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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝO 2/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ ΤΟΥ

ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΤΑΑ

Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), Μάρνη
22, Τ.Κ 104 33 Αθήνα, σύμφωνα με την 120/24-2-2011 θέμα 2 ο

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Προκηρύσσει

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού
δαπάνης έως 59.778,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α
23%, για την εκτύπωση:

1. 6.300.000 τεμαχίων ενσήμων αντιγράφου κλάσης 0,20 €.
2. 6.200.000τεμαχίων ενσήμων  επιδόσεων κλάσης 0,25 €.
3. 1.000.000 τεμαχίων ενσήμων εκτελέσεων κλάσης 0,50 €.

σύνολο 13.500.000 € ,τεμάχια προϋπολογισμού δαπάνης περίπου
59.778,00 € με Φ.Π.Α. για τον Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών
Επιμελητών. Ο αριθμός απόφασης ανάληψης υποχρέωσης είναι
26/2-3-2011, η απόφαση  αυτή καταχωρήθηκε στο βιβλίο
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Τομέα Προνοίας
Δικαστικών Επιμελητών  του Ε.Τ.Α.Α. με αριθμό 26.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ. Διακήρυξης: No2 /2011

(Ε.Τ.Α.Α.) Αθήνα 10 /03/ 2011
Αριθ. πρωτ: 40763/15-03-2011

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Δ.Α. :4 Α1ΦΟΡΕ1-Φ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση    : Μάρνη 22,  Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 104 33
Πληροφορίες : Ζ. Ραζής
Τηλέφωνο      : 210 5217 312
Fax                 : 210 5217 315
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Η ποσοτική ανοχή των προς εκτύπωση ενσήμων θα ανέρχεται σε
ποσοστό ± 5%, είτε επί του συνόλου της προς εκτύπωση
ποσότητας ενσήμων, είτε κατά κλάση, την οποία οι Τομείς έχουν
δικαίωμα ή να την καταστρέψουν ή να την αγοράσουν με την
επιτευχθείσα τιμή.
Ο διαγωνισμός αυτός θα διενεργηθεί την Δευτέρα 04/04/2011
και ώρα 12:00 στα Γραφεία του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33,
Αθήνα στον 2ο όροφο, αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.
Οι προσφορές θα υποβληθούν , στην αρμόδια επιτροπή για τη
διενέργεια του διαγωνισμού αυτού ,τη μέρα και ώρα διενέργειάς
του, θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και
σβησίματα και να συνοδεύονται από τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

1. Δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων αυτής της
διακήρυξης.

2. Πιστοποιητικό καταλληλότητας αξιών του Δημοσίου που χορηγεί
το Υπουργείο Oικονομικών.

3. Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιοτ. Επιμελητηρίου που θα
πιστοποιεί εγγραφή του προσφέροντας και το ειδικό επάγγελμα
που ασκεί.

4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας Διοικητικής –Δικαστικής αρχής έκδοσης

τελευταίου εξαμήνου ότι επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση-
εκκαθάριση –αναγκαστική διαχείριση.

6. Πλήρης νομιμοποίηση της εταιρείας.
7. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Έκδοσης τελευταίου 3μηνου που

να πιστοποιεί ότι δεν έχουν καταδικασθεί σε αδίκημα σχετικό με
τη δραστηριότητα τους (φυσικά πρόσωπα)

8. Πίνακας στον οποίο να αναφέρονται παρόμοιες εργασίες που
εκτελέστηκαν.

Σε κάθε προσφορά θα αναγράφεται απαραίτητα ο χρόνος ισχύος της
προσφοράς ,που στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να είναι
μικρότερος  από 120 ημερολογιακές μέρες , προσμετρούμενες από την
επόμενη μέρα διενέργειας του διαγωνισμού αυτού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του πιο πάνω
αναφερόμενου ή δεν ανταποκρίνεται στους όρους της προκήρυξης ,ή
είναι με δέσμευση θα απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
Μαζί με την προσφορά οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να

καταθέσουν και δείγμα του ειδικού κομιωμένου χαρτιού που θα
χρησιμοποιήσουν για την εκτύπωση των πιο πάνω ενσήμων .
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Δ.Σ του Ε.Τ.Α.Α. το

οποίο μπορεί επίσης να ακυρώσει ή να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον
διαγωνισμό αυτό, αν κατά την απόλυτη κρίση του, οι τιμές  που
επιτεύχθηκαν είναι ασύμφορες ή για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο λόγο.
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Οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και θα αναγράφεται το
ποσοστό Φ.Π.Α επί της εκατό(%), στο οποίο υπάγονται τα προς την
εκτύπωση ένσημα.
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κρατήσεις 3% στην προ Φ.Π.Α αξία των

ενσήμων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και 2,4% χαρτόσημο στο ποσό των
κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος  σε ποσοστό
4% στο προ Φ.Π.Α ποσό αφού αφαιρεθούν οι πιο πάνω κρατήσεις.
Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί στο Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη

22 Αθήνα για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, (Παράρτημα Α της
παρούσας Διακήρυξης) μέσα σε (5) πέντε ημερολογιακές μέρες από την
ειδοποίησή του , προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά εκπροσώπησης του,
καθώς και Εγγ. Επιστολή καλής εκτέλεσης, υπέρ του Τομέα Πρόνοιας
Δικαστικών Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α. αναγνωρισμένης και νόμιμα
λειτουργούσας στην Ελλάδα Τράπεζας ή του Ταμείου παρακαταθηκών
και Δανείων. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα παραμείνει είς χείρας του
Ε.Τ.Α.Α. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και για την
κάλυψη κάθε τυχόν σχετικής απαίτησης του και θα επιστραφεί μετά την
πάροδο έξι μηνών από την παράδοση της συνολικής ποσότητας, ώστε ο
Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α. να έχει το χρόνο
για τον περαιτέρω δειγματοληπτικό-ποιοτικό έλεγχο των  εκτυπωθέντων
ενσήμων.
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής αυτής θα πρέπει να καλύπτει το 10%
της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση αθέτησης
των υποχρεώσεων του αυτών ο μειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος.

Μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές μέρες το αργότερο από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούνται να υποβάλει
στον Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α. δείγματα
των προς εκτύπωση ενσήμων. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί με
τις διορθώσεις και υποδείξεις που θα του γίνουν η ευθύνη για τα τυχόν
λάθη που θα παρατηρηθούν, θα βαρύνει αυτόν και μόνο θα είναι δε
υποχρεωμένος να ανατυπώσει τα λανθασμένα ένσημα.
Μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές μέρες το αργότερο από την

υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται στην
παράδοση της συνολικής ποσότητας των ενσήμων του Τομέα Πρόνοιας
Δικαστικών Επιμελητών στο κτίριο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, Ακαδημίας 40,Αθήνα ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο
επιτροπής , ύστερα από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του Τομέα.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ενσήμων καλείται να παραστεί,
εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με μακροσκοπική
εξέταση (οριστική παραλαβή) .
Η μεταφορά των πιο πάνω ενσήμων θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του
ανάδοχου.
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Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τις οριζόμενες πιο πάνω
προθεσμίες ,υποχρεούται να καταβάλει για κάθε μέρα που θα περνάει,
λόγω ποινικής ρήτρας, και χωρίς καμία αντίρρηση το πόσον των 150
ευρώ. Μετά δε την πάροδο δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την
προθεσμία αυτή ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α., η δε κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης,
πλέον της ως άνω αναφερομένης ως ποινική ρήτρα χρηματικής ποινής
και των λοιπών συνεπειών, καταπίπτει υπέρ του Τομέα, ο οποίος
διατηρεί το δικαίωμα πλήρους αποζημίωσής του για κάθε τυχόν βλάβη εκ
της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του αναδόχου.
Αν η αρμόδια για τη παραλαβή των πιο πάνω ενσήμων επιτροπή

διαπιστώσει παράβαση των όρων της διακήρυξης αυτής καθώς επίσης ότι
η εργασία δεν έγινε όπως έπρεπε, μπορεί να εισηγηθεί στο Δ.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α., την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου ή την απόρριψη
μέρους της εργασίας με ανάλογη μείωση της αμοιβής του.
Η πληρωμή του τιμήματος των εκτυπωθέντων ενσήμων θα

πραγματοποιηθεί από τον Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών του
Ε.Τ.Α.Α. μ ε την εξόφληση του 100% της συμβατικής του  αξίας και
μετά την οριστική τους παραλαβή. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
είναι τα εξής:

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό
προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του
π.δ 118/2007.

β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Τομέα.
γ. Τιμολόγιο του Ανάδοχου εις τριπλούν που να αναφέρει τη λέξη

<<Εξοφλήθηκε>>.
δ. Εξοφλητική απόδειξη του Ανάδοχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει

την ένδειξη <<Εξοφλήθηκε>>.
ε. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες

υπηρεσίες που διενεργούν το έλεγχο και την πληρωμή του αναδόχου.
Κατά την διάρκεια της εκτύπωσης των ενσήμων θα παρίσταται στις

εγκαταστάσεις του αναδόχου υπάλληλος του Τομέα Πρόνοιας
Δικαστικών Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α. παρουσία του οποίου και μόνο θα
γίνεται η εκτύπωση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

1. Η εκτύπωση να γίνει σε υπεριώδες υδατογραφημένο χαρτί ορατό μόνο
στο υπεριώδες φως και θα περιλαμβάνει τη λέξη Ε.Τ.Α.Α. και γραμμικό
διάκοσμο σε κάθε ένα τεμάχιο και στο ίδιο σημείο.
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2. Το χαρτί θα έχει χρώμα λευκό ή λευκόχρουν, κατάλληλο να αποδώσει
με πιστότητα το υδατογράφημα και τα χρώματα, θα είναι ισόπαχο, δεν θα
αφήνει χνούδι κατά την εκτύπωση πέρα από τα ανεκτά όρια, δεν θα έχει
πόρους και δεν θα διαποτίζεται κατά την γραφή του με μελάνι.
3. Θα είναι κομμιωμένο στην μία όψη αυτού. Η κομμίωση θα γίνει με
ευρωπαϊκή Δεξτρίνη ή Αραβική κόλλα, θα είναι πλούσια και τέτοια
ώστε, τεμάχιο κομμιωμένου χαρτιού διαστάσεων 26 Χ 36
χιλιοστομέτρων (διαστάσεις ενσήμου), επικολλημένο επί κοινού
εγγράφου του Δημοσίου, δεν θα μπορεί μετά την πάροδο μιας ώρας από
την επικόλληση να αποκολληθεί χωρίς να σχιστεί ή χωρίς να αποσπασθεί
και στρώμα από αυτό ή από το χαρτί που θα έχει επικολληθεί.
4. Η υδατογράφηση και εκτύπωση θα γίνει με σύστημα OFFSET. Οι
τσίγκοι και τα πρότυπα ηλεκτρονικά αρχεία που θα χρησιμοποιηθούν για
την υδατογράφηση και εκτύπωση, θα κατασκευαστούν με δαπάνες του
αναδόχου. Μετά το πέρας όλων των εργασιών, οι τσίγκοι θα
καταστραφούν παρουσία της επιτροπής, τα δε πρότυπα ηλεκτρονικά
αρχεία, αφού σφραγισθούν και υπογραφούν από την επιτροπή, θα
φυλαχθούν σε χώρο του Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών, για
να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντική εκτύπωση.
5. Η οδόντωση θα είναι κανονική ως προς τον αριθμό των οπών σε κάθε
πλευρά των ενσήμων, ώστε να συμπίπτει μια πλήρης οπή σε κάθε μία
από τις τέσσερις γωνίες των ενσήμων και να εξασφαλίζεται ίσο πλάτος
του λευκού περιθωρίου των ενσήμων στις ανά δύο απέναντι πλευρές.
6. Τα ένσημα θα αποτελούνται από το κυρίως σώμα και το απόκομμα τα
οποία θα διαχωρίζονται, εύκολα, με πιεστική διάτρηση.
7. Τα ένσημα θα εκτυπωθούν λιθογραφικώς ανά 50 ένσημα για τις
κατωτέρω κλάσεις:
o 0,20 με απόκομμα, χρώμα Ρ 304/299
o 0,25 με απόκομμα, χρώμα Ρ 489/485
o 0,50 με απόκομμα, χρώμα Ρ 413/416
8. Οι παραστάσεις που θα εμφανίζονται σε κάθε κλάση θα είναι ως
κάτωθι:
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Δείγματα των ενσήμων αυτών διατίθενται στο Κεντρικό Κατάστημα των
ΕΛΤΑ (Πλατεία Κοτζιά) Αθήνα

9. Η συσκευασία θα γίνει σε φύλλα των 20 Χ 50 ενσήμων τοποθετημένα
ανάμεσα σε δύο φύλλα από χαρτόνι τυλιγμένα όλα μαζί σε λεπτό φύλλο
περιτυλίξεως ανά 20 φύλλα ώστε να σχηματιστεί δεσμίδα που θα
περιλαμβάνει 1.000 ένσημα, δηλαδή 20 Χ 50 = 1.000. Ανά 20 δεσμίδες
θα κολληθεί σταυροειδώς χάρτινη αυτοκόλλητη (προσοχή όχι γκομέ)
ταινία πλάτους τουλάχιστον 5 εκατοστών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
είναι αδύνατο το άνοιγμα της δεσμίδας χωρίς τη διάρρηξή της

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.

Αργύριος Ζαφειρόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 2/2011

Στην Αθήνα σήμερα ------------, ημέρα ---------- μεταξύ:

Α) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Ε.Τ.Α.Α. >>, το οποίο συνοπτικά

θα αναφέρεται στην παρούσα ως <<Εργοδότης>>, που εδρεύει στην

Αθήνα, στην οδό Μάρνη 22, Τ.Κ.10433, ο πρώτος συμβαλλόμενος, που

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κ.

Ζαφειρόπουλο Αργύριο και

Β) της εταιρείας «………..» που συνοπτικά θα αναφέρεται στην παρούσα

ως <<Ανάδοχος>>, που εδρεύει …………και εκπροσωπείται νόμιμα από

τον Κο … κάτοικος……….. Οδός………….. κάτοχος του υπ’ αριθμού

Δ.Τ…….. και Α.Φ.Μ. …………..Δ.Ο.Υ……….... σύμφωνα με το

από……………. Φ.Ε.Κ., Τεύχος. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.., συμφωνήθηκαν  και

έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Το Ε.Τ.Α.Α. –Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών και με την

από / /2011, και με αριθμό 2/2011 διακήρυξή του, προκήρυξε πρόχειρο

μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτύπωση 13.500.000

τεμαχίων ενσήμων σε τρείς κλάσεις ως εξής:

1.     6.300.000 τεμαχίων ενσήμων αντιγράφου κλάσης 0,20 €

2. 6.200.000 τεμαχίων ενσήμων επιδόσεων κλάσης 0.25 € και

3. 1.000.000 τεμαχίων ενσήμων εκτελέσεων κλάσης 0,50 €

(σύνολο 13.500.000 τεμάχια) για τις ανάγκες του Τομέα Πρόνοιας

Δικαστικών Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α. όπως αυτά περιγράφονται στο

σχετικό κεφάλαιο της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης.

2. Η Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης πρόχειρων

διαγωνισμών του Ε.Τ.Α.Α., η οποία συστάθηκε νόμιμα, με την με αριθμ.

83/10-6-2010, θέμα 13ο απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., διενήργησε τον
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παραπάνω διαγωνισμό με την παραλαβή και αποσφράγιση των φακέλων

των τεχνικών και οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στις --------

---και πρότεινε τη κατακύρωση του διαγωνισμού αυτού στη δεύτερη των

συμβαλλομένων «………. .», η οποία δια του νομίμου εκπροσώπου της

με την από…… έγγραφη προσφορά που υπέβαλε για συμμετοχή της στο

διαγωνισμό, προσέφερε το ποσό των ……….ευρώ ( ……….€), μη

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% για την εκτύπωση των πιο πάνω

ενσήμων του Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α.

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα.

3. Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. με την με αριθ.   / - - θέμα….. απόφασή του

επικύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αποδεχόμενο την πρόταση

της Επιτροπής  διενέργειας και Αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

του Ε.Τ.Α.Α. και κατακύρωσε τούτον στη δεύτερη των συμβαλλομένων

αντί του ποσού των……….. ευρώ (……€), μη συμπεριλαμβανομένου

του Φ.Π.Α. 23% για την εκτύπωση των 13.500.000 τεμαχίων συνολικά

ενσήμων σε 3 κλάσεις του Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών του

Ε.Τ.Α.Α. με τους όρους που αναφέρονται στη ΝΟ 2/2011 διακήρυξη

διενέργειας του διαγωνισμού αυτού.

4. Ύστερα από τα παραπάνω, το Ε.Τ.Α.Α., δια του νομίμου εκπροσώπου

του κ. Ζαφειρόπουλου Αργύριου, αναθέτει στη δεύτερη των

συμβαλλομένων εταιρεία « ……….>>όπως εκπροσωπείται στο παρόν

και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια και εκτύπωση 13.500.000

τεμαχίων συνολικά ενσήμων σε τρείς κλάσεις ως εξής:

1. 6.300.000 τεμαχίων ενσήμων αντιγράφου κλάσης 0,20 €

2. 6.200.000 τεμαχίων ενσήμων επιδόσεων κλάσης 0.25 € και

3. 1.000.000 τεμαχίων ενσήμων εκτελέσεων κλάσης 0,50 € για τον

Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α. όπως αυτά

λεπτομερώς περιγράφονται στην από / /2011 διακήρυξη με αρ. 2 /2011

αντί της προσφερθείσας χαμηλότερης τιμής των…… ευρώ(…………..€),
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μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και με τους λοιπούς όρους

που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού, τους οποίους

αποδέχεται ανεπιφύλακτα η δεύτερη των συμβαλλομένων δια του

εκπροσώπου της.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

5. Τα προς εκτύπωση και προμήθεια ένσημα αναλυτικά έχουν ως εξής:

5. 1.Η εκτύπωση να γίνει σε υπεριώδες υδατογραφημένο χαρτί ορατό

μόνο στο υπεριώδες φως και θα περιλαμβάνει τη λέξη Ε.Τ.Α.Α. και

γραμμικό διάκοσμο σε κάθε ένα τεμάχιο και στο ίδιο σημείο.

5.2 Το χαρτί θα έχει χρώμα λευκό ή λευκόχρουν, κατάλληλο να

αποδώσει με πιστότητα το υδατογράφημα και τα χρώματα, θα είναι

ισόπαχο, δεν θα αφήνει χνούδι κατά την εκτύπωση πέρα από τα ανεκτά

όρια, δεν θα έχει πόρους και δεν θα διαποτίζεται κατά την γραφή του με

μελάνι.

5.3 Θα είναι κομμιωμένο στην μία όψη αυτού. Η κομμίωση θα γίνει με

ευρωπαϊκή Δεξτρίνη ή Αραβική κόλλα, θα είναι πλούσια και τέτοια

ώστε, τεμάχιο κομμιωμένου χαρτιού διαστάσεων 26 Χ 36

χιλιοστομέτρων (διαστάσεις ενσήμου), επικολλημένο επί κοινού

εγγράφου του Δημοσίου, δεν θα μπορεί μετά την πάροδο μιας ώρας από

την επικόλληση να αποκολληθεί χωρίς να σχιστεί ή χωρίς να αποσπασθεί

και στρώμα από αυτό ή από το χαρτί που θα έχει επικολληθεί.

5.4 Η υδατογράφηση και εκτύπωση θα γίνει με σύστημα OFFSET. Οι

τσίγκοι και τα πρότυπα αρχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την

υδατογράφηση και εκτύπωση, θα κατασκευαστούν με δαπάνες του

αναδόχου. Μετά το πέρας όλων των εργασιών, οι τσίγκοι θα

καταστραφούν παρουσία της επιτροπής, τα δε πρότυπα ηλεκτρονικά

αρχεία , αφού σφραγισθούν και υπογραφούν από την επιτροπή, θα
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φυλαχθούν σε χώρο του Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών, για

να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντική εκτύπωση.

5.5 Η οδόντωση θα είναι κανονική ως προς τον αριθμό των οπών σε κάθε

πλευρά των ενσήμων, ώστε να συμπίπτει μια πλήρης οπή σε κάθε μία

από τις τέσσερις γωνίες των ενσήμων και να εξασφαλίζεται ίσο πλάτος

του λευκού περιθωρίου των ενσήμων στις ανά δύο απέναντι πλευρές.

5.6 Τα ένσημα θα αποτελούνται από το κυρίως σώμα και το απόκομμα τα

οποία θα διαχωρίζονται, εύκολα, με πιεστική διάτρηση.

5.7 Τα ένσημα θα εκτυπωθούν λιθογραφικώς ανά 50 ένσημα για τις

κατωτέρω κλάσεις:

o 0,20 με απόκομμα, χρώμα Ρ 304/299

o 0,25 με απόκομμα, χρώμα Ρ 489/485

o 0,50 με απόκομμα, χρώμα Ρ 413/416

5.8 Οι παραστάσεις που θα εμφανίζονται σε κάθε κλάση θα είναι ως

κάτωθι:

5.9 Η συσκευασία θα γίνει σε φύλλα των 20 Χ 50 ενσήμων

τοποθετημένα ανάμεσα σε δύο φύλλα από χαρτόνι τυλιγμένα όλα μαζί σε

λεπτό φύλλο περιτυλίξεως ανά 20 φύλλα ώστε να σχηματιστεί δεσμίδα

που θα περιλαμβάνει 1.000 ένσημα, δηλαδή 20 Χ 50 = 1.000. Ανά 20

δεσμίδες θα κολληθεί σταυροειδώς χάρτινη αυτοκόλλητη (προσοχή όχι

γκομέ) ταινία πλάτους τουλάχιστον 5 εκατοστών κατά τέτοιο τρόπο ώστε

να είναι αδύνατο το άνοιγμα της δεσμίδας χωρίς τη διάρρηξή της.
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6. Η ποσοτική ανοχή των προς εκτύπωση ενσήμων θα ανέρχεται σε

ποσοστό +/- 5% είτε επί του συνόλου της προς εκτύπωση ποσότητας

ενσήμων, είτε κατά κλάση ενσήμων, την οποία ο Τομέας Πρόνοιας

Δικαστικών Επιμελητών έχει δικαίωμα ή να την καταστρέψει ή να την

αγοράσει με την επιτευχθείσα τιμή.

7. Η δεύτερη των συμβαλλομένων, δια του νομίμου εκπροσώπου της,

κατέθεσε τη με αριθ.------------------ εγγυητική επιστολή της ---------------

-------------- ποσού…… ευρώ υπέρ του Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Πρόνοιας

Δικαστικών Επιμελητών για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας

σύμβασης. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα παραμείνει είς χείρας του

Ε.Τ.Α.Α. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και για την

κάλυψη κάθε τυχόν σχετικής απαίτησης του και θα επιστραφεί μετά την

πάροδο έξι μηνών από την παράδοση της συνολικής ποσότητας, ώστε ο

Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α. να έχει το χρόνο

για το περαιτέρω δειγματοληπτικό-ποιοτικό έλεγχο των εκτυπωθέντων

ενσήμων.

8. Μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της

παρούσης σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στον

Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α. δείγματα των

προς εκτύπωση ενσήμων. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί με τις

διορθώσεις και τις υποδείξεις που θα του γίνουν, η ευθύνη για τα τυχόν

λάθη που θα παρατηρηθούν, θα βαρύνει αυτόν και μόνο θα είναι δε

υποχρεωμένος να ανατυπώσει τα λανθασμένα ένσημα.

Μέσα σε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας

σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση της συνολικής

ποσότητας των ενσήμων του Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών

στο κτίριο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Ακαδημίας 40

Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο επιτροπής ύστερα από
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συνεννόηση με τους υπεύθυνους του Τομέα. Κατά τη διαδικασία

παραλαβής των ενσήμων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο

Ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός

έλεγχος θα γίνει με μακροσκοπική εξέταση (οριστική παραλαβή).

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τις οριζόμενες πιο πάνω

προθεσμίες, υποχρεούται να καταβάλει για κάθε ημέρα που θα περνάει

λόγω ποινικής ρήτρας και χωρίς καμία αντίρρηση το ποσόν των 150

ευρώ. Μετά δε την πάροδο δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την

προθεσμία αυτή ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από το Διοικητικό

Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α., η δε κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης,

πλέον της ως άνω αναφερομένης ως ποινική ρήτρα χρηματικής ποινής

και των λοιπών συνεπειών, καταπίπτουν υπέρ του Τομέα Πρόνοιας

Δικαστικών Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α. ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα

πλήρους αποζημίωσής του για κάθε τυχόν βλάβη εκ της αντισυμβατικής

συμπεριφοράς του αναδόχου.

Αν η αρμόδια για την παραλαβή των πιο πάνω ενσήμων επιτροπή

διαπιστώσει παράβαση των όρων της διακήρυξης αυτής καθώς επίσης ότι

η εργασία δεν έγινε όπως έπρεπε, μπορεί να εισηγηθεί στο Δ.Σ. του

Ε.Τ.Α.Α. την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου ή την απόρριψη μέρους

της εργασίας με ανάλογη μείωση της αμοιβής του.

9. Η μεταφορά των πιο πάνω ενσήμων θα γίνει με ευθύνη και έξοδα

του ανάδοχου.

10. Η πληρωμή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί από τον Τομέα

Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α. με την εξόφληση του

100% της συμβατικής του  αξίας και μετά την οριστική τους παραλαβή.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε

περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό



13

προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του

π.δ 118/2007.

β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Τομέα.

γ. Τιμολόγιο του Ανάδοχου εις τριπλούν που να αναφέρει τη λέξη

<<Εξοφλήθηκε>>.

δ. Εξοφλητική απόδειξη του Ανάδοχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την

ένδειξη <<Εξοφλήθηκε>>.

ε. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες

υπηρεσίες που διενεργούν το έλεγχο και την πληρωμή του αναδόχου.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις 3% στην προ Φ.Π.Α. αξία των

ενσήμων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και 2,4% χαρτόσημο στο ποσό των

κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος σε ποσοστό

4% στο προ Φ.Π.Α. ποσό αφού αφαιρεθούν οι πιο πάνω κρατήσεις.

11. Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης των ενσήμων θα παρίσταται στις

εγκαταστάσεις του αναδόχου υπάλληλος του Τομέα Πρόνοιας

Δικαστικών Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α., παρουσία του οποίου και μόνο θα

γίνεται η εκτύπωση.

12. Αναπόσπαστο μέρος και στοιχεία της παρούσας σύμβασης

αποτελούν : α) η από …………… με αριθμ.2/2011 σχετική διακήρυξη

του Ε.Τ.Α.Α., β) η  από / / έγγραφη προσφορά της δεύτερης

συμβαλλόμενης, γ) η με αρθμ…… / - - 2011 θέμα…….… απόφαση

κατακύρωσης του διαγωνισμού αυτού από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., τα

οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο με την παρούσα σύμβαση.

13. Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της παρούσας συμβάσεως θα

γίνεται και θα αποδεικνύεται με έγγραφη συμφωνία, αποκλειόμενου

παντός άλλου αποδειχτικού μέσου, ακόμη δε και του όρκου. Για κάθε

διαφορά, που τυχόν θα ανέκυπτε, κατά την ερμηνεία ή εφαρμογή της

παρούσας σύμβασης αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια Αθηνών.
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14. Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και

αφού αναγνώστηκε και κατανοήθηκε πλήρως το περιεχόμενό του και από

τα δύο μέρη, υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους και ο καθένας από

αυτούς έλαβε από ένα αντίγραφο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

Αργύριος  Ζαφειρόπουλος


