφερόμενου μηχανήματος όπως Π.χ. toner, developer,
τύμπανο ή CRU κλπ. Η ζητούμενη συνολική τιμή
αναλωσίμων για 800.000 αντίγραφα θα πρέπει να
επαληθεύεται από την τιμή τεμαχίου κάθε αναλώσιμου και
την παραγωγική τους δυνατότητα. Η παραγωγική αυτή
δυνατότητα των αναλωσίμων θα πιστοποιείται με σχετική
επίσημη δήλωση του κατασκευαστικού οίκου και θα
περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά.
Ο ΕΛ.Γ.Α. δε δεσμεύεται να πραγματοποιήσει την
παραγωγή που αναφέρεται.

Οι τιμές των αναλωσίμων θα δίδονται σε συγκεκριμένες
σταθερές τιμές για κάθε ένα από τα έξι (6) έτη (1 έτος
εγγύησης +5 χρόνια συντήρησης).
6. Στις τεχνικές προσφορές θα δηλώνεται ο χρόνος
ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών. Ο
χρόνος αυτός δεν θα υπερβαίνει τις 8 εργάσιμες ώρες για
την Αττική και Θεσσαλονίκη, και τις 16 εργάσιμες ώρες για
την Ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη.
7. Στις τεχνικές προσφορές θα αναφέρονται: α) η χώρα
προέλευσης των μηχανημάτων και β) το εργοστάσιο
κατασκευής των μηχανημάτων.
8. Ο προμηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι
της κατασκευάστριας εταιρείας, θα δηλώσει ότι αναλαμβάνει
την υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που
θα αναλαμβάνει τη συντήρηση αντ' αυτού σε περίπτωση
που πάψει να υφίσταται ως εταιρεία.
9. Η πληρωμή των αναλωσίμων υλικών θα γίνεται μετά την
παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α.
ή από την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβών του
Υποκαταστήματος του ΕΛ.Γ.Α., για οποιαδήποτε ποσότητα
στην τιμή που η ανάδοχος εταιρεία δεσμεύτηκε με την
προσφορά της.
10. Σε περίπτωση που κατά την εγκατάστασή του από τον
προμηθευτή το μηχάνημα δεν λειτουργεί αυτός οφείλει μέσα
σε 15 ημέρες να το αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο που
να λειτουργεί κανονικά.
11. Η τιμή σύγκρισης θα διαμορφωθεί από το άθροισμα: α)
της τιμής κτήσεως του μηχανήματος β) το κόστος
συντήρησης του μηχανήματος για πέντε (5) χρόνια συνολικά
πέραν του ενός (1) έτους της εγγύησης καλής λειτουργίας
και γ) το κόστος αναλωσίμων για 800.000 φωτοαντίγραφα.
Διευκρινίζεται ότι στην τιμή σύγκρισης θα ληφθεί
υπόψη το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.
Επίσης διευκρινίζεται ότι τα αρχικά αναλώσιμα που
συνοδεύουν το μηχάνημα κατά την παράδοση και είναι
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απαραίτητα για την πλήρη λειτουργία του μηχανήματος δεν

αφαιρούνται από τον υπολογισμό της τιμής
σύγκρισης.
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Παρατήρηση: με ποινή απόρριψης της οικονομικής
προσφοράς σ' αυτήν θα δίδεται ξεχωριστή τιμή αναλωσίμων
και ξεχωριστή τιμή ετήσιας συντήρησης.

12. Κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει
οποιεσδήποτε βλάβες που θα παρουσιαστούν και δεν
θα οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος και να
αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής
ποιότητας εξαρτήματα. Αν για την αποκατάσταση της
οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται μεταφορά του
μηχανήματος, αυτή βαρύνει τον ανάδοχο.

ΝΑΙ

13. Θα δοθεί εγγύηση καλής συντήρησης των μηχανημάτων
(μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας) σε
ποσοστό επί του συνολικού ετήσιου κόστους συντήρησης
όπως αναφέρεται στην οικονομική προσφορά ως εξής:

ΝΑΙ

α) για τα τρία πρώτα χρόνια της περιόδου 10%
β) για τα επόμενα δύο χρόνια 15%
14. Οι προσφορές θα συνοδεύονται με δήλωση των
διαγωνιζομένων ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση
σύναψης σύμβασης για τη συντήρηση των μηχανημάτων με
τον ΕΛ.Γ.Α, πριν τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής
λειτουργίας, σύμφωνα πάντα με το κόστος και τα στοιχεία
της προσφοράς τους.
15. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.
16. Η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να έχει
πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που
εφαρμόζει για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη
μηχανημάτων, αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών κατά
το πρότυπο ISO 9001:2008, και να προσκομίσει το σχετικό
πιστοποιητικό. Επιπλέον με την προσφορά να κατατεθούν
οι πιστοποιήσεις ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 της
κατασκευάστριας εταιρείας.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(%)

ΟΜΑΔΑ Α΄
1. Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής
2. Αυτονομία Χάρτου
3. Μνήμη μηχανήματος (MΒ)
4. Βάρος χάρτου
5.Παραγωγική δυνατότητα αναλωσίμων
6. Αυτόματος τροφοδότης -αντιστροφέας πρωτοτύπων
7. Επί πλέον των προδιαγραφόμενων δυνατότητες (εντός της τιμής)
ΟΜΑΔΑ Β΄
1. Χρόνος Παράδοσης
2. Τεχνική Υποστήριξη - Δίκτυο υποκαταστημάτων αντιπροσώπων
3. Εγγύηση καλής λειτουργίας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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80
25

15
5
5
15
5
10
20

5
10
5

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
14PROC002436926
2014-11-28
(ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
25 ΑΝΤ/MIN ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1. Το μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και
αμεταχείριστο, ψηφιακής τεχνολογίας κατασκευασμένο
σύμφωνα με τα διεθνή standards και να έχει την
πιστοποίηση CE. Επί πλέον να είναι το τελευταίο
κυκλοφορούν μοντέλο της σειράς του και να μην είναι
ανακατασκευασμένο με εξαρτήματα προερχόμενα από
δεύτερη επεξεργασία.
2. Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας η δε
κατασκευή και λειτουργία του μηχανήματος να ακολουθεί τα
Διεθνή standards όσον αφορά τον θόρυβο, την ασφαλή
αποθήκευση καταλοίπων, τον ιονισμό, την εκπομπή
επικινδύνων ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευής του
τύμπανου.
3. Να αντιγράφει με ταχύτητα τουλάχιστον 25 αντιγράφων
Α4/λεπτό.
4. Να λειτουργεί με ρεύμα 230 V/50 Ηz χωρίς ανάγκη
ειδικής εγκατάστασης.
5. Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν
λειτουργεί.
6. Οι προσφέροντες να αναφέρουν εάν απαιτούνται ειδικές
συνθήκες περιβάλλοντος (π.χ. κλιματισμός, ανανέωση του
αέρα κ.λ.π.) και ποιες είναι αυτές.
7. Το προσφερόμενο μηχάνημα να διαθέτει ενσωματωμένη
εργοστασιακή τροχήλατη βάση.
8. Να έχει μηνιαία παραγωγική ικανότητα 10.000
φωτοαντιγράφων τουλάχιστον. Η ικανότητα αυτή να
βεβαιώνεται από τον κατασκευαστικό οίκο.
9. Να διαθέτει τη ψηφιακή τεχνολογία «μία σάρωση πολλές
εκτυπώσεις» (scan once, copy many).
10. Να δέχεται πρωτότυπα μεμονωμένα φύλλα, βιβλία
κ.λ.π. μέγιστης διάστασης Α3.
11. Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων από Α5 ως Α3.
12. Να τροφοδοτείται με χαρτί, εκτός του By pass, από δύο
τουλάχιστον κασέτες (δρόμους τροφοδοσίας) χωρητικότητας
τουλάχιστον 250 φύλλων η κάθε μια, από τις οποίες η μία
θα δέχεται μέγεθος χαρτιού A3.
13. Να διαθέτει By pass χωρητικότητας τουλάχιστον 50
φύλλων ή τρίτη κασέτα χαρτιού η οποία να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και για τροφοδοσία ειδικών φύλλων
(διαφάνειας, χοντρό χαρτί κλπ.).
14. Να διαθέτει Αυτόματο Τροφοδότη Αναστροφέα
Πρωτοτύπων 50 φύλλων.
2
15. Να δέχεται βάρος χαρτιού 60-160 γρ/μ περίπου από
2
Bypass και 60-100 γρ/μ περίπου από κασέτες
16. Να διαθέτει σύστημα Ηλεκτρονικής Σελιδοποίησης
εγγράφων.
17. Να έχει πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων για προεπιλογή
αριθμού φωτοαντιγράφων έως 999 τουλάχιστον.
18. Να διαθέτει σύστημα τουλάχιστον δύο (2) σμικρύνσεων
και δύο (2) μεγεθύνσεων καθώς και Zoom 50-200%.
19. Να έχει χρόνο προθέρμανσης μέχρι 30 sec
20. Χρόνος πρώτου αντιγράφου μέχρι 7 sec
21. Να διαθέτει εξαψήφιο γενικό μετρητή.
22. Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 1GΒ και σκληρό δίσκο
160GΒ τουλάχιστον.
23. Να διαθέτει σύστημα αντιγραφής διπλής όψης. (duplex).
24. Να διαθέτει σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης ρύθμισης
φωτεινότητας.
25. Να διαθέτει ανάλυση αντιγραφής τουλάχιστον 600 χ 600 dpi
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

και 256 τόνους του γκρι.
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26. Να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισμού
με όλα τα
ΝΑΙ
απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις με απεικόνιση των
σημείων εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων υλικών,
κ.λ.π.
27. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης επιλογής κασέτας (APS)
και σύστημα αυτόματης επιλογής λόγου αναπαραγωγής
(AMS)
28. Να λειτουργεί σαν δικτυακός εκτυπωτής και σαρωτής με
ταχύτητα τουλάχιστον ίδια με αυτής του μηχανήματος.
29. Να διαθέτει σύνδεση USB 2.0, Ethernet 10/100.
30. Να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης.
31.
Να
διαθέτει
σύστημα
αυτόματης
εκκίνησης
(AUTOSTART).
32. Να δέχεται προαιρετικά μονάδα φαξ ώστε να λειτουργεί σαν
Internet fax, IP fax, Lan fax.
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33. Να αναφερθούν τυχόν επί πλέον δυνατότητες του
μηχανήματος πέραν των προδιαγραφόμενων οι οποίες θα
συνεκτιμηθούν και θα βαθμολογηθούν. Διευκρινίζεται ότι με
την λέξη «δυνατότητες» νοούνται συστήματα και λειτουργίες
του μηχανήματος που υπάρχουν ήδη στο προσφερόμενο
μηχάνημα και η αξία τους περιλαμβάνεται στην τιμή
κτήσεως μηχανήματος που έχει δοθεί στην οικονομική
προσφορά.
34. Κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει
να απαντώνται όλες οι παράγραφοι και οι όροι των τεχνικών
προδιαγραφών με αντίστοιχες παραπομπές στα prospectus
των οποίων η κατάθεση είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση
που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν
αναφέρονται στα prospectus, η επαλήθευσή τους θα γίνεται
από επίσημες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου.
35. Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί κατάσταση
αντιπροσώπου και συνεργάτη στη Θεσσαλονίκη και να
δοθούν λεπτομερή στοιχεία για την τεχνική υποδομή της
εταιρείας σχετικά με το service.
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1. Με δήλωση του εργοστασίου κατασκευής, να βεβαιώνεται
το έτος κατασκευής και ότι το προσφερόμενο μοντέλο είναι
το πιο πρόσφατο της κατηγορίας αυτής και δεν περιέχει
εξαρτήματα που προέρχονται από άλλο μοντέλο
(ανακατασκευή).
2. Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται κατά την
παράδοσή τους από εγχειρίδια εγκατάστασης και
λειτουργίας στην ελληνική καθώς και ένα set αναλωσίμων
και ένα πακέτο χαρτί Α4 χιλίων φύλλων. Η δαπάνη του
πρώτου αυτού set αναλωσίμων και του χαρτιού θα
βαρύνουν τον ανάδοχο.
3. Τα μηχανήματα θα επιδειχθούν σε λειτουργία στην
Επιτροπή Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α. εφ' όσον κριθεί
απαραίτητο από την εν λόγω επιτροπή. Στην περίπτωση
αυτή, οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να το επιδείξουν
εντός Αττικής.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν έναν
τουλάχιστον χειριστή -υπάλληλο κατά την εγκατάσταση. Η
εκπαίδευση αυτή θα περιλαμβάνει την εκμάθηση του
χειρισμού του μηχανήματος η οποία θα συνδυάζεται με όλες
τις παρεχόμενες δυνατότητές του καθώς και την άρση
παρουσιαζομένων δυσλειτουργιών, όπως εμπλοκή χαρτιού
κλπ. Επίσης η εκπαίδευση αυτή θα αφορά και την
αντικατάσταση αναλωσίμων.
5. Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται α) η τιμή κτήσης
του μηχανήματος, β) το κόστος πλήρους ετήσιας
συντήρησης για πέντε (5) χρόνια συνολικά πέραν του ενός
(1) έτους της εγγύησης καλής λειτουργίας. Στην συντήρηση
περιλαμβάνονται οδοιπορικά, εργατικά, ανταλλακτικά πάσης

38

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

φύσεως, μεταφορικά για την περίπτωση που η βλάβη δεν

είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στο χώρο
της Υπηρεσίας.
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Είναι ευνόητο ότι βλάβες εννοούνται οι συμβαίνουσες κατά
την κανονική χρήση του μηχανήματος. Από τη συντήρηση
και με ποινή αποκλεισμού δεν θα εξαιρείται κανένα
ανταλλακτικό ή μέρος του μηχανήματος. (Προσφορά με
κόστος συντήρησης μηχανήματος εξαρτώμενο από
προσδιοριζόμενη στην προσφορά μεγίστη ετήσια παραγωγή
φωτοαντιγράφων δεν θα γίνεται αποδεκτή). γ) η συνολική
τιμή των αναλωσίμων για 300.000 αντίγραφα με κάλυψη 6%
(το χαρτί δεν περιλαμβάνεται στα αναλώσιμα). Με την
έκφραση «αναλώσιμα» νοούνται όλα τα υλικά που είναι
απαραίτητα για την άρτια λειτουργία του προσφερόμενου
μηχανήματος όπως Π.χ. toner, developer, τύμπανο ή CRU
κλπ. Η ζητούμενη συνολική τιμή αναλωσίμων για 300.000
αντίγραφα θα πρέπει να επαληθεύεται από την τιμή
τεμαχίου κάθε αναλώσιμου και την παραγωγική τους
δυνατότητα. Η παραγωγική αυτή δυνατότητα των
αναλωσίμων θα πιστοποιείται με σχετική επίσημη δήλωση
του κατασκευαστικού οίκου και θα περιλαμβάνεται στην
τεχνική προσφορά.
Ο ΕΛ.Γ.Α. δε δεσμεύεται να πραγματοποιήσει την
παραγωγή που αναφέρεται.

Οι τιμές των αναλωσίμων θα δίδονται σε συγκεκριμένες
σταθερές τιμές για κάθε ένα από τα έξι (6) έτη (1 έτος
εγγύησης +5 χρόνια συντήρησης).
6. Στις τεχνικές προσφορές θα δηλώνεται ο χρόνος
ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών. Ο
χρόνος αυτός δεν θα υπερβαίνει τις 8 εργάσιμες ώρες για
την Θεσσαλονίκη.
7. Στις τεχνικές προσφορές θα αναφέρονται: α) η χώρα
προέλευσης του μηχανήματος και β) το εργοστάσιο
κατασκευής των μηχανήματος.
8. Ο προμηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι
της κατασκευάστριας εταιρείας, θα δηλώσει ότι αναλαμβάνει
την υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που
θα αναλαμβάνει τη συντήρηση αντ' αυτού σε περίπτωση
που πάψει να υφίσταται ως εταιρεία.
9. Η πληρωμή των αναλωσίμων υλικών θα γίνεται μετά την
παραλαβή τους από την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβών του
ΚΕ.Μ.Ε. του ΕΛ.Γ.Α., για οποιαδήποτε ποσότητα στην τιμή
που η ανάδοχος εταιρεία δεσμεύτηκε με την προσφορά της.
10. Σε περίπτωση που κατά την εγκατάστασή του από τον
προμηθευτή το μηχάνημα δεν λειτουργεί αυτός οφείλει μέσα
σε 15 ημέρες να το αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο που
να λειτουργεί κανονικά.
11. Η τιμή σύγκρισης θα διαμορφωθεί από το άθροισμα: α)
της τιμής κτήσεως του μηχανήματος β) το κόστος
συντήρησης του μηχανήματος για πέντε (5) χρόνια συνολικά
πέραν του ενός (1) έτους της εγγύησης καλής λειτουργίας
και γ) το κόστος αναλωσίμων για 300.000 φωτοαντίγραφα.
Διευκρινίζεται ότι στην τιμή σύγκρισης θα ληφθεί
υπόψη το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Επίσης διευκρινίζεται ότι τα αρχικά αναλώσιμα που
συνοδεύουν το μηχάνημα κατά την παράδοση και είναι
απαραίτητα για την πλήρη λειτουργία του μηχανήματος δεν
αφαιρούνται από τον υπολογισμό της τιμής σύγκρισης.
Παρατήρηση: με ποινή απόρριψης της οικονομικής
προσφοράς σ' αυτήν θα δίδεται ξεχωριστή τιμή αναλωσίμων
και ξεχωριστή τιμή ετήσιας συντήρησης.

12. Κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει
οποιεσδήποτε βλάβες που θα παρουσιαστούν και δεν
θα οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος και να

39

ΝΑΙ

αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής
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ποιότητας εξαρτήματα. Αν για την αποκατάσταση
της
οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται μεταφορά
μηχανήματος, αυτή βαρύνει τον ανάδοχο.

του

13. Θα δοθεί εγγύηση καλής συντήρησης του μηχανήματος
(μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας) σε
ποσοστό επί του συνολικού ετήσιου κόστους συντήρησης
όπως αναφέρεται στην οικονομική προσφορά ως εξής:
α) για τα τρία πρώτα χρόνια της περιόδου 10%
β) για τα επόμενα δύο χρόνια 15%
14. Οι προσφορές θα συνοδεύονται με δήλωση των
διαγωνιζομένων ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση
σύναψης σύμβασης για τη συντήρηση των μηχανημάτων με
τον ΕΛ.Γ.Α, πριν τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής
λειτουργίας, σύμφωνα πάντα με το κόστος και τα στοιχεία
της προσφοράς τους.
15. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.
16. Η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να έχει
πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που
εφαρμόζει για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη
μηχανημάτων, αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών κατά
το πρότυπο ISO 9001:2008, και να προσκομίσει το σχετικό
πιστοποιητικό. Επιπλέον με την προσφορά να κατατεθούν
οι πιστοποιήσεις ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 της
κατασκευάστριας εταιρείας.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(%)

ΟΜΑΔΑ Α΄
1. Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής
2. Αυτονομία Χάρτου
3. Μνήμη μηχανήματος (MΒ)
4. Βάρος χάρτου
5.Παραγωγική δυνατότητα αναλωσίμων 15
6. Αυτόματος τροφοδότης -αντιστροφέας πρωτοτύπων
7. Επί πλέον των προδιαγραφόμενων δυνατότητες (εντός της τιμής)
ΟΜΑΔΑ Β΄
1. Χρόνος Παράδοσης
2. Τεχνική Υποστήριξη
3. Εγγύηση καλής λειτουργίας
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80
25

15
5
5
15
5
10
20

5
10
5
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13664/2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Οι εγγυητικές επιστολές που θα κατατεθούν θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα
με τα υποδείγματα που ακολουθούν.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας: ………………………
Κατάστημα: ……………………………
Διεύθυνση: οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX

Ημερομηνία έκδοσης …………………..……..…
ΕΥΡΩ ………………………………….…..........

Προς: Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Μεσογείων 45
Τ.Κ. 11526 Αθήνα
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ
………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας,}
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο
διαγωνισμό της….………….για εκτέλεση του Έργου ……………….. συνολικής
αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή
στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
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Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος
14PROC002436926
ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος2014-11-28
τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
Προσφοράς).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξη της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
Τράπεζα……………………………………
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13664/2014

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας: ………………………
Κατάστημα: ……………………………
Διεύθυνση: οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX

Ημερομηνία έκδοσης …………………..……..…
ΕΥΡΩ ………………………………….…..........

Προς: Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Μεσογείων 45
Τ.Κ. 11526 Αθήνα
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως,
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ
………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας,}
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο
…….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό...................
Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε
σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
14PROC002436926
2014-11-28
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Τράπεζα…………………………
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13664/2014

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ονομασία Τράπεζας: ………………………
Κατάστημα: ……………………………
Διεύθυνση: οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX

Ημερομηνία έκδοσης …………………..……..…
ΕΥΡΩ ………………………………….…..........

Προς: Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Μεσογείων 45
Τ.Κ. 11526 Αθήνα
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως,
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ
………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας,}
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της
σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας …………………….
σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε
σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
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Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Α/Α
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ

Κεντρική
Διοίκηση
του
ΕΛ.Γ.Α.,
Μεσογείων 45, Αθήνα,
Αρμόδιος κος Ψυχίδης Κων/νος, Τηλ:
2107490423
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης,
Λεωφ.
Δημοκρατίας
1,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ,
Αρμόδια κα Επιτρόπου Σοφία, Τηλ:
2551088100-9, 21818
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Λαμίας, Αρκαδίου 8,
ΛΑΜΙΑ,
Αρμόδια κα Καραφωτιά Αφροδίτη, Τηλ:
2231067720, 67590
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου, Λεβήνου
77, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,
Αρμόδια κα Παπαδάκη Μαρία, Τηλ:
2810264202, 213
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας, Αυστραλίας
88, ΠΑΤΡΑ,
Αρμόδιος κος Βλαχόπουλος Κων/νος,
Τηλ: 2610462513-9
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης, Ναυπλίου
& Αλ. Σούτσου, ΤΡΙΠΟΛΗ,
Αρμόδια κα Χασιώτη Βασιλική, Τηλ:
2710230640-9
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Αγρινίου, Καλλέργη
24, ΑΓΡΙΝΙΟ,
Αρμόδια κα Καβαλάρη Αγγελική, Τηλ:
2641048701,2
Υποκ/μα
ΕΛ.Γ.Α.
Λάρισας,
Λ.
Καραμανλή και Κασταλίας 28, ΛΑΡΙΣΑ,
Αρμόδια κα Γεωργοσούλη Ανδρομάχη,
Τηλ: 2410231300, 231929
Υποκ/μα
ΕΛ.Γ.Α.
Ιωαννίνων,
Εθν.Αντιστάσεως 8, ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
Αρμόδιος κος Κασιούμης Ιωάννης, Τηλ:
2651064730,64735
Υποκ/μα
ΕΛ.Γ.Α.
Κοζάνης,
Κ.
Καραμανλή 4, ΚΟΖΑΝΗ,
Αρμόδιος κος Παλιούρας Ιωάννης, Τηλ:
2461054080,90
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας, Επαρχιακή
οδός Βέροιας – Θεσ/κης, ΒΕΡΟΙΑ
Αρμόδιος κος Κόντος Δημήτριος, Τηλ:
2331020218, 77600-14
Υποκ/μα
ΕΛ.Γ.Α.
Θεσσαλονίκης,
Μοναστηρίου 104,
Ε΄ Πάροδος,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αρμόδιος κος Γεμιντζής Ηλίας, Τηλ:
2310508820-1, 508841-2
Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών
(ΚΕΜΕ) του ΕΛ.Γ.Α,

Τουλάχιστον
40
αντιγράφων Α4/λεπτό
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ένα (1)

Τουλάχιστον
40
αντιγράφων Α4/λεπτό

ένα (1)

Τουλάχιστον
40
αντιγράφων Α4/λεπτό

ένα (1)

Τουλάχιστον
40
αντιγράφων Α4/λεπτό

ένα (1)

Τουλάχιστον
40
αντιγράφων Α4/λεπτό

ένα (1)

Τουλάχιστον
40
αντιγράφων Α4/λεπτό

ένα (1)

Τουλάχιστον
40
αντιγράφων Α4/λεπτό

ένα (1)

Τουλάχιστον
40
αντιγράφων Α4/λεπτό

ένα (1)

Τουλάχιστον
40
αντιγράφων Α4/λεπτό

ένα (1)

Τουλάχιστον
40
αντιγράφων Α4/λεπτό

ένα (1)

Τουλάχιστον
40
αντιγράφων Α4/λεπτό

Τουλάχιστον
40
αντιγράφων Α4/λεπτό

Τουλάχιστον
25
αντιγράφων Α4/λεπτό

ένα (1)

ένα (1)

Κεντρικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης
14PROC002436926
2014-11-28
«ΜΑΚΕΔΙΝΙΑ»,
Αρμόδιος κος Τσαγκαλίδης Ευάγγελος,
Τηλ. 2310 472353,475833
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ένα (1)

14PROC002436926 2014-11-28
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13664/2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σ Υ Μ Β Α Σ Η Αριθμ. /2014
Προμήθειας ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τον ΕΛ.Γ.Α.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
-2014
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Τα γραφεία του ΕΛ.Γ.Α. (Μεσογείων 45 - ΑΘΗΝΑ).
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:
1. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.), που εδρεύει στην
Αθήνα, επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων, αριθμ. 45, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου:
090038188, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ.: ΙΒ’ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή
του παρόντος από τον κ. Βασίλειο Έξαρχο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1790/88, όπως ισχύουν σήμερα, της αριθμ.
66/6106/17-1-2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 19/17-1-2013 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) και της αριθμ. 894/89240/177-2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων (ΦΕΚ 353/25-7-2013 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., ο οποίος στο εξής για συντομία θα
αποκαλείται «ΕΛ.Γ.Α.»
2. Η ………………………… Εταιρεία ……………………… με την επωνυμία …………….. και
το διακριτικό τίτλο ………………. με αριθμό ΓΕ.Μ.Η…………. με Α.Φ.Μ……………της
Δ.Ο.Υ. ……………..που εδρεύει ………………..,
νομίμως εκπροσωπούμενη για την
υπογραφή της παρούσας από τον …………………………….., κάτοικο……………………..,
οδός
……………
αριθμός
…………,
με
Α.Δ.Τ.
………………….βάσει
του
ΦΕΚ……………………………….

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.1. Του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ134/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. Toυ Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων»,
1.4. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ247/Α/95) 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. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 238 του Ν. 4072/11-4-2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012),
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1.8. Του άρθρου 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ
14PROC002436926
2014-11-28
167/Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του
ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
1.9. Του άρθρου 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19-8-05) “Επιβολή παραβόλου για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης”,
1.10. Της παραγράφου Ζ’ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές
ου
Συναλλαγές» του 1 άρθρου, του Ν. 4152/9-5-2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»,
1.11. Του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α) περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας,
1.12. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
1.13. Τοτ άρθρου 157 «Εγγυήσεις» του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’/160/08.08.2014) «Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου
Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
1.14. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ « περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών », όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,
1.18. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του
Δημοσίου»,
1.19. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες»,
1.20. Του Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α, (ΦΕΚ 2302/Β/99), κατά το μέρος
που αυτές δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007(ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007)
«Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»,
2. Την αριθμ. 157/20-12-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. περί
συγκρότησης και ορισμού μελών των Επιτροπών Προμηθειών και Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α.,
3. Την αριθμ. 17/11-2-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α, με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια δέκα τριών (13)
ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων,
4. Toν
ανοικτό διαγωνισμό που έγινε στις ………………………… ενώπιον της
Πενταμελούς Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., με βάση την αριθμ.
……………………… διακήρυξη του ΕΛ.Γ.Α. , για την για την ανάδειξη προμηθευτή για την
προμήθεια δέκα τριών (13) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων,
5. Την προσφορά της εταιρείας ………………………………, της οποίας η τεχνική και
οικονομική προσφορά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης,
6. Την ομόφωνη πρόταση της Πενταμελούς Επιτροπής Προμηθειών περί αξιολόγησης των
προσφορών του διαγωνισμού , όπως αυτή διατυπώνεται στο με αριθμ. ……………….
πρακτικό της, με την οποία προτείνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος του παραπάνω
διαγωνισμού στην εταιρεία ………………………..,
7. Την αριθμ. ………………………………………..απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. , περί
κατακύρωσης του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού για την προμήθεια
ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων,
8 Τη με αριθμ. πρωτ………………………………………. ανακοίνωση κατακύρωσης της
προμήθειας αυτής,
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
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ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
14PROC002436926
2014-11-28
Με την παρούσα, ο ΕΛ.Γ.Α. αναθέτει
και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής
που αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 2 της παρούσας, την προμήθεια ψηφιακών
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων που του κατακυρώθηκε.
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και με τα όσα
αναφέρονται και περιγράφονται στην αριθμ. πρωτ. ………………………. (εισερχόμενα
ΕΛ.Γ.Α.) προσφορά (τεχνική – οικονομική) του Προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθμ. πρωτ. …………/2014 Διακήρυξης του ΕΛ.Γ.Α. και
την αριθμ. …../………..απόφαση ανάθεσης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., που επισυνάπτονται και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΟΣ –ΑΞΙΑ
Η ποσότητα, το είδος και η τιμή, ορίζονται ως κατωτέρω:
Είδος

Ποσότητα

………………

…………….

Τιμή Μονάδος σε
Ευρώ
………………€
Πλέον ΦΠΑ…….
ΣΥΝΟΛΟ:

Συνολική Αξία
σε Ευρώ
…………….€
…………….€
…………….€

Τίμημα:
Το συνολικό τίμημα για την υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
…………………………………… ευρώ (………….€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων
κρατήσεων, πλέον Φ.Π.Α. 23%.
Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται: η αξία των ειδών, τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς,
αποθήκευσης και εγκατάστασης των ειδών σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον ΕΛ.Γ.Α., οι
κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη συναφής δαπάνη μέχρι την παράδοση των
ειδών, στον υπεύθυνο για την παραλαβή από την πλευρά του ΕΛ.Γ.Α.
Η παραπάνω τιμή θα παραμείνει σταθερή σε όλη την διάρκεια της παρούσης σύμβασης και
δεν υπόκειται σε καμιά μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.
ΑΡΘΡΟ 3: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παράδοση των παραπάνω ειδών θα γίνει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του
προμηθευτή, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε χώρο που θα του υποδειχθεί από τον
ΕΛ.Γ.Α., ως εξής:

Α/Α
1.

2.

3.

4.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΤΥΠΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Κεντρική
Διοίκηση
του
ΕΛ.Γ.Α.,
Μεσογείων 45, Αθήνα,
Αρμόδιος κος Ψυχίδης Κων/νος, Τηλ:
2107490423
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης,
Λεωφ.
Δημοκρατίας
1,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ,
Αρμόδια κα Επιτρόπου Σοφία, Τηλ:
2551088100-9, 21818
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Λαμίας, Αρκαδίου 8,
ΛΑΜΙΑ,
Αρμόδια κα Καραφωτιά Αφροδίτη, Τηλ:
2231067720, 67590
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου, Λεβήνου
77, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,
Αρμόδια κα Παπαδάκη Μαρία, Τηλ:
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Τουλάχιστον
40
αντιγράφων Α4/λεπτό

ένα (1)

Τουλάχιστον
40
αντιγράφων Α4/λεπτό

ένα (1)

Τουλάχιστον
40
αντιγράφων Α4/λεπτό

ένα (1)

Τουλάχιστον
40
αντιγράφων Α4/λεπτό

ένα (1)

2810264202, 213
14PROC002436926
2014-11-28
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας, Αυστραλίας
Τουλάχιστον
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

88, ΠΑΤΡΑ,
Αρμόδιος κος Βλαχόπουλος Κων/νος,
Τηλ: 2610462513-9
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης, Ναυπλίου
& Αλ. Σούτσου, ΤΡΙΠΟΛΗ,
Αρμόδια κα Χασιώτη Βασιλική, Τηλ:
2710230640-9
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Αγρινίου, Καλλέργη
24, ΑΓΡΙΝΙΟ,
Αρμόδια κα Καβαλάρη Αγγελική, Τηλ:
2641048701,2
Υποκ/μα
ΕΛ.Γ.Α.
Λάρισας,
Λ.
Καραμανλή και Κασταλίας 28, ΛΑΡΙΣΑ,
Αρμόδια κα Γεωργοσούλη Ανδρομάχη,
Τηλ: 2410231300, 231929
Υποκ/μα
ΕΛ.Γ.Α.
Ιωαννίνων,
Εθν.Αντιστάσεως 8, ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
Αρμόδιος κος Κασιούμης Ιωάννης, Τηλ:
2651064730,64735
Υποκ/μα
ΕΛ.Γ.Α.
Κοζάνης,
Κ.
Καραμανλή 4, ΚΟΖΑΝΗ,
Αρμόδιος κος Παλιούρας Ιωάννης, Τηλ:
2461054080,90
Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας, Επαρχιακή
οδός Βέροιας – Θεσ/κης, ΒΕΡΟΙΑ
Αρμόδιος κος Κόντος Δημήτριος, Τηλ:
2331020218, 77600-14
Υποκ/μα
ΕΛ.Γ.Α.
Θεσσαλονίκης,
Μοναστηρίου 104,
Ε΄ Πάροδος,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αρμόδιος κος Γεμιντζής Ηλίας, Τηλ:
2310508820-1, 508841-2
Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών
(ΚΕΜΕ) του ΕΛ.Γ.Α,
Κεντρικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης
«ΜΑΚΕΔΙΝΙΑ»,
Αρμόδιος κος Τσαγκαλίδης Ευάγγελος,
Τηλ. 2310 472353,475833

40
αντιγράφων Α4/λεπτό

ένα (1)

Τουλάχιστον
40
αντιγράφων Α4/λεπτό

ένα (1)

Τουλάχιστον
40
αντιγράφων Α4/λεπτό

ένα (1)

Τουλάχιστον
40
αντιγράφων Α4/λεπτό

ένα (1)

Τουλάχιστον
40
αντιγράφων Α4/λεπτό

ένα (1)

Τουλάχιστον
40
αντιγράφων Α4/λεπτό

ένα (1)

Τουλάχιστον
40
αντιγράφων Α4/λεπτό

ένα (1)

Τουλάχιστον
40
αντιγράφων Α4/λεπτό

ένα (1)

Τουλάχιστον
25
αντιγράφων Α4/λεπτό

ένα (1)

Η προθεσμία εντός της οποίας θα γίνει η παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε …………..
(….) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τον ΕΛ.Γ.Α., για την ημερομηνία που προτίθεται
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα .
Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΛ.Γ.Α., μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., ύστερα από
σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί στον
ΕΛ.Γ.Α. πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, εγγράφως, εφόσον κατά την
κρίση του, συντρέχουν ειδικοί λόγοι που να δικαιολογούν τούτο, με επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του ΕΛ.Γ.Α. για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (άρθρο 26
& 32 του Κ.Π.Δ.118/07). Μετά την λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία
κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
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Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνει από την Επιτροπή
14PROC002436926
Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α., σε ένα 2014-11-28
(1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης από τον
προμηθευτή ολόκληρης της ποσότητας.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο
Προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβών με όλους τους
δυνατούς κατ’αυτήν τρόπους.
Η παραλαβή των ειδών διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του Κανονισμού
Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007). Η αρμόδια επιτροπή θα ελέγξει την συμφωνία
των ειδών που έχουν παραδοθεί με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την αντιστοιχία τους με
την προσφορά του Προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 5: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τρόπος πληρωμής:
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Ταμείο του ΕΛ.Γ.Α. με την εξόφληση του 100%
της συμβατικής αξίας των προς προμήθεια ειδών του άρθρου 1 και 2 της παρούσας, εντός
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την οριστική παραλαβή τους από την Αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α. και ύστερα από την κατάθεση των απαραίτητων
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΠΔ 118/2007 :
α. Τιμολόγιο
β. Πρακτικό παραλαβής από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν ποσοτικά και
ποιοτικά τα είδη που ζητήθηκαν
γ. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
δ. Απόδειξη είσπραξης
ε. Εξουσιοδότηση
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,
β) με κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας των ειδών, 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).
ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
 Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Προμηθευτής με προσωπικό δικό του, που
ουδεμία σχέση θα έχει με τον ΕΛ.Γ.Α. και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, επιδόματα,
εισφορές κ.λ.π. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Προμηθευτή.
 Ο Προμηθευτής
δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που
αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής.
 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την αποστολή του εξοπλισμού, στον
ΕΛ.Γ.Α. και στις ποσότητες που αναφέρονται στην παρούσα.
 Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης.
 Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
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των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
14PROC002436926
2014-11-28
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος
αυτός προς αποκατάστασή της.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1. Για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής ο προμηθευτής
κατέθεσε τη
με αριθμ. ………………………………… εγγυητική επιστολή της
……………………………………………….., ποσού ……………………….ευρώ, ισχύος μέχρι
και την επιστροφή της
2. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
των ειδών της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους
συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής λειτουργίας.
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει εν όλω ή εν μέρει υπέρ ΕΛ.Γ.Α. με απόφαση του
Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. για ικανοποίηση αξίωσης που γεννάται από τη μη εκτέλεση της σύμβασης
εν όλω ή εν μέρει.
4. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Προμηθευτή οιουδήποτε όρου της σύμβασης δικαιούται
ο ΕΛ.Γ.Α. με μονομερή δήλωσή του (Απόφαση Δ.Σ.) που θα απευθύνεται στον Προμηθευτή
να τον κηρύξει έκπτωτο. Σ’ αυτή την περίπτωση καταπίπτει λόγω ποινικής ρήτρας,
ολόκληρο το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ΕΛ.Γ.Α.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κανονισμού Προμηθειών του
Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007).
ΑΡΘΡΟ 8: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛ.Γ.Α.
Ο ΕΛ.Γ.Α. οφείλει να παρέχει στον Προμηθευτή άμεση πρόσβαση στους χώρους όπου θα
συναρμολογηθεί και θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός.

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες
αναγράφονται στην παρούσα και τους όρους της προσφοράς του.
2. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του προμηθευτή, ο
ΕΛ.Γ.Α. κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβών, δύναται να
επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου
(Π.Δ. 118/2007).
3. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε τα είδη μέσα στο συμβατικό
χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο
άρθρο 34 του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007).
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών και κήρυξη εκπτώτου προμηθευτή δεν εφαρμόζεται σε
περίπτωση ανωτέρας βίας και για τις καθυστερήσεις που δεν ευθύνεται ο προμηθευτής.
5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. του
ΕΛ.Γ.Α., ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, η οποία
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του
ισχύοντος Συντάγματος, κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης και προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του
Δημόσιου Τομέα.
6. Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 33 του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007).
ΑΡΘΡΟ 10: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’
όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα
Σύμβαση, ούτε του επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσας σε οποιονδήποτε
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τρίτο.
Επιτρέπεται στον Προμηθευτή η εκχώρηση μέρους του οικονομικού μόνο
14PROC002436926
2014-11-28
ανταλλάγματος της υπογραφθείσας
σύμβασης σε τρίτο, μετά από σχετική έγκριση της
Αναθέτουσας αρχής κατά περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη , μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση ,ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
2. Σε περίπτωση διαφορών , που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ εφαρμογής της, ο ΕΛ.Γ.Α. και ο προμηθευτής
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας
του Δημοσίου συμφέροντος.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι
τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 13: ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη.
ΑΡΘΡΟ 14: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/2007), ο Κανονισμός Προμηθειών του
ΕΛ.Γ.Α., η υπ’ αριθμ. …………/2014 διακήρυξη του ΕΛ.Γ.Α. και η με αριθμ. πρωτ.
…………./…………..
(εισερχόμενα ΕΛ.Γ.Α.)
προσφορά (τεχνική – οικονομική) του
Προμηθευτή αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε
περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά
προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση,
β) Ο Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/2007),
γ) Ο Κανονισμός Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.,
δ) Η υπ’ αριθμ. …………./2014 διακήρυξη του ΕΛ.Γ.Α.,
ε) Η με αριθμ. πρωτ. ……………./…………….. (εισερχόμενα ΕΛ.Γ.Α.) προσφορά του
Προμηθευτή.
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή
στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ’ όψιν για την
ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα
σύμβαση.
Σε πίστωση όλων των παραπάνω, τα οποία και οι δύο συμβαλλόμενοι συνομολογούν και
αποδέχονται, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία
ένα (1) πρωτότυπο έλαβε ο ΕΛ.Γ.Α. και ένα (1) πρωτότυπο έλαβε ο Προμηθευτής, τα οποία
αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν, υπογράφονται ως ακολούθως :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ(ΕΛ.Γ.Α)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
14PROC002436926
2014-11-28
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