ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Περιοχή Μεζούρλο, ΠΓΝΛ, Λάρισα
Ταχ. Κώδικας
: 411 10
Πληροφορίες
: Αθανάσιος Λιτσάκος
Τηλέφωνο
: 2410 685232
Fax
: 2410 617116
E-mail
: a.litsakos@ekab.gr

Λάρισα, 18 Ιουνίου 2018
Αριθμός Διακήρυξης 6/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4-ΤΟΝΕΡ/ΜΕΛΑΝΙΑ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - Παράρτημα Λάρισας
διακηρύσσει
δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό
με σκοπό την επιλογή ανάδοχου προμηθευτή γραφικής ύλης, χαρτί φωτοτυπικό Α4, toner και μελάνια
εκτιμώμενης συνολικής αξίας 7.297,57 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 άρθρο 117 και τους όρους της
παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά.
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Προμήθειας Λοιπού Υλικού &
Εργασιών, Οδός Υγείας Περιοχή Μεζούρλο, Π.Γ.Ν.Λ., Λάρισα 411 10

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής. - Παράρτημα Α’
Ημερομηνία: 02/07/2018, ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 11.00π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κτίριο ΕΚΑΒ Λάρισας Ημερομηνία: 02/07/2018, ημέρα: Δευτέρα και
ώρα: 11:00π.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Γραφική Ύλη/Toners-Μελάνια/Χαρτί Φωτοτυπικό Α4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α’ – TONERS/ΜΕΛΑΝΙ
Προϋπολογισμός: 2.520,19 € χωρίς ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ Β’- ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
Προϋπολογισμός:1.914,95 € χωρίς ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ Γ’-ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4
Προϋπολογισμός:1.450,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ. Οι προμηθευτές δύναται να προσφέρουν και η
υπηρεσία δύναται να κατακυρώσει κατά ΟΜΑΔΑ (1,2,3),
υπό την προϋπόθεση ότι θα προσφέρονται όλα τα
τεμάχια της κάθε ομάδας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΎΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ

6 μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

120/07-06-2018

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Κ.Α.Ε.

1731,1261 Η Δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αρχής.

Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

1956

ΑΔΑ

ΨΟ7ΜΟΡ1Π-2ΒΦ

ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

18REQ003241489

CPV

30125110-5,30192700-8,30197643-5

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρμόδια Επιτροπή:
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΩΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΛΕΤΣΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
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1. Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού βάσει του άρθρου 117 του ν.
4412/16. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το EKAB. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει
τον ΚΑΕ 1731 και τον ΚΑΕ 1261 με σχετική πίστωση Α/Α 1956 (ΑΔΑ ΨΟ7ΜΟΡ1Π-2ΒΦ) του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2018 του φορέα.

2. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια γραφικής ύλης, toners/μελάνια και χαρτί φωτοτυπικό Α4 για τις
ανάγκες του ΕΚΑΒ Λάρισας και των τομέων του.

3. Δημοσιότητα
Η διακήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στο ΚΗΜΔΗΣ και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.ekab.gr στη διαδρομή : Προκηρύξεις
► Παράρτημα Λάρισας.

4. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Άρθρα 18 παρ. 2 και 4 & 130 παρ. 1)
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του
Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν
την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του
οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

5. Δικαίωμα συμμετοχής (Άρθρο 25 του ν. 4412/16)
Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.
4412/2016, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

6. Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 73 του ν. 4412/16)
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία του διαγωνισμού προσφέρων οικονομικός φορέας για
ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
β) δωροδοκία
γ) απάτη
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η
αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.

7. Περιεχόμενο Προσφορών (άρθρο 92 ν. 4412)
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Α΄ 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Τα ενημερωτικά και τεχνικά
φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
γ) ο τίτλος της σύμβασης
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής)
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα(

Εντός του φακέλου οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
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α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (άρθρο 93 ν. 4412)
ο οποίος θα περιέχει Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75) του εν λόγω οικονομικού φορέα ότι πληροί τις
προϋποθέσεις. (Παράρτημα Γ’)
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Πιο συγκεκριμένα
•

Έγγραφο ή Πρακτικό Απόφασης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) του δοικούντος οργάνου κάθε
μέλους με (ημερομηνία προγενέστερης της υποβολής προσφοράς), με το οποίο εγκρίνεται η σύμπραξη
με τα υπόλοιπα μέλης της Ένωσης/Κοινοπραξίας.

•

Συμφωνητικό Συνεργασίας των συμμετέχοντων (με ημερομηνία προγενέστερης της υποβολής
προσφοράς) με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι:
o

Αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο
διαγωνισμό και την ευθύνη για την πραγματοποίηση της υπηρεσίας.

o

Ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

o

Αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους των υπηρεσιών που αναλαμβάνει κάθε μέλος
στην Ένωση/Κοινοπραξία στο σύνολο της προσφοράς.

o

Δηλώνουν ένα μέλος υπεύθυνο για τον συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της
Ένωσης/Κοινοπραξίας (Leader)

o

Δηλώνουν αντίκλητο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της.

o

Το συμφωνητικό συνεργασίας θα φέρει σφραγίδα και μονογραφή σε κάθε σελίδα του από
όλους τους συμμετέχοντες στην Ένωση/Κοινοπραξία και σφραγίδα/υπογραφή από όλους τους
συμμετέχοντες στην τελευταία σελίδα.

•

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν σε
συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η σχετική μεταβολή είναι
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (άρθρο 94 ν. 4412) ο οποίος θα
περιέχει τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια σύμφωνα με το Παράρτημα
Β’ της παρούσης.
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», (άρθρο 95 ν. 4412) ο οποίος θα
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με την φόρμα του Παραρτήματος Α’. Η τιμή του προς
προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας
στον τόπο (εδάφιο α της παρ. 5 του άρθρου 95 του ν. 4412).

8. Λόγοι απόρριψης προσφορών (άρθρο 91 του ν. 4412)
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει,
σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω,
- Προθεσμία παραλαβής προσφορών
- Δικαίωμα συμμετοχής
- Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς
- Χρόνος ισχύος των προσφορών
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή,
δ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ε) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
στ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές

9. Αξιολόγηση προσφορών (άρθρο 86,96,100,102 117 παρ. 2 του ν. 4412)
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται από την παρούσα πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των
συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Τα επιμέρους στάδια, έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο
καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά. Οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω
όργανο και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει πρακτικό
για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση
τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν,
στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε ώρα που ανακοινώνει η Επιτροπή. Εν συνεχεία, η Επιτροπή
Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς
κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας.
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Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση,
σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/16.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

10. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 103 του ν. 4412)
Πέραν των οριζόμενων ισχύουν και τα ακόλουθα:

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας των
Δεκαπέντε (15) ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν (FAX), τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του
ν.4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και
74 του ν.4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο,
ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης..

2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφής ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) ημέρες επιπλέον.

3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι
ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.

4. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν
λόγω απόφαση κατακύρωσης ( άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).

5. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.

11. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (άρθρο 80 του ν. 4412/16)
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος στην
προθεσμία του άρθρου 10 της παρούσης είναι τα εξής:
Α) Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι
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πληρούνται

αυτές

οι

προϋποθέσεις.

Η

υποχρέωση

του

προηγούμενου

εδαφίου

αφορά

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
βα) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
ββ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά
περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά
στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά
την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
Γ) Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα:
γα) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν
όλες τις περιπτώσεις.
γβ) Για την περίπτωση του άρθρου 4 της παρούσης, ήτοι για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που
προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο
μέρος λόγοι αποκλεισμού.
Δ) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίηση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ανάλογα με την νομική του
μορφή:
1.

Κωδικοποιημένο ή το αρχικό καταστατικό με όλες τις τροποποιήσεις.

2.

Φωτοτυπία Ταυτότητας του Νόμιμου Εκπρόσωπου.

Επιπροσθέτως για εταιρεία Α.Ε.
•

ΦΕΚ Καταχώρησης αρχικού Καταστατικού.

•

Τελευταίο ΦΕΚ που να φαίνεται η θητεία του Δ.Σ. και ο νόμιμος εκπρόσωπος (ΦΕΚ Εκπροσώπησης).

•

Πιστοποιητικό από την εποπτεύουσα αρχή περί των τροποποιήσεων και μη λύσης της Α.Ε.

Επιπροσθέτως για εταιρεία Ε.Π.Ε.
•

ΦΕΚ Καταχώρησης αρχικού Καταστατικού.

•

Πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας περί των γενόμενων τροποποιήσεων του
Καταστατικού.

•

Αντίγραφο πρόσφατου Κωδικοποιημένου Καταστατικού.
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Επιπροσθέτως για εταιρεία Ο.Ε ή Ε.Ε
•

Πρόσφατο πιστοποιητικό πρωτοδικείο έδρας εταιρείας, από το οποίο να προκύπτουν οι αλλαγές και οι
καταχωρήσεις όπως αυτές φαίνονται στο βιβλίο εταιρειών του πρωτοδικείου.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιου επιμελητηρίου για τις καταχωρηθείς μεταβολές του καταστατικού
της εταιρείας.

Ε) Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει μαζί με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά κατακύρωσης του παρόντος άρθρου και όσα ή όποια πιστοποιητικά αναφέρονται στις τεχνικές
προδιαγραφές για τα υλικά που θα χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης και ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β΄ της παρούσας διακήρυξης.
Ζ) Παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του Ανάδοχου το αν θα καλύψει τις ανωτέρω προϋποθέσεις, δηλαδή την
ισχύ των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης
της προσφοράς όσο και μεταγενέστερα της ημερομηνίας κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά.

12. Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης (άρθρο 105 του ν. 4412/16)
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα κατά 30% εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος
δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη προσφορά.

13. Ενστάσεις (άρθρο 127 του ν. 4412/16)
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής η οποία αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης
της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (1 0) ημερών.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου,
υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
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14. Ματαίωση Διαδικασίας (άρθρο 106 του ν. 4412/16)
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης.

15. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 130 του ν. 4412/16)
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί.

16. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (άρθρο 133 του ν. 4412/16)
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

17. Τρόπος πληρωμής (άρθρο 200 του ν. 4412/16)
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας με την παράδοση των
αγαθών, από την αρμόδια υπηρεσία της Αρχής με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα αναγκαία δικαιολογητικά
πληρωμής για την εξόφληση των αγαθών είναι :
1. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής, το οποίο συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής της Αρχής.
2. Τιμολόγιο του Αναδόχου.
3. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή της δαπάνης.
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου
εισοδήματος, σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ. σύμφωνα με το άρθρο
375 παρ 7 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της
εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του
χαρτοσήμου.
- Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ(Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) , επί της
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται
χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
- Κράτηση Υπέρ Ψυχικής Υγείας ύψους 2% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων, μείον των παραπάνω κρατήσεων(ΕΑΑΔΗΣΥ + ΑΕΠΠ)
- Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των αγαθών, (άρθρο 64 4172/2013)
18. Χρόνος Παράδοσης υλικών (άρθρο 206 του ν. 4412/16)
Τα υλικά θα παραδοθούνε στο κτίριο του ΕΚΑΒ Λάρισας περιοχή μεζούρλο, ΠΓΝΛ, ΤΚ 41110, εντός τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να
παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
1. α) Τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν.4412/2016, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού
οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από
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σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται
στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού
αιτήματος του προμηθευτή.
4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών
ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης,
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν.4412/2016.
5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

19. Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση (άρθρο 213 του ν. 4412/16)
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία
της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του
προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της
συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε
και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή
εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
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20. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας (άρθρο 207 του ν. 4412/16)
Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μετά τη λήξη του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσης, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
4. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της
λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο
όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο
ποσό.
6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη
της ένωσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ

Κωνσταντίνος Γ. Καρακατσιανόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
FAX:
Email:

ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Λάρισας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το αίτημα προμήθειας με Αριθμό Εντολής 120/07-06-2018, για την ΟΜΑΔΑ ….
Σύμφωνα με το παραπάνω αίτημα προμήθειας και τη διακήρυξή του, σας προσφέρουμε την παρακάτω
οικονομική προσφορά

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ΟΜΑΔΑ Α’- TONER/ΜΕΛΑΝΙΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ/ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ
CANON IR 5055
TONER
5
KONICA MINOLTA BIZHUB 362
TONER
15
PANASONIC KX-FL 511
TONER
15
HP COLOR LASERJET 2600n CYAN
TONER
3
HP COLOR LASERJET 2600n MAGENDA
TONER
3
HP COLOR LASERJET 2600n YELLOW
TONER
3
HP LASERJET PRO 400 M 4001dn
TONER
2
CANON ISENSYS MF 4120
TONER
10
LEXMARK MS 510 SERIES
TONER
10
CANON I SENSYS FAX L 380S
TONER
10
PHILIPS MAGIC S EKO PF A351
TONER
2
SAMSUNG SF 760 P
TONER
20
SAMSUNG SL M 2875 FD
TONER
20
LEXMARK 502 50F 2000
TONER
5
CANON L PIXMA NX 495
ΜΕΛΑΝΙ
10
Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Τελική Τιμή

ΤΙΜΗ
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Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22

23

24

25

26

27

ΟΜΑΔΑ B’- ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΣ ΣΤΥΛΟ
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ
ΜΑΥΡΟ-ΜΥΤΗ 5
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ
ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΣ-ΜΥΤΗ 5
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ
ΣΤΥΛΟ
ΜΠΛΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΣΤΥΛΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΣΤΥΛΟ
ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΣΕΛΟΤΕΙΠ
ΚΛΑΣΣΕΡ
ΜΕΓΕΘΟΣ Α4-ΧΡΩΜΑ
ΚΟΚΚΙΝΟ-8/32
ΚΛΑΣΣΕΡ
ΜΕΓΕΘΟΣ Α3 -8/31-45
ΘΗΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 – 100
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΜΟΛΥΒΙ
ΤΕΤΡΑΔΙΟ
ΦΥΛΛΑΔΑ ΡΙΓΕ 25χ35 200
ΦΥΛΛΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 ΜΕ
ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΡΕΣ ΠΑΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 ΜΕ
ΕΛΑΣΜΑ
ΛΑΣΤΙΧΑ
100gr ΝΟΥΜΕΡΟ 100/5
ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ
5εκ. FIBER
ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ
8εκ. FIBER
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ
ΧΑΡΤΟΥ 3εκ. 100
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ
ΧΑΡΤΟΥ 7εκ. 50
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΣΥΡΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ
ΝΟΥΜΕΡΟ 10 - 1000
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΣΥΡΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ
ΝΟΥΜΕΡΟ 64 – 2000
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΣΥΡΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ
ΝΟΥΜΕΡΟ 23/8 – 1000
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΣΥΡΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ
ΝΟΥΜΕΡΟ 23/10 – 1000
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΣΥΡΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ
ΝΟΥΜΕΡΟ 23/13 – 1000
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΣΥΡΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ
ΝΟΥΜΕΡΟ 23/15 – 1000
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΣΥΡΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ
ΝΟΥΜΕΡΟ 128(24/8) –
2000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΣΥΡΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ
ΝΟΥΜΕΡΟ 126(24/6) –
1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΑ
50
30

ΤΙΜΗ

30
500
50
50
50
100
10
50
24
10
150
100
20
300
100
50
10
200

100

5

5

20

10

20

20
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28

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

29

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

30

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

31

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

32

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

33

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

34

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

35

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

36
37

ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ Α4- ΧΡΩΜΑ
ΚΙΤΡΙΝΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ Α3- ΧΡΩΜΑ
ΚΙΤΡΙΝΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ Α5- ΧΡΩΜΑ
ΛΕΥΚΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ Α6- ΧΡΩΜΑ
ΛΕΥΚΟ
ΝΟΥΜΕΡΟ 10 ΤΥΠΟΥ
PARVA
ΝΟΥΜΕΡΟ 64 ΤΥΠΟΥ
PARVA
ΝΟΥΜΕΡΟ 126/24/6
ΤΥΠΟΥ PRIMULA
ΝΟΥΜΕΡΟ 128/24/8
ΤΥΠΟΥ PRIMULA
ΤΑΝΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ MAESTRI
20 ΦΥΛΛΩΝ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

1500
250
1000
500
20
10
10
10
5
5

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Τελική
Τιμή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4

ΟΜΑΔΑ Γ-ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4
ΤΕΜΑΧΙΑ
500
Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Τελική Τιμή

ΤΙΜΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΜΑΔΑ Α’ – TONER/ΜΕΛΑΝΙΑ

Παραπομπή: Σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή, σε πιο από τα τεχνικά φυλλάδια
(prospectus) ή άλλα έγγραφα, που υποβάλλει με την προσφορά του, αποδεικνύεται ότι τα προσφερόμενα είδη
καλύπτουν τις ζητούμενες από την παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Η εταιρία πρέπει να καταθέσει την
1.1

πιστοποίηση ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη
(για την διασφάλιση ποιότητας και ποιοτική

ΝΑΙ

διαχείριση επιχειρήσεων).
Η εταιρία πρέπει να καταθέσει την
1.2

πιστοποίηση ISO 14001:2004 ή ισοδύναμη
(για την εφαρμογή ενός Συστήματος

ΝΑΙ

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).
Στην περίπτωση που τα αναλώσιμα δεν είναι
της εταιρίας κατασκευής των
μηχανών γραφείου, η εταιρία πρέπει να
1.3

καταθέσει πιστοποίηση απόδοσης

ΝΑΙ

αναλωσίμου (ανάλογα με τον τύπο
αναλωσίμου) για κάθε αναλώσιμο
(παράγραφος 1.3.1-1.3.3.):
για κασέτες τόνερ εκτυπωτών μονόχρωμης
1.3.1

εκτύπωσης (ISO/IEC 19752 ή

ΝΑΙ

ισοδύναμη).
για κασέτες τόνερ εκτυπωτών έγχρωμης
1.3.2

εκτύπωσης (ISO/IEC 19798 ή

ΝΑΙ

ισοδύναμη).
1.3.3

για κασέτες μελανιού inkjet (ISO/IEC 24711 ή
ισοδύναμη).

ΝΑΙ

Όλα τα μέρη των αναλώσιμων (εάν υπάρχουν)
1.4

να είναι μόνο καινούργια και

NAI

αχρησιμοποίητα.
Όλα τα σήματα που χρησιμοποιεί το προϊόν
1.5

είναι αυθεντικά και έχουν

NAI

νόμιμη άδεια.
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Ο προμηθευτής εγγυάται εγγράφως ότι για ένα
χρόνο από την ημερομηνία
παράδοσης, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε
1.6

αλλοίωση στην
ποιότητα/ποσότητα εκτύπωσης του τόνερ και

NAI

των μελανιών αλλιώς θα
αντικαθίσταται χωρίς κόστος σε 5 εργάσιμες
ημέρες.
Τα αναλώσιμα υλικά που θα βρεθούν
ακατάλληλα, και δεν ευθύνεται ο τρόπος
αποθήκευσης του ΕΚΑΒ, από τον έλεγχο
παραλαβής και μετά, θα
επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει
υποχρέωση να τα
1.8

αντικαταστήσει χωρίς κόστος σε 5 εργάσιμες
ημέρες. Σε περίπτωση άρνησης

NAI

ή αδυναμίας του προμηθευτή να τα
αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα προμήθειας της εν λόγω ποσότητας
για κάλυψη επειγουσών
αναγκών και καταλογισμού στον προμηθευτή
της διαφοράς της δαπάνης.
Τυχόν ελαττώματα τα οποία έχουν σαν
αποτέλεσμα την περιοδική κακή
εκτύπωση ή την έλλειψη παντελούς
εκτύπωσης, αφού διαπιστωθούν από την
1.9

Υπηρεσία, δημιουργούν υποχρέωση του

NAI

προμηθευτή για αντικατάσταση
όλης της λοιπής ποσότητας, καθώς και των
ελαττωματικών που εντοπίστηκαν
και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς.
Η παράδοση των υλικών να γίνεται τμηματικά
1.10

ανάλογα με τις ανάγκες της
Υπηρεσίας και εντός ενός έτους από την

NAI

υπογραφή της σύμβασης
Στον πίνακα 1 και στην στήλη τόνερ
1.11

εμφανίζεται η εμπορική ονομασία του
αναλωσίμου. Ο προμηθευτής των αναλωσίμων
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μπορεί να χρησιμοποιήσει
ίδια ή διαφορετική ονομασία για το μοντέλο
του αναλωσίμου αλλά η
ποσότητα και η ποιότητα εκτυπώσεων που θα
παραχθούν θα πρέπει να είναι
ίση ή μεγαλύτερη από αυτή που ορίζει ο
κατασκευαστής των μηχανών
γραφείου. Η ποιότητα και η ποσότητα των
αναλωσίμων αποδεικνύεται από
την πιστοποίηση όπως αναφέρεται στην
παραπάνω παράγραφο 1.3-1.3.3
(πινάκας 2)

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος:

Υπογραφή και Σφραγίδα

Ημερομηνία:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΜΑΔΑ Β’ – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1
2

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ

3

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ

4
5
6
7
8

ΣΤΥΛΟ
ΣΤΥΛΟ
ΣΤΥΛΟ
ΣΕΛΟΤΕΙΠ
ΚΛΑΣΣΕΡ

9
10

ΚΛΑΣΣΕΡ
ΘΗΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ

11
12

ΜΟΛΥΒΙ
ΤΕΤΡΑΔΙΟ

13

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

14

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

15
16
17
18

ΛΑΣΤΙΧΑ
ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ

19

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ

20

ΣΥΡΜΑΤΑ

21

ΣΥΡΜΑΤΑ

22

ΣΥΡΜΑΤΑ

23

ΣΥΡΜΑΤΑ

24

ΣΥΡΜΑΤΑ

25

ΣΥΡΜΑΤΑ

26

ΣΥΡΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΣΤΥΛΟ
ΜΑΥΡΟ-ΜΥΤΗ 5
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ
ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΣ-ΜΥΤΗ 5
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ
ΜΠΛΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ Α4-ΧΡΩΜΑ
ΚΟΚΚΙΝΟ-8/32
ΜΕΓΕΘΟΣ Α3 -8/31-45
ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 – 100
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΦΥΛΛΑΔΑ ΡΙΓΕ 25χ35
200 ΦΥΛΛΩΝ
ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 ΜΕ
ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΡΕΣ ΠΑΝ
ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 ΜΕ
ΕΛΑΣΜΑ
100gr ΝΟΥΜΕΡΟ 100/5
5εκ. FIBER
8εκ. FIBER
ΧΑΡΤΟΥ 3εκ. 100
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΧΑΡΤΟΥ 7εκ. 50
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ
ΝΟΥΜΕΡΟ 10 - 1000
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ
ΝΟΥΜΕΡΟ 64 – 2000
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ
ΝΟΥΜΕΡΟ 23/8 – 1000
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ
ΝΟΥΜΕΡΟ 23/10 – 1000
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ
ΝΟΥΜΕΡΟ 23/13 – 1000
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ
ΝΟΥΜΕΡΟ 23/15 – 1000
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ
ΝΟΥΜΕΡΟ 128(24/8) –
2000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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27

ΣΥΡΜΑΤΑ

28

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

29

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

30

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

31

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

32

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

33

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

34

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

35

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

36

ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

37

ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος:

ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ
ΝΟΥΜΕΡΟ 126(24/6) –
1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΜΕΓΕΘΟΣ Α4- ΧΡΩΜΑ
ΚΙΤΡΙΝΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ Α3- ΧΡΩΜΑ
ΚΙΤΡΙΝΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ Α5- ΧΡΩΜΑ
ΛΕΥΚΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ Α6- ΧΡΩΜΑ
ΛΕΥΚΟ
ΝΟΥΜΕΡΟ 10 ΤΥΠΟΥ
PARVA
ΝΟΥΜΕΡΟ 64 ΤΥΠΟΥ
PARVA
ΝΟΥΜΕΡΟ 126/24/6
ΤΥΠΟΥ PRIMULA
ΝΟΥΜΕΡΟ 128/24/8
ΤΥΠΟΥ PRIMULA
ΤΑΝΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ
MAESTRI
20 ΦΥΛΛΩΝ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Υπογραφή και Σφραγίδα

Ημερομηνία:

Επιπλέον για την συγκεκριμένη ομάδα θα καταθέσει
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α'75), υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο, σύμφωνα με την οποία:
1) Τα προμηθευόμενα είδη θα είναι άριστης ποιότητας και αντοχής, καινούρια, αμεταχείριστα και σε άριστη
ποιοτική και λειτουργική κατάσταση και σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του υποψήφιου αναδόχου.
2) Τα προμηθευόμενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3) Τα προμηθευόμενα είδη να είναι σύμφωνα με τις διαστάσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που
περιγράφονται.
4) Εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχτεί ελαττωματικό, εντός διετίας από την οριστική
παραλαβή, θα αντικατασταθεί με νέο, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την αποστολή έγγραφης
ειδοποίησης προς τον προμηθευτή.
5) Εφόσον αποδειχτεί ελαττωματικό περισσότερο από το 10% της ποσότητας του συγκεκριμένου είδους, θα
αντικατασταθεί όλη η ποσότητα του συγκεκριμένου είδους, εντός ενός μηνός, χωρίς καμία απολύτως οικονομική
επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΜΑΔΑ Γ’ – ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4
Α) Να είναι μονόφυλλο και κατάλληλο για την απευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτότυπου και από τις δύο όψεις
του.
Β) Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και εκτυπωτών.
Γ) Το σχήμα κάθε φύλλου να είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, οι ακμές του οποίου να μην παρουσιάζουν
γραμμώσεις (γρέζια) κάθε δε φύλλο να αποχωρίζεται με ευχέρεια
από την δεσμίδα
Δ) Να έχει χρώμα λευκό ματ.
Ε) Η επιφάνεια των φύλλων να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα μηχανικές κακώσεις, όπως πτυχές,
αποξέσεις, σχισμές, στίγματα ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα από τα μηχανήματα, να μην αφήνει χνούδι
καθώς και κατά την έξοδό του από αυτά να βγαίνει χωρίς καμπυλότητες, η δε κοπή του να είναι εντελώς λεία.
ΣΤ) Να έχει την κατάλληλη σκληρότητα για την αποφυγή δυσκολιών στην τροφοδοσία.
Ζ) Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να γράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:
•Το είδος του χαρτιού,
•Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή ,
•Οι διαστάσεις των φύλλων,
•Ο αριθμός τους και
•Το βάρος (gr/m2).
Η) Το χαρτί να μην επηρεάζεται από αποθήκευση για μεγάλο χρονικό διάστημα από συγκεκριμένες
κλιματολογικές συνθήκες.

Παραπομπή: Σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή, σε πιο από τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή άλλα έγγραφα,
που υποβάλλει με την προσφορά του, αποδεικνύεται ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις ζητούμενες από την
παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.

1

Διαστάσεις φύλλων

2
3
4
5
6
7
8
9

Πολτός
Βάρος (EN ISO 536)
Πάχος
Λευκότητα (ASTM E 313)
Υγρασία
Τιμή PH (ISO 6588)
Τέφρα (ISO 2144)
Αδιαφάνεια (ISO 2471)

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος:

210 Χ 297 mm (A4)

100% χημικός
80 gr/m2 ±4%
100 ± 5μm
Min 110%
4,0± 0,05%
7,5 –8,5
Max 12%
Min 90%

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Υπογραφή και Σφραγίδα

Ημερομηνία:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ :
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Πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού θα προηγηθεί μακροσκοπικός έλεγχος και πρακτική δοκιμασία σε
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και εκτυπωτές, ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του. Η επιτροπή
αξιολόγησης δύναται κατά την κρίση της, κατόπιν των ελέγχων, να απορρίψει δείγματα τα οποία παρουσιάζουν
προβλήματα. Για τη διενέργεια των ελέγχων, κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στο διαγωνισμό είναι
υποχρεωμένος να προσκομίσει 1 κιβώτιο των 5 δεσμίδων των 500 φύλλων χαρτιού Α4 ως δείγμα του χαρτιού που
προσφέρει. Ένα μέρος του δείγματος θα χρησιμοποιηθεί για να εξεταστεί η συσκευασία του, να εξεταστεί η
συμπεριφορά του στα φωτοτυπικά μηχανήματα και στους εκτυπωτές και ένα μικρό μέρος θα διατηρηθεί για να
συγκριθεί με την τελική ποσότητα που θα παραδώσει ο προμηθευτής στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί ο
διαγωνισμός.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
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Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:

Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1. Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) 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)
β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου (EE C
195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358
της 31.12.1998, σελ. 2)
γ) 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 δ) Νομιμοποίηση εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις
της Οδηγίας 2006/70/EK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το
ν. 3691/2008 (Α΄ 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν.2331/1995 (Α΄ 173), όπως ισχύουν.
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2. α) Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής μου.
β) Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου
γ) Δεν έχω καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική διαγωγή μου.
δ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή
σε σχέση με την επαγγελματική μου ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο
διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
ε) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, σύμφωνα με τις 75 2016-06-27 διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.
στ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.
ζ) Δεν είμαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
κατ' εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχω παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που
αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει η δήλωσή μου.

Ημερομηνία:

…../…./20…..

Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)
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