ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ε.Τ.Α.Α
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax

Αθήνα, 19 / 11 /2010
Αριθµ. ∆ιακήρυξης: Νο 16 /2010

: Μάρνη 22
: 104 33
: Ζήσιµος Ραζής
: 210 5217312
: 210 5217315

e-mail:oikonomiko-etaa@tsmede.gr

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ,
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΕΑ∆ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ του Ε.Τ.Α.Α.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 125.810.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 288.360,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
( περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΑΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

∆ΕΙΓΜΑ ΦΟΡΕΑ

ΝΑΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΝΑΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΤΥΠΟ («ΕΞΠΡΕΣ», «ΚΕΡ∆ΟΣ»,
«ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»)

26/11 / 2010

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
Φ.Ε.Κ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

26/11 / 2010

19/11 / 2010

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1 Του ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ.
199/Α/28.9.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας
του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
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1.2 Του ν.2522/1997 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/8.9.1997) «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που
προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα
µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».
1.3 Του ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/Α/20.3.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
1.4 Του π.δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας
στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών
στις εµπορικές συναλλαγές».
1.5 Του π.δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16.3.2007) «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».
1.6 Του π.δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007)
2. Τις αποφάσεις:
2.1 Υπ’ αριθ. 18130/17.7.2007 (Φ.Ε.Κ. 1226/Β/2007) απόφασης του Υπουργού Επικρατείας
«Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα
καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου».
2.2 Των λοιπών κανονιστικών αποφάσεων, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων του ν.
2286/1995.
2.3 Την Π1/2000/17-7-2009 Απόφαση του Υπουργου Ανάπτυξης (Εφαρµογή του Ε.Π.Π. 2009)
2.4 Την Κ.Υ.Α κ. 11010/13-6-58 «Περί Κοινοποιήσεως Κανονισµού Εποπτείας και Ελέγχου ιδιωτικών
εργαστασίων κατασκευής Αξιών του ∆ηµοσίου» όπως τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. 12181/322/22-11-65
3. Τις αποφάσεις του ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 83/10 – 6 - 2010 Θέµα 13ο

«Συγκρότηση επιτροπών

διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις προµήθειες του Ε.Τ.Α.Α.» και
106 /18 - 11 - 2010 Θέµα 16o Εγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού για την εκτύπωση
ενσήµων Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. κ.λ.π.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1.Ανοικτό διαγωνισµό – ο οποίος αναφέρεται σε προϊόν- µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη
τιµή, για την προµήθεια –αφορά σε αγορά- των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης αυτής, σύµφωνα µε τα παρακάτω:
2.Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές
µέσα στην κατωτέρω προθεσµία.
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3.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν
µέχρι την 30 / 12 /2010, ώρα 12.00 , στο 2ο όροφο, κτίριο Μάρνη 22, αίθουσα ∆.Σ.
4.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΤΟΠΟΣ

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος, αίθουσα

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 30/12 / 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

5.Προσφορές που υποβάλλονται µετά την 12.00 ώρα της 30 /12 / 2010, δεν θα λαµβάνονται
υπόψη.
6.. ∆εν περιλαµβάνεται δικαίωµα προαίρεσης για συµπληρωµατικές αγορές.
7. ∆εν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να υποβάλουν προσφορά για µέρος µόνο
της ζητούµενης ποσότητας. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο µόνο της προκηρυχθείσας
ποσότητας.
8. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
9. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
β. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ. Οι συνεταιρισµοί,
δ. Οι κοινοπραξίες προµηθευτών.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής
είναι αναγκαία για τη ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
10.α. Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά µε τον
προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς µέσα σε έξι
(6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
β. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές
πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής
της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.∆. 118/2007 (βλέπε
παράρτηµα Β, 9.2, α. του παρόντος) 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
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αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο
προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α Π.∆. 118/2007.
γ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα ή
οι συµπληρωµατικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου τους, να αποσταλούν µέσα
στις προθεσµίες που ορίζονται στα εδάφια α. και β. ή όταν οι προσφορές δεν µπορούν να γίνουν
παρά µόνο µετά από επιτόπια επίσκεψη ή µετά από επιτόπια εξέταση των σχετικών µε τον
προκηρυσσόµενο διαγωνισµό εγγράφων, τότε οι προθεσµίες του άρθρου 10 1. α. του Π.∆.
118/2007 παρατείνονται ανάλογα.
11. Για την αξιολόγηση των προσφορών µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή λαµβάνονται
κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα στο αρθρ. 20 του Π.∆. 118/2007.
12. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε

τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το τµήµα

Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. Κo Ζήσιµο Ραζή, Μάρνη 22 τκ 104 33, 1 όροφο, αριθµός τηλεφώνου:
210 -5217312 αριθµός τηλεοµοιότυπου (fax ) 210- 5217315, e-mail: oikonomiko-etaa@tsmede.gr.
13. Τα έξοδα δηµοσιεύσεως στον Ελληνικό τύπο («ΕΞΠΡΕΣ», «ΚΕΡ∆ΟΣ», «ΓΕΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» θα καταβληθούν από το Ε.Τ.Α.Α. και θα βαρύνουν τους Τοµείς που αφορά η
προµήθεια.
14. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής :

14.1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

14.2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

14.3 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

14.4 «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄

14.5 «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Ανήκει στη διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

Ένσηµα (ως συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτηµα Γ΄)

C.P.V

22/45/00/00/9 Έντυπο Υλικό Ασφαλείας

ΤΟΜΕΙΣ-ΚΛΑΣΕΙΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Α. ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
1. κλάση
0,20€
τεµ.
130.000
2. κλάση
0,60€
τεµ.
600.000
3. κλάση
1,15€
τεµ.
420.000
4. κλάση
2,30€
τεµ.
120.000
5. κλάση
3,00€
τεµ.
70.000
6. κλάση
10,00€
τεµ.
30.000
1.370.000
Β. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
1. κλάση
0,30€
τεµ.
700.000
2. κλάση
0,70€
τεµ.
100.000
3. κλάση
1,15€
τεµ.
500.000
4. κλάση
1,00€
τεµ.
40.000
5. κλάση
2,00€
τεµ.
100.000
1.440.000
Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΕΑ∆
Κατηγορίες
1. ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ
α. κλάση
2,00 €
τεµ.
1.000.000
β. κλάση
4,00 €
τεµ.
1.000.000
2. ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
α. κλάση
4,00 €
τεµ.
500.000
3. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
α. κλάση
0,05€
τεµ.
6.000.000
β. κλάση
0,10€
τεµ.
3.000.000
γ. κλάση
0,20€
τεµ.
3.000.000
δ. κλάση
0,50€
τεµ.
2.000.000
ε. κλάση
1,00€
τεµ.
500.000
4. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
α. Κλάση
0,30€
τεµ.
1.500.000
5. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ
α. κλάση
0,20€
τεµ.
500.000
β. κλάση
0,50€
τεµ.
1.000.000
γ. κλάση
1,00€
τεµ.
1.500.000
δ. κλάση
2,00€
τεµ.
1.500.000 23.000.000
∆. ΤΟΜΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ&ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
1. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
α. Κλάση
0,01€
τεµ.
40.000.000
2. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
5

α. Κλάση
0,25 €
τεµ.
β. Κλάση
0,50 €
τεµ.
γ. Κλάση
1,00 €
τεµ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜ.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΟΜΙΣΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ
ΤΙΜΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ

Ευρώ

Α.ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Β.ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Γ.ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΕΑ∆
∆.ΤΟΜΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

40.000.000
10.000.000
10.000.000 100.000.000
125.810.000

5.100,00 €
8.260,00 €
115.000,00 €

πλέον ΦΠΑ

160.000,00 €

πλέον ΦΠΑ

288.360,00 €

πλέον ΦΠΑ

πλέον ΦΠΑ
πλέον ΦΠΑ

Ίδιοι οι πόροι των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α.

120 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης
Α. Για τον Τοµέα Υγείας –Προνοίας ∆ικηγόρων Αθηνών στα γραφεία
των Τοµέων αυτών στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 34 Αθήνα
Β. Για τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά στα γραφεία του Τοµέα
αυτού στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 47 στον Πειραιά ή στην θυρίδα
του Τοµέα στην Εθνική Τράπεζα υποκ.190 στην οδό Εθνικής
Αντιστάσεως 3 στον Πειραιά.
Γ. Για τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών στο θησαυροφυλάκιο που
βρίσκεται στα γραφεία αυτού στην οδό Σωκράτους 53 Αθήνα.
∆. Για τους Τοµείς Ασφάλισης και Υγείας Συµβολαιογράφων στο χώρο
φύλαξης των ενσήµων που βρίσκεται στα γραφεία του Τοµέων αυτών
στην οδό Κάνιγγος 27 Αθήνα.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Μέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την παράδοση των υλικών
στις αρµόδιες Επιτροπές Παραλαβής των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΕΠΙ %

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΕΑ∆
4,65% επί της καθαρής αξίας (φόρος προµηθευτών 4%,κρατήσεις υπέρ
∆ηµοσίου 0,25% & 0,10%, ΤΕΑ∆Υ 0,30% )
Β. ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
3% Στην καθαρή προ ΦΠΑ αξία του Τιµολογίου για το Μ.Τ.Π.Υ.
2,4% Χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ.
4% Στην καθαρή προ ΦΠΑ αξία του τιµολογίου παρακράτηση φόρου
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Ανήκει στη διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
1.1 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισµού
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ &
∆ΙΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ)

Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, 2ος
όροφος, αίθουσα ∆.Σ.
30/12/ 2010 και ώρα 12:00

30/12/ 2010 και ώρα 12:00

1.2 (άρθρο 11. Π.∆. 118/2007)
α. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές µέσα στην ανωτέρω προθεσµία.
β. Οι προσφορές µετά την αποσφράγιση τους, παραλαµβάνονται από την αρµόδια Υπηρεσία
που διενεργεί τον διαγωνισµό.
γ. Τα δείγµατα του υλικού (χαρτιού) κατατίθενται πριν από τον διαγωνισµό στην Υπηρεσία, η
δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά.
δ. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται
στην Υπηρεσία µέχρι την 29 /12 /2010 ώρα 14.00. Όταν απαιτείται κατάθεση δείγµατος,
επιτρέπεται η αποστολή του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση, όµως, ότι
τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο
προσφοράς µε τα τεχνικά στοιχεία.
ε. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν
τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν
λαµβάνονται υπόψη.
στ. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την
διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα
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αποσφράγισης των προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της
προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες
που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να
αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε
οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα.
ζ. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
•

Η λέξη «Προσφορά».

•

Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.

•

Ο αριθµός της διακήρυξης.

•

Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

•

Τα στοιχεία του αποστολέα.
1.3 (άρθρο 12, Π.∆. 118/2007) Προσφορές:
Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις
ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2, ζ. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται
όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό
δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
β. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
γ. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν
τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
δ. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή
προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν
ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
ε. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2
περ. α, Π.∆. 118/2007 (βλέπε παρ. 9.2, α. του παρόντος) κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή
έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους
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τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να
αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως
δεν κωλύει τη συµµετοχή στον διαγωνισµό.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά
την ενώπιoν 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.
1.4 Χρόνος ισχύος προσφορών (άρθρο 13. Π.∆. 118/2007):
α. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν πενήντα (150)
ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Εάν οι διαγωνιζόµενοι κληθούν να
παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύµφωνα µε την παρ. γ και αποδεχθούν την παράταση,
οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.
β. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
γ. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο εκατόν πενήντα (150) ηµερών. 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 στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση
της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού
συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
1.5 Αντιπροσφορές (άρθρο 14. Π.∆. 118/2007):
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
1.6 Στάδια διαδικασίας, χρόνος και τρόπος υποβολής στοιχείων. Κριτήρια επιλογής, προσόντα
και δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης (άρθρο 5ο και 6, Π.∆. 118/2007) :
Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και µέχρι τη
σύναψη της σύµβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και µε τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στις οικείες
διατάξεις του Π.∆. 118/2007, ως κατωτέρω:
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1.6.1 Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποχρεούνται να υποβάλουν µε την προσφορά τους
στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των άρθρων 1.2 και 1.3 του παρόντος παραρτήµατος και
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις:
α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, για κάθε Τοµέα χωριστά και σε ποσοστό 5% της
προϋπολογισθείσας αξίας για τον κάθε Τοµέα µε τον ΦΠΑ κατά το άρθρο 25 του Π.∆. 118/2007
(βλέπε αναλυτικά παρ. 4 του παρόντος).
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία η ηµεροµηνία της δήλωσης αυτής και της θεώρησης
της, θα πρέπει να είναι η ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς και στην οποία:
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο
συµµετέχουν.
ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους,
-δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ 1.6.2 του παρόντος παραρτήµατος,
-δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 1.6.2 του
παρόντος παραρτήµατος καταστάσεις,
-είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του
εδ. α της παρ. 1.6.2 του παρόντος παραρτήµατος,
-είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα,
κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 1.6.2 και στην περ. (3)
του εδ. β της παρ. 1.6.2 του παρόντος παραρτήµατος,
-δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 1.6.2 του παρόντος
παραρτήµατος κατάσταση
iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών της παρ. 1.6.2 του παρόντος και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007
γ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν
µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
δ. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγµατος (δείγµα των προσφεροµένων υλικών,
περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών) -κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 περ. στ, του Π.∆. 118/2007- σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 1 παρ. 1.2, περ. γ και δ του παρόντος παραρτήµατος.
ε. ∆ήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόµενου είδους, κατ’ άρθ. 18, Π.∆. 118/2007.
(εσωκλείεται στην τεχνική προσφορά. Βλέπε παρακάτω, περίπτωση στ)
∆ιευκρινίζεται ότι κατά άρθρο 18, Π.∆. 118/2007, Καταγωγή των προσφεροµένων υλικών και
δήλωση της επιχείρησης κατασκευής του τελικού προϊόντος:
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-Οι προµηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του
τελικού προϊόντος που προσφέρουν.
-

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.
-

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.
-

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 πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα 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 και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι 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 θα απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.
-

Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε

µε την προσφορά, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται.
Στην περίπτωση αυτή στον προσφέροντα επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων, και µετά από αιτιολογηµένη
εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό, ποινή προσωρινού αποκλεισµού τριών (3)
µηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισµού από το σύνολο των προµηθειών των
φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995.
-

Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηµατική µονάδα που

δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους
διαγωνισµούς των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995,η οποία ισχύει
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
-

Πριν και µετά τη σύναψη της σύµβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της

επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η
κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύµβασης µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή
µόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε
λόγο ενώ, µετά την σύναψη της σύµβασης, µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, µετά από
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αιτιολογηµένο αίτηµα του προµηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρµοδίου
αποφασίζοντος οργάνου, µετά από γνώµη του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
στ. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά,
συµπεριλαµβανοµένου και των δηλώσεων της άνω περίπτωσης ε.
ζ. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η οικονοµική προσφορά.
η. Πιστοποιητικό καταλληλότητας κατασκευής αξιών του ∆ηµοσίου που εκδίδεται από το
Υπουργείο Οικονοµικών, ή το αντίστοιχο πιστοποιητικό άλλου κράτους στην περίπτωση
αλλοδαπού προσφέροντα και εφόσον αυτό εκδίδεται κατά τη νοµοθεσία του κράτους αυτού.
1.6.2 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή
σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1.6.2 εδ. α του παρόντος παραρτήµατος τα εξής έγγραφα και
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 19 παρ.6 του Π.∆.118/2007:
i.α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται:
- οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση.
α. κατάσταση προσωπικού, κατά ειδικότητα, θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας
ii. Τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1)

Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.
δ/τος 60/2007 (α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, (β) δωροδοκία, (γ) απάτη, (δ)
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο ως άνω
άρθρο, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού κώδικα σχετικά µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 1.6.2, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
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(3) 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) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) 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.

β. Οι αλλοδαποί:
(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 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της
παρ. 1.6.2 του παρόντος.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της
περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 1.6.2 του παρόντος.
(3) 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.

γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β, περ. ii., της παρ. 1.6.2
του παρόντος, αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 1.6.2, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
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έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.),
απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1)
του εδ. α της παρ. 1.6.2 του παρόντος.
(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της
περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 1.6.2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή
εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον
αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο
της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της
εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας
στον διαγωνισµό επιχείρησης.

δ. Οι Συνεταιρισµοί:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του
Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 1.6.2 του παρόντος.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 1.6.2 του παρόντος, εφόσον
πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 1.6.2 του
παρόντος, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2)
του εδ. γ της παρ.1.6.2 του παρόντος.
(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση.
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1.6.3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις
του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:
-από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις
1.6.4. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1.6.1 και 1.6.2 του
παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.
1.7 Επισηµαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην
της

οικονοµικής,

συµπεριλαµβανοµένων

των

εµπορικών

φυλλαδίων

(PROSPECTUS,

φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ..λ..π.), θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το
τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά θα συνοδεύεται από
ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη
αρίθµηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συµµόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές
προδιαγραφές: φύλλα 33-55 κ.ο.κ.).
1.8 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά
µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης
του ενδιαφεροµένου.
1.9

Προσφορά ενώσεων προµηθευτών (άρθρο 7, Π.∆. 118/2007):

1.9.1 Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά,
είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών.
1.9.2 Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύµβασης.
1.9.3 Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος
της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης
των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
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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. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν
να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για
τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
2. Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών (άρθρο 19, Π.∆. 118/2007) :
2.1 Η επιτροπή προµηθειών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την 1.1 του παρόντος. Προσφορές που
υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς
(συνολικής εικόνας του προσφέροντος) µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω
όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά
φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία
και ώρα που θα οριστεί µε απόφαση του ∆.Σ του Ε.Τ.Α.Α.
Κατά την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης µπορεί να γίνεται χρήση µηχανικού µέσου
(διάτρηση), µε το οποίο θα αποτυπώνεται η ηµεροµηνία και η ώρα αποσφράγισης. Με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί να ορίζονται οι αναγκαίες διαδικαστικές λεπτοµέρειες.
2.2 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια,
2.3 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραπάνω στοιχείων ο σχετικός φάκελος του
διαγωνισµού µαζί µε τους σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των
προσφορών, επαναφέρεται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, για την αποσφράγισή τους
κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. Όσες προσφορές
δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
2.4 Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό, καθώς
επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.
2.5 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση, η επιτροπή προµηθειών προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των
δικαιολογητικών του άρθρου 16.2 την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική
πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
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αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 16.2 λαµβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο
οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών.
3. Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των
Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς 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.

4. Εγγυήσεις
4.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη − µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα
αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
4.2 Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση το πιστωτικό ίδρυµα
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν
είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
4.3 Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν:
α. Την ηµεροµηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
δ. Τον αριθµό της εγγύησης.
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
ζ. Τους όρους ότι:
i. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διζήσεως και διαιρέσεως.
ii. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και
θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
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iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
iv. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης
της εγγύησης.
4.4 Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για κάθε Τοµέα χωριστά και για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας για κάθε Τοµέα
συµπεριλαµβανόµενου και του Φ.Π.Α
β. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 4.3 και τα
ακόλουθα:
i. Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά.
ii. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί
ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη).
γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά
είναι:
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται
(2) ο αριθµός της διακήρυξης
(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
(4) η ηµεροµηνία έκδοσής της
(5) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης
συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός
προθεσµίας 5 ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προµηθευτή από την Υπηρεσία.
4.5 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει
χωριστά για κάθε Τοµέα του Ε.Τ.Α.Α. που εκτυπώνει ένσηµα ,εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων
της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συµβατικής αξίας, για κάθε
Τοµέα χωριστά χωρίς τον ΦΠΑ.
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 4.3 και τα
ακόλουθα:
i. Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά.
ii. Την ισχύ της εγγύησης που στη συγκεκριµένη προµήθεια πρέπει να είναι αορίστου χρόνου.
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4.6

Εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε

η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών
που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία
οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους
συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο
µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ένδικών µέσων ή παραίτησης από αυτά.
4.7

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. για έξι (6) µήνες

µετά την παραλαβή των υλικών προκειµένου οι Τοµείς να έχουν τον χρόνο για τον
δειγµατοληπτικό ποιοτικό έλεγχο των υλικών που παρέλαβαν και ύστερα από την εκκαθάριση των
τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
4.8

Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
4.9

Έντοκα γραµµάτια ∆ηµοσίου.

α. Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων ή των οµολόγων του ∆ηµοσίου γίνονται δεκτοί στην
ονοµαστική τους αξία, ως εγγύηση συµµετοχής στους διαγωνισµούς.
β. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόµενες από το π..δ. 118/2007 περιπτώσεις
κατάπτωσης της εγγύησης συµµετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου
στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους.
γ. Η επιστροφή των εντόκων γραµµατίων ή των οµολόγων του ∆ηµοσίου γίνεται µε
παραλαβή τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του µε την υπογραφή
σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. (άρθρο 25, Π.∆. 118/2007)

5. Προσφερόµενη τιµή (άρθρο 16. Π.∆. 118/2007)
5.1 Με την προσφορά, η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά χιλιάδων ενσήµων και
για κάθε Τοµέα χωριστά, δηλαδή χωριστή τιµή ανά χιλιάδων ενσήµων για τους Τοµείς ΥγείαςΠρονοίας ∆ικηγόρων Αθηνών, τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά κ.ο.κ
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός
από το ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη
διακήρυξη.
5.2 Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ΕΥΡΩ.
5.3 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
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6. Κριτήρια ανάθεσης − Αξιολόγηση προσφορών (άρθρο 20. Π.∆. 118/2007).
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
α. Για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή:
Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αµέσως παρακάτω, η κατακύρωση µπορεί να γίνει σε
περισσότερους του ενός προµηθευτές λαµβανόµενης υπόψη της χαµηλότερης προσφερόµενης
τιµής ανά Τοµέα, εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές
µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης και της πρόσκλησης.
β. Όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 1.6.2 του
παρόντος παραρτήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται
στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα
ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και
ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν 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. 1.6.1 του παρόντος
παραρτήµατος, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως
κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ.
1.6 του παρόντος παραρτήµατος, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του
µειοδότη.
γ. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.
δ. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

7. Χρόνος παράδοσης, παραλαβή υλικών, χρόνος παραλαβής υλικών, απόρριψη συµβατικών
υλικών-αντικατάσταση
7.1 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο
που ορίζεται στα παραρτήµατα Α΄ και Γ΄.
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7.2

Mε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να

αιτιολογείται, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης των υλικών µπορεί σε αντικειµενικά
δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτηµα του
προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο
συµβατικός χρόνος φόρτωσης − 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.
7.3 Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τον Τοµέα του οποίου εκτελεί την προµήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής του Τοµέα αυτού, για την
ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
νωρίτερα.
7.4 Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτου, ο προµηθευτής
υποχρεούται να υποβάλει στον αντίστοιχο Τοµέα, αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός
της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.
7.5

Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα

από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης των
υλικών µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση
των συµβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης −
παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
7.6

Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, το Ε.Τ.Α.Α. ύστερα από σχετικό αίτηµα των

Τοµέων του, διατηρεί το δικαίωµα να αυξήσει µέχρι 15% τη συµβατική ποσότητα, για κάθε Τοµέα
και κλάση ενσήµων χωριστά εφόσον δεν έγινε χρήση του όρου αυτού στο στάδιο της κατακύρωσης
(βλέπε άρθρο 10 παρόντος παραρτήµατος). Στην περίπτωση αυτή απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
έγκαιρη ενηµέρωση των προµηθευτών για παράδοση των απαιτούµενων ποσοτήτων σε διάστηµα
όχι λιγότερο του ενός (1) µηνός από την ειδοποίησή τους.
7.7

Η παράδοση των εκτυπωθέντων ενσήµων θα γίνει στις αρµόδιες επιτροπές παραλαβών

των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. που ορίστηκαν µε την υπ΄αριθµ. 106/18-11-2010 θέµα 16ο απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και στους χώρους που περιγράφονται στο παράρτηµα Α της παρούσας
<<ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ>>
7.8 Ολόκληρη η ποσότητα των εκτυπωθέντων ενσήµων πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις
προδιαγραφές της διακήρυξης και τα δείγµατα των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. Τα δείγµατα αυτά οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να αγοράσουν:
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1. Για τους Τοµείς Υγείας-Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών στα Γραφεία του Τοµέα, Χαρ.
Τρικούπη 34.
2. Για τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά στο Πρωτοδικείο Πειραιά, Φίλωνος και
Σκουζέ στον Πειραιά.
3. Για τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών-ΤΕΑ∆ στα Γραφεία του Τοµέα, Σωκράτους 53,
Αθήνα, Α΄ όροφος και
4. Για τον Τοµέα Συµβολαιογράφων στα Γραφεία του Τοµέα, Κάνιγγος 27, Αθήνα, Α΄
όροφος.
7.9 Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο
προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται µε
µακροσκοπική εξέταση.
7.10 Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσεται από τις αρµόδιες επιτροπές
παραλαβής των Τοµέων οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης).
7.11 Σε περίπτωση που κάποια επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους
λόγους της απόρριψης και γνωµατεύει αν το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
7.12 Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις αρµόδιες επιτροπές παραλαβής των Τοµέων του
Ε.Τ.Α.Α. κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προµηθευτές.
7.13 Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση µόνο µετά
την οριστική παραλαβή τους.
7.14 Η παραλαβή των υλικών , η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και η υποβολή
τους στην αρµόδια υπηρεσία των Τοµέων, πραγµατοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών από την παράδοση των υλικών αυτών, στις αρµόδιες επιτροπές παραλαβής των
Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α.
7.15 Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγµατοποιηθεί από τις αρµόδιες επιτροπές παραλαβής µέσα στον οριζόµενο στη παρ 7.14 του
παρόντος παραρτήµατος χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Τοµέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά και σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 28 του π. δ. 118/2007.
7.16 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των
υλικών, µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα 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. Σε
περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συµβατικού
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χρόνου, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν 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. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται
προθεσµία 20 ηµερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών.
Εάν η παραλαβή γίνει µετά την παρέλευση των 5 πρώτων ηµερών, επιβάλλεται πρόστιµο στον
προµηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής
κηρύχθηκε έκπτωτος και του χορηγήθηκε δικαίωµα αντικατάστασης, τα απορριφθέντα υλικά δεν
επιστρέφονται πριν την παραλαβή των νέων υλικών ή την λήξη της προθεσµίας για την παράδοση
τους. Το παραπάνω πρόστιµο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Τα απορριφθέντα
υλικά επιστρέφονται και καταστρέφονται ενώπιον της αρµόδιας προς τούτο επιτροπής κατά τους
όρους της παραγράφου 13.3 της παρούσης.
7.17 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26,27,28 και 33 του π .δ. 118/2007

8. Τρόπος πληρωµής
8.1 Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα γίνει χωριστά από κάθε Τοµέα του
Ε.Τ.Α.Α. που εκτυπώνει ένσηµα µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την
οριστική παραλαβή των υλικών.
8.2 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 προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε».
8.3 Με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από τον προµηθευτή τα σχετικά τιµολόγια, η
αρµόδια κάθε Τοµέα Υπηρεσία υποχρεούται να διαβιβάσει, άµεσα, όλα τα δικαιολογητικά τα
σχετιζόµενα µε την πληρωµή στην αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για
έλεγχο.
8.4 Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
8.5 Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή
εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν η αναθέτουσα αρχή
(οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π. δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003)
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«Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται
υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο.

9. ∆ιοικητικές προσφυγές
9.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας
και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής
απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των
δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆. 118/2007.
9.2 Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του
διαγωνισµού όργανο του φορέα, ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού:
Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την
ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας
αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η
ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον
διαγωνισµό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συµµετοχή
οποιουδήποτε προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου
του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο
ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και
εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού.
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της.
γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε
χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε
γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό
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όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10)
εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.
δ. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη
νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆. 118/2007, µέσα
σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε
γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της
στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό
συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας.
9.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές.
9.4 Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης,
µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους.
9.5 Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις
δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για
λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη
οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
9.6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 9.1 και 9.2,
προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό
(0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί
να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το
παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741
(“παράβολα από κάθε αιτία”). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω
ποσών. [Η παρ.9.6 προστέθηκε µε το άρθρο 35 του ν.3377/2005 (Α΄ 202)]. (άρθρο 15, Π.∆.
118/2007)

10. Κρίσεις αποτελεσµάτων διαγωνισµού (άρθρο 21, Π.∆. 118/2007):
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε αιτιολογηµένη
γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει:
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α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα για κάθε
Τοµέα και κλάση ενσήµων χωριστά κατά ποσοστό στα εκατό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το
15% στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας.
Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από την διακήρυξη ποσοστού,
απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή.
β. Εφόσον υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές τελικός προµηθευτής επιλέγεται ο
µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που
είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές.
γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
δ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας.
ε. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις των πυρ. α. και β.
του άρθρου 6 του παρόντος παραρτήµατος.26στ. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις:
i. Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω
διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το υλικό.
ii. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση.
ζ. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους οποίους
υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν
υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να
επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά.
Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο
διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση της τιµής.

11. Κυρώσεις για εκπρόθεσµη φόρτωση – παράδοση (άρθρο 32, Π.∆. 118/2007)
11.1 Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί − παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του
συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του παρόντος παραρτήµατος, επιβάλλεται,
εκτός των τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως
εξής:
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του
µέγιστου προβλεπόµενου από το άρθρου 7 του παρόντος παραρτήµατος χρόνου παράτασης,
ποσοστό 1% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
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β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από 1/4 µέχρι το 1/2 του µέγιστου
προβλεπόµενου από το άρθρο 7 του παρόντος παραρτήµατος χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί
της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του
χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη
µέρα.
γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
11.2 Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής
αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον 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.
11.3 Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα
να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του εις βάρος του
προσαρασσόµενου διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε
ποσοστό 10% επί της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο
χρονικό αυτό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα
αυτού µαταιώνονται, µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
την οριστική παραλαβή των υλικών.
11.4 Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση −
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα
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 µετατίθεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης − παράδοσης.
11.5 Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του προµηθευτή ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
11.6 Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα µέλη
της ένωσης.

12. Κήρυξη προµηθευτή εκπτώτου (άρθρο 34, Π.∆. 118/2007):
12.1 Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση
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του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου.
12.2 Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος παραρτήµατος.
12.3 Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση
όταν:
α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε
µε ευθύνη του Ε.Τ.Α.Α.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
12.4 Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή
αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.
12.5 Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση,
επιβάλλονται, µε απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή
εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
κατά περίπτωση.
β. Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή είτε από τους υπόλοιπους
προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε
διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 (∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση)
του π.δ. 118/2007. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α ή τυχόν
διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός
αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του υλικού,
κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού
γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο των προµηθειών
των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε
οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από
γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά
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καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα
που διενεργεί το διαγωνισµό.
δ. Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία
κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του
δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του
άρθρου 11 (παρ. 11.2) του παρόντος παραρτήµατος.
12.6 Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προµηθευτή γίνεται µε
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης,
από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε
βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών
όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.

13. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
13.1 Η ποσοτική ανοχή των εντυπωθέντων ενσήµων θα ανέρχεται σε ποσοστό ± 5% είτε επί του
συνόλου των προς εκτύπωση ενσήµων είτε κατά κλάση και για κάθε Τοµέα του Ε.Τ.Α.Α. χωριστά.
Την επί πλέον εκτυπωθείσα ποσότητα οι Τοµείς έχουν δικαίωµα ή να την καταστρέψουν ή να την
αγοράσουν µε την επιτευχθείσα τιµή µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. ύστερα από σχετική
εισήγηση τους.
13.2 Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης των ενσήµων κάθε Τοµέα θα παρευρίσκεται στις
εγκαταστάσεις του Αναδόχου, υπάλληλος εκπρόσωπος του Τοµέα, για τον οποίο εκτυπώνονται τα
ένσηµα, και ο οποίος έχει οριστεί µε την υπ’ αριθµ. 106 /18-11-2010 θέµα 16ο απόφαση του ∆.Σ.
του Ε.Τ.Α.Α., παρουσία του οποίου και µόνο θα γίνεται η εκτύπωση. Σε περίπτωση που απαιτηθεί
µετακίνηση υπαλλήλων (µέλη επιτροπών, εκπροσώπων Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. κ.λ.π ) εκτός έδρας
του Ε.Τ.Α.Α.( Ν. Αττικής), ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα µετάβασης και παραµονής των
πιο πάνω υπαλλήλων, στις εγκαταστάσεις του καθώς και για την επιστροφή τους στην έδρα τους.
13.3 Η εκτύπωση θα γίνεται µε το σύστηµα OFFSET. Οι τσίγκοι και τα films που θα
χρησιµοποιηθούν για την εκτύπωση θα κατασκευαστούν µε δαπάνες του Αναδόχου. Μετά το
πέρας των εργασιών, οι τσίγκοι, τα κακέκτυπα, τα δοκίµια καθώς και η επιπλέον εκτυπωθείσα
ποσότητα την οποία δεν θα αγοράσουν οι Τοµείς θα καταστραφούν στους χώρους εκτύπωσης των
ενσήµων µε πολλαπλές τοµές παρουσία των αντιστοίχων επιτροπών παραλαβής του κάθε Τοµέα.
Τα δε films ή άλλα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτύπωση των ενσήµων αφού
σφραγιστούν και υπογραφούν από τις αντίστοιχες επιτροπές παραλαβής του κάθε Τοµέα θα
φυλαχθούν στον ειδικό χώρο που διαθέτει ο Τοµέας αυτός για να χρησιµοποιηθούν σε µελλοντική
εκτύπωση.
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13.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε επιµέλεια προς αποφυγή κυκλοφορίας άλλων
ενσήµων, πλην αυτών που θα παραδοθούν στους αντίστοιχους Τοµείς, σε αντίθετη περίπτωση θα
ευθύνεται σε πλήρη αποζηµίωση για κάθε θετική ή υποθετική ζηµία των Τοµέων, ανεξαρτήτως της
ποινικής ευθύνης των εκπροσώπων του.
13.5 Μέσα σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης,
ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει για έλεγχο στους αντίστοιχους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α., µε
τους οποίους συµβάλλεται, δείγµατα των προς εκτύπωση ενσήµων. Σε περίπτωση που δεν
συµµορφωθεί µε τυχόν διορθώσεις και υποδείξεις που θα του γίνουν, η ευθύνη για τα τυχόν λάθη
που θα παρατηρηθούν θα βαρύνει αυτόν και µόνο, ο οποίος θα είναι υποχρεωµένος να ανατυπώσει
τα λανθασµένα ένσηµα Μέσα σε εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή
της σχετικής σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση της συνολικής ποσότητας των
ενσήµων που αφορούν τους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α, µε τους οποίους συµβάλλεται, ενώπιων των
αρµοδίων επιτροπών παραλαβής. Η µεταφορά των πιο πάνω ενσήµων θα γίνει µε ευθύνη και έξοδα
του Ανάδοχου. Σε περίπτωση που κατά την αποσφράγιση των δεµάτων ή δεσµίδων, οποτεδήποτε,
παρουσιαστεί έλλειµµα ενσήµων ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως αποζηµίωση την αξία
των ελλειπόντων.
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Ανήκει στη διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.
TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ EΝΣΗΜΩΝ
Α.ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Τα ένσηµα θα εκτυπωθούν επί κοµµιοµένου χάρτου Ευρωπαϊκής προέλευσης η δε διάτρηση
θα είναι κανονική οµοιόµορφη, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται µε ευχέρεια η αποκοπή των ενσήµων
µεταξύ τους αλλά και του αποκόµµατος.
Η εκτύπωση των ενδείξεων θα γίνει σε µονοχρωµία, ο χρωµατισµός θα είναι ανεξίτηλος και
δεν θα παρουσιάζει διαφορές αποχρώσεως.
Το σχήµα, οι διαστάσεις το χρώµα και η παράσταση των ενσήµων θα είναι όµοια ακριβώς
µε τα ήδη κυκλοφορούντα ένσηµα του ΕΤΑΑ – ΤΥΠ∆Α και θα φέρουν τη φράση «έκδοση 2010».
Επίσης θα διαχωρίζονται µε πιεστική διάτρηση στο κύριο σώµα και στο απόκοµµα. Θα έχουν την
ίδια ακριβώς διάσταση (21 Χ 36,5 χιλ), διάταξη, χρώµα ανά κλάση και παράσταση σύµφωνα µε τις
υποδείξεις των Τοµέων µας.
Η συσκευασία των ενσήµων θα γίνει σε δεσµίδες των 1000 τεµαχίων (φύλλα 20Χ50
ένσηµα) κάθε µία των οποίων θα περιβάλλεται µε ταινία χάρτου.

Οι ανωτέρω δεσµίδες

συσκευάζονται σε δέµατα των είκοσι δεσµίδων (20Χ1000) και συνολικά 20.000 τεµαχίων που
συσκευάζονται σε δέµατα περιτυλιγµένα µε χοντρό χαρτί αντοχής σε κάθε µια δε των µικρών
πλευρών θα επικολληθεί ταινία στην οποία θα αναγράφεται το περιεχόµενο τούτου κατά κατηγορία
κλάση και αριθµό ενσήµων σε τεµάχια.
Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις των Τοµέων, οδός Χαρ. Τρικούπη 34 Αθήνα από

την

Επιτροπή παρακολούθησης εκτύπωσης ενσήµων, καταστροφής κακέκτυπων και παραλαβής αυτών.

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το σχήµα, οι διαστάσεις, το χρώµα και η παράσταση των ενσήµων θα είναι όµοια ακριβώς µε τα
ήδη κυκλοφορούντα ένσηµα του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά του Ε.Τ.Α.Α. Όλα τα ένσηµα
θα έχουν την ίδια ακριβώς διάσταση, διάταξη, χρώµα ανά είδος και παράσταση µε τα ένσηµα
προηγουµένων εκδόσεων. Τα ένσηµα των κλάσεων 0.70 και 1.15 θα διαχωρίζονται µε πιεστική
διάτρηση στο κύριο σώµα και στο απόκοµµα και η διάσταση κάθε ενσήµου (σώµα και απόκοµµα
οµού) θα είναι 20mm Χ 42 mm. Τα ένσηµα των κλάσεων 0.30, 1.00 και 2.00 δεν έχουν απόκοµµα
και η διάσταση κάθε ενσήµου θα είναι 26mm Χ 36,5 mm.
Τα ένσηµα θα εκτυπωθούν επί κοµµιοµένου χάρτου Ευρωπαϊκής προελεύσεως και η διάτρηση θα
είναι κανονική και οµοιόµορφη, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται µε ευχέρεια η αποκοπή των
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ενσήµων µεταξύ τους αλλά και του αποκόµµατος από το κυρίως σώµα του ενσήµου της κατηγορίας
των 0.70 και 1.15 ευρώ.
Η εκτύπωση των ενδείξεων θα γίνει σε µονοχρωµία, ο χρωµατισµός θα είναι ανεξίτηλος και δεν θα
παρουσιάζει διαφορές αποχρώσεως.
Κάθε ένσηµο – στο κυρίως σώµα – θα φέρει την απεικόνιση της θεάς Θέµιδος και περιφερειακά
αυτού την ονοµασία του Τοµέα: «Ε.Τ.Α.Α- ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» και την
ονοµαστική αξία του ενσήµου.
Τα ένσηµα των 0.70 και 1.15 θα φέρουν στο απόκοµµα την ονοµασία του Τοµέα «Ε.Τ.Α.ΑΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» και την ονοµαστική αξία του ενσήµου (όπως
υποδείγµατα / σχέδιο ενσήµων), ενώ τα δικαστικά ένσηµα των 1.00 και 2.00 θα αναγράφουν και τις
λέξεις «∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ» στο κάτω µέρος του ενσήµου πάνω από την ονοµαστική αξία
τους.
Η εκτύπωση θα γίνει σε πλάκες (φύλλα) των 50 (πενήντα) ενσήµων µε αναγραφή στο περιθώριο
(πλαίσιο) της φράσης «έκδοση 2010».
Η παραγωγή, εκτύπωση και παράδοση των ανωτέρω ενσήµων θα γίνει κατά τους κανόνες της επιστήµης
και της τεχνικής.
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.
Η συσκευασία των ενσήµων θα γίνει σε δεσµίδες των 1000 τεµαχίων (φύλλα 20 Χ 50 ένσηµα) κάθε
µία των οποίων θα περιβάλλεται µε ταινία χάρτου. Οι ανωτέρω δεσµίδες συσκευάζονται σε δέµατα
των δέκα δεσµίδων (10 Χ1000) και συνολικά 10.000 τεµαχίων που συσκευάζεται σε δέµατα
περιτυλιγµένα µε χοντρό χαρτί αντοχής, το οποίο θα περιβάλλεται από 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.
Τα δέµατα αυτά θα φέρουν στις δύο µικρότερες διαστάσεις τους ετικέτες χρώµατος ίδιου µε την
κλάση των ενσήµων που περιέχουν, στις οποίες θα αναγράφεται ο φορέας, το εργοστάσιο
παραγωγής των ενσήµων, η ποσότητα ,η αξία και το είδος των περιεχοµένων ενσήµων. Εννοείται
ότι όπου οι ποσότητες ή το υπόλοιπο των ποσοτήτων είναι µικρότερο των 10.000 η συσκευασία θα
γίνεται στη µικρότερη ποσότητα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε οι ταινίες χάρτου που θα
περιβάλλουν τις δεσµίδες να είναι του αυτού πάχους και βάρους, καθώς επίσης και το χαρτί που θα
περιβάλλει το δέµα να έχει το αυτό βάρος.
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Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΕΑ∆
Τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του προς προµήθεια υλικού (ένσηµα) που απαιτούνται είναι
τα ακόλουθα:

Συσκευασία ενσήµων
Η συσκευασία των ενσήµων θα γίνει σε δέµατα µε χάρτινο περιτύλιγµα, το οποίο θα φέρει στη µία
των µεγαλύτερων των πλευρών και ειδικά της εµπρόσθιας όψης άνοιγµα (παράθυρο), για την
οπτική αναγνώριση ενός τουλάχιστον ολόκληρου ενσήµου από αυτά που θα περιέχονται στο δέµα.
Το όλο περιτύλιγµα θα διασφαλίζεται από δύο χάρτινες ταινίες σταυροειδώς κολληµένες πάνω σε
αυτό.
Κάθε δέµα ενσήµων των κατηγοριών 1.∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ 2.∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ’
ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ και 4. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, θα περιέχει 20.0000 τεµάχια ενσήµων.
Κάθε δέµα ενσήµων των κατηγοριών 3.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ και 5.∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ, θα
περιέχει 40.000 τεµάχια ενσήµων.
Ανάλογα µε την κατηγορία και κλάση των ενσήµων που θα περιλαµβάνει κάθε δέµα πρέπει να
φέρει στις δύο µικρές του πλάγιες πλευρές ετικέτες χρώµατος ίδιου µε την κλάση των ενσήµων που
περιέχει, που θα επισηµαίνουν το περιεχόµενο, όπως οι παρακάτω ενδείξεις αντίστοιχα:
1/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ
α/ Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Α.Ν./Τ.Ε.Α.∆.
ΕΝΣΗΜΑ ΕΝΙΑΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
(µε απόκοµµα)
ΚΛΑΣΗ
2,00 €
ΤΕΜΑΧΙΑ (
1.000 Χ
20 )= 20.000
= 40.000
ΑΞΙΑ
β/ Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Α.Ν./Τ.Ε.Α.∆.
ΕΝΣΗΜΑ ΕΝΙΑΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
(µε απόκοµµα)
ΚΛΑΣΗ
4,00 €
ΤΕΜΑΧΙΑ (
1.000 Χ
20 )= 20.000
= 80.000
ΑΞΙΑ

Ευρώ

ευρώ

2/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
α/ Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Α.Ν./Τ.Ε.Α.∆.
ΕΝΣΗΜΑ ΕΝΙΑΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(µε απόκοµµα)
ΚΛΑΣΗ
4,00 €
ΤΕΜΑΧΙΑ (

1.000

Χ
20
ΑΞΙΑ

)= 20.000
= 80.000

ευρώ
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3/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
α/ Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Α.Ν.
ΕΝΣΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
(χωρίς απόκοµµα)
ΚΛΑΣΗ
0,05 €
ΤΕΜΑΧΙΑ (
2.000 Χ
20 )= 40.000
=
ΑΞΙΑ
2.000
β/ Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.
ΕΝΣΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
(χωρίς απόκοµµα)
ΚΛΑΣΗ
0,10 €
ΤΕΜΑΧΙΑ (
2.000 Χ
20 )= 40.000
=
ΑΞΙΑ
4.000
γ/ Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.
ΚΛΑΣΗ
0,20 € (χωρίς απόκοµµα)
ΤΕΜΑΧΙΑ (
2.000 Χ
20 )= 40.000
=
ΑΞΙΑ
8.000
δ/ Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.
ΕΝΣΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΛΑΣΗ
0,50 € (χωρίς απόκοµµα)
ΤΕΜΑΧΙΑ (
2.000 Χ
20 )= 40.000
= 20.000
ΑΞΙΑ
ε/ Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.
ΕΝΣΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΛΑΣΗ
1,00 € (χωρίς απόκοµµα)
ΤΕΜΑΧΙΑ (
2.000 Χ
20 )= 40.000
= 40.000
ΑΞΙΑ

4/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
α/ Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Α.Ν.
ΕΝΣΗΜΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
(µε απόκοµµα)
ΚΛΑΣΗ
0,30 €
ΤΕΜΑΧΙΑ (
1.000 Χ
20 )= 20.000
=
ΑΞΙΑ
6.000

ευρώ

ευρώ

ευρώ

ευρώ

Ευρώ

ευρώ
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5/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ
α/ Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Α.Ν.
∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ
ΚΛΑΣΗ
0,20 €
ΤΕΜΑΧΙΑ (
2.000

β/ Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.
∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ
ΚΛΑΣΗ
0,50 €
ΤΕΜΑΧΙΑ (
2.000
γ/ Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.
∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ
ΚΛΑΣΗ
1,00 €
ΤΕΜΑΧΙΑ (
2.000
δ/ Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.
∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ
ΚΛΑΣΗ
2,00 €
ΤΕΜΑΧΙΑ (
2.000

(χωρίς απόκοµµα)
Χ
20 )= 40.000
=
ΑΞΙΑ
8.000

ευρώ

(χωρίς απόκοµµα)
Χ
20 )= 40.000
= 20.000
ΑΞΙΑ

ευρώ

(χωρίς απόκοµµα)
Χ
20 )= 40.000
= 40.000
ΑΞΙΑ

ευρώ

(χωρίς απόκοµµα)
Χ
20 )= 40.000
= 80.000
ΑΞΙΑ

ευρώ

Χαρτί
Η εκτύπωση των ενσήµων θα γίνει επί υδατογραφηµένου χάρτου κοµµιωµένου βάρους 90 γρ.
περίπου, δείγµα του οποίου πρέπει να προσκοµίσουν οι ενδιαφερόµενοι. Ο κύλινδρος για την
εκτύπωση των ενσήµων επί υδατογραφηµένου χάρτου, ο οποίος είναι ιδιοκτησία του Ε.Τ.Α.Α. –
Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών, βρίσκεται σε αποθήκη της Ελληνικής Πρεσβείας (Προξενείο) στο
Λονδίνο, τον οποίο θα παραλάβει ο ανάδοχος µετά την υπογραφή της συµβάσεως, κατόπιν
έγγραφης εντολής του Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών από το Προξενείο, προκειµένου να
χρησιµοποιήσει αυτόν για την εκτύπωση των ενσήµων.
Μετά τη χρησιµοποίηση του κυλίνδρου οφείλει πάραυτα να παραδώσει αυτόν στο Ελληνικό
Προξενείο µε έξοδά του ο ανάδοχος, προς αποθήκευση ή στον τόπο που θα υποδειχθεί από το
Προξενείο.
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µόνο εφόσον ο ανάδοχος προσκοµίσει στο Ε.Τ.Α.Α. –
Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών έγγραφο του Προξενείου, από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι παρεδόθη
ο κύλινδρος σε αυτό προς αποθήκευση.
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Οδόντωση ενσήµων
Η οδόντωση των ενσήµων θα είναι κανονική ως προς τον αριθµό των οπών σε κάθε µια
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.

Παραστάσεις – χρωµατισµοί – κείµενα ενσήµων
Όλα τα ένσηµα που θα εκτυπωθούν θα είναι γενικά, όµοια και ίσα στο µέγεθος µε τα
κυκλοφορούντα σε ευρώ.

∆. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Το σχήµα, οι διαστάσεις και η παράσταση των ενσήµων θα είναι όµοια ακριβώς µε τα ήδη
κυκλοφορούντα ένσηµα του Ταµείου εκτός από την χρονολογία εκδόσεως που θα αναγράφεται το
έτος 2010.
Τα ένσηµα θα εκτυπωθούν επί κοµµιωµένου χάρτου Ευρωπαϊκής προελεύσεως, η δε διάτρηση θα
είναι κανονική και οµοιόµορφη, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ανά µια οπή σε κάθε διαγώνιο του
ενσήµου και να εξασφαλίζεται ίσο πλάτος του λευκού περιθωρίου των ενσήµων στις ανά δύο
απέναντι πλευρές.
Η εκτύπωση των ενδείξεων θα γίνει σε µονοχρωµία, ο χρωµατισµός θα είναι ανεξίτηλος και δεν θα
παρουσιάζει διαφορές αποχρώσεως. Το χαρτί θα είναι βάρους τουλάχιστον 90 γραµµαρίων.
Η συσκευασία των ενσήµων θα γίνει σε δεσµίδες των 5.000 τεµαχίων ενσήµων (50 φύλλων των
100 ενσήµων έκαστο) κάθε µία των οποίων θα περιβάλλεται µε ταινία χάρτου. Τέλος κάθε δέµα
δέκα (10) δεσµίδων των πέντε χιλιάδων (5.000) θα συσκευάζεται σε δέµατα των πενήντα
χιλιάδων (50.000) τεµαχίων ενσήµων περιτυλιγµένα µε χοντρό χαρτί αντοχής σε κάθε µια δε των
µικρών πλευρών θα επικολληθεί ταινία στην οποία θα αναγράφεται το περιεχόµενο τούτου, κατά
κατηγορία κλάση και αριθµό ενσήµων σε τεµάχια.
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Ανήκει στη διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
A. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ____________________
Ηµεροµηνία έκδοσης____________
Προς: Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα
____________________.
____________________
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 Κοινοπραξία }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 την υπ΄αριθµό ____________ ∆ιακήρυξή 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.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ____________
(Σηµείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος 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.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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B. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ ___________________
Ηµεροµηνία έκδοσης, ___ / ___ /2010
Προς: Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών – Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης ∆ικηγόρων
______________________
______________________
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 ______ Τ.Κ. __________
{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 µία 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 την υπ΄ αριθµό ______________ ∆ιακήρυξή 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 είναι αορίστου χρόνου και 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.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)

Ανήκει στη διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Νο16/ 2010
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στην Αθήνα σήµερα , ___ / ___ /2010, ηµέρα ____________ µεταξύ:

Α) Του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία <<Ε.Τ.Α.Α. – το οποίο συνοπτικά θα αναφέρεται στην παρούσα
ως <<Εργοδότης>>, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Μάρνη 22

Αθήνα, ο πρώτος

συµβαλλόµενος, που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κ.
Ζαφειρόπουλο Αργύριο και
Β) της εταιρείας____________ που συνοπτικά θα αναφέρεται στην παρούσα ως << o Ανάδοχος>>,
που εδρεύει____________και εκπροσωπείται νόµιµα από ____________που γεννήθηκε στο
____________και κατοικεί στο____________, κάτοχος του υπ’ αριθµού ____________Α.∆.Τ. του
Α.Τ.

____________και

Α.Φ.Μ____________,

∆.Ο.Υ____________,

σύµφωνα

µε

το

από____________Φ.Ε.Κ. ____________και ορίστηκε νόµιµος εκπρόσωπος µε την µε αριθ.
____________Απόφαση ∆.Σ., ο δεύτερος συµβαλλόµενος, προς υπογραφή της παρούσας,
συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
Το Ε.Τ.Α.Α. µε την από ____________ και µε αριθµό ____________διακήρυξη του, προκήρυξε
δηµόσιο ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης
τη χαµηλότερη τιµή, για την εκτύπωση ενσήµων, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο
της ανωτέρω αναφεροµένης διακήρυξης. Συγκεκριµένα 1.370.000 τεµ. ένσηµα σε 6 κλάσεις των
Τοµέων Υγείας- Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών, 1.440.000 τεµ. ένσηµα σε 5 κλάσεις του Τοµέα
Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών, 23.000.000 τεµ. ένσηµα 5 κατηγοριών και 13 συνολικών κλάσεων του
Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών – ΤΕΑ∆ και 100.000.000 τεµ. ένσηµα σε 4 κλάσεις των Τοµέων
Ασφάλισης και Υγείας Συµβολαιογράφων συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 288.360,00 € πλέον
ΦΠΑ.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών του Ε.Τ.Α.Α. που συστάθηκε νόµιµα, µε την
µε αριθµ. 83/10-6-2010 Θέµα 13ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., διενήργησε τον παραπάνω
διαγωνισµό στις ____________ και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισµού αυτού (ή µέρους του)
στη δεύτερη των συµβαλλοµένων ____________, η οποία διά του νοµίµου εκπροσώπου της µε την
από ____________ έγγραφη προσφορά που υπέβαλε για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, προσέφερε
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το ποσόν των ____________,για το σύνολο (ή µέρος) της προµήθειας µη συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα.
Το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε την µε αριθ. ____________ απόφασή του επικύρωσε το αποτέλεσµα του
διαγωνισµού για τον Τοµέα____________ (ή τους Τοµείς) του Ε.Τ.Α.Α. αποδεχόµενο την πρόταση
της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών του Ε.Τ.Α.Α. και κατακύρωσε τούτον στη
δεύτερη των συµβαλλοµένων αντί του συνολικού ποσού των____________, πλέον Φ.Π.Α. µε τους
όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη διενέργειας του διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Ύστερα από τα παραπάνω, το Ε.Τ.Α.Α. δια του νοµίµου εκπροσώπου του -____________, αναθέτει
στη δεύτερη των συµβαλλοµένων εταιρεία ____________, όπως εκπροσωπείται στο παρόν και αυτή
αναλαµβάνει την εκτύπωση και προµήθεια των:
(Στο σηµείο αυτό θα γραφεί η συνολική ποσότητα, ο αριθµός των κλάσεων και η συνολική τιµή, ανά
Τοµέα, των ενσήµων την εκτύπωση και προµήθεια των οποίων αναλαµβάνει ο πιο πάνω Ανάδοχος
π.χ Α .1.370.000 τεµ. ενσήµων σε 6 κλάσεις των Τοµέων Υγείας – Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών µε
το συνολικό ποσό των ____________ευρώ πλέον ΦΠΑ κ..ο..κ.)
Τα ένσηµα αυτά λεπτοµερώς περιγράφονται στην από …….διακήρυξη µε αρ….. και συγκεκριµένα
στα παραρτήµατα Α και Γ αυτής και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης αυτής, τους οποίους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα η δεύτερη των συµβαλλοµένων δια του εκπροσώπου της.

ΑΡΘΡΟ 2. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η αµοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις πιο κάτω κρατήσεις:
(Στο σηµείο αυτό γράφονται οι κρατήσεις που αφορούν τον Τοµέα, τα ένσηµα του οποίου εκτυπώνει
και προµηθεύει ο Ανάδοχος.)

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προς εκτύπωση και προµήθεια ένσηµα αναλυτικά έχουν ως εξής:
(Στο σηµείο αυτό γράφονται οι κλάσεις, οι ποσότητες, οι τεχνικές προδιαγραφές και ο τόπος
παράδοσης ανά Τοµέα, των ενσήµων την εκτύπωση και προµήθεια των οποίων αναλαµβάνει ο
Ανάδοχος.)
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Η ποσοτική ανοχή των προς εκτύπωση ενσήµων ανέρχεται σε ποσοστό ±5% είτε επί του συνόλου
της προς εκτύπωσης ποσότητας, είτε κατά κλάση για κάθε Τοµέα του Ε.Τ.Α.Α, χωριστά την επί
πλέον εκτυπωθείσα ποσότητα, οι Τοµείς…………. (ο Τοµέας…………) έχουν δικαίωµα ή να τη
καταστρέψουν ή να την αγοράσουν µε την επιτευχθείσα τιµή µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
ύστερα από σχετική εισήγηση τους (του).
Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης το Ε.Τ.Α.Α. ύστερα από σχετικό αίτηµα των
Τοµέων………….. (Τοµέα…………..) διατηρεί το δικαίωµα ν’ αυξήσει µέχρι 15% τη συµβατική
ποσότητα

για

τους

Τοµείς…………

(τον

Τοµέα………...)

και

κλάσεις…………..

(κλάση…………….) ενσήµων (εφόσον δεν έγινε χρήση του όρου αυτού στο στάδιο της
κατακύρωσης) µε την απαραίτητη προϋπόθεση της ενηµέρωσης του Αναδόχου για παράδοση των
απαιτούµενων ποσοτήτων σε διάστηµα όχι λιγότερο του ενός (1) µηνός από την ειδοποίηση του.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ
1. Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης των ενσήµων των Τοµέων……….. (του Τοµέα…………..) θα
παρευρίσκονται

στις

εγκαταστάσεις

του

Αναδόχου,

οι

υπάλληλοι

Τοµέα………………………………, οι οποίοι έχουν οριστεί µε την υπ’ αριθµ.

εκπρόσωποι
/

του
/2010

θέµα………..απόφαση του ∆.Σ .του Ε.Τ.Α.Α., παρουσία των οποίων και µόνο θα γίνεται η εκτύπωση.
Σε περίπτωση που απαιτηθεί µετακίνηση υπαλλήλων (µέλη επιτροπών παραλαβής, εκπρόσωποι των
Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. κ..λ..π ) εκτός έδρας του Ε.Τ.Α.Α. ( Ν. Αττικής ) ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε
τα έξοδα µετάβασης και παραµονής των πιο πάνω υπαλλήλων, στις εγκαταστάσεις του καθώς και
για την επιστροφή τους, στην έδρα τους.
2. Η εκτύπωση θα γίνεται µε σύστηµα OFFSET. Oι τσίγκοι και τα films που θα χρησιµοποιηθούν
για την εκτύπωση θα κατασκευαστούν µε δαπάνες του Αναδόχου. Μετά το πέρας των εργασιών, οι
τσίγκοι, τα κακέκτυπα, τα δοκίµια καθώς και η επιπλέον εκτυπωθείσα ποσότητα την οποία δεν θα
αγοράσουν οι Τοµείς…………………….. (ο Τοµέας……..) θα καταστραφούν στους χώρους
εκτύπωσης των ενσήµων µε πολλαπλές τοµές παρουσία των αντίστοιχων επιτροπών παραλαβής των
Τοµέων………….. (του Τοµέα……….). Τα δε films ή άλλα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για την
εκτύπωση των ενσήµων, αφού σφραγισθούν και υπογραφούν από τις επιτροπές παραλαβής των
Τοµέων………… (του Τοµέα……….) θα φυλαχθούν σε ειδικό χώρο που διαθέτουν οι Τοµείς αυτοί
(ο Τοµέας αυτός) για να χρησιµοποιηθούν σε µελλοντική εκτύπωση.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε επιµέλεια προς αποφυγή κυκλοφορίας άλλων
ενσήµων, πλην αυτών που θα παραδοθούν στους Τοµείς………….. (στον Τοµέα…………), σε
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αντίθετη περίπτωση θα ευθύνεται σε πλήρη αποζηµίωση για κάθε θετική ή υποθετική ζηµία
των Τοµέων……….(τουΤοµέα………….),ανεξαρτήτως της ποινικής ευθύνης των εκπροσώπων του.
Ολόκληρη η ποσότητα των εκτυπωθέντων ενσήµων πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές
και τα δείγµατα των Τοµέων………….. (του Τοµέα……………) του Ε.Τ.Α.Α.

ΑΡΘΡΟ 5.ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης αυτής,
ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει για έλεγχο στους Τοµείς………… (στον Τοµέα………) του
Ε.Τ.Α.Α., δείγµατα των προς εκτύπωση ενσήµων. Σε περίπτωση που δεν συµµορφωθεί µε τυχόν
διορθώσεις και υποδείξεις που θα του γίνουν, η ευθύνη για τα τυχόν λάθη που θα παρατηρηθούν θα
βαρύνει αυτόν και µόνο, ο οποίος θα είναι υποχρεωµένος να ανατυπώσει τα λανθασµένα ένσηµα.
Μέσα σε εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης
ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση της συνολικής ποσότητας των ενσήµων των
Τοµέων…………. (του Τοµέα………….) του Ε.Τ.Α.Α. ενώπιων των αρµόδιων επιτροπών
παραλαβής (της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής).
Η µεταφορά των πιο πάνω ενσήµων θα γίνει µε ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου.
Σε περίπτωση που κατά την αποσφράγιση των δεµάτων ή δεσµίδων, οποτεδήποτε παρουσιασθεί
έλλειµµα ενσήµων ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως αποζηµίωση την αξία των
ελλειπόντων.
2. Με απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται,
ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης- παράδοσης των υλικών µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες
περιπτώσεις, να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος
φόρτωσης –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.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τους Τοµείς………… (τον Τοµέα……….), την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής του Τοµέα αυτού, για την ηµεροµηνία
που προτίθεται να παραδώσει το υλικό ,τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο
προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται µε
µακροσκοπική εξέταση.
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Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσεται

από

την

επιτροπή

παραλαβής

οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης).
Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους
της απόρριψης και γνωµατεύει αν το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
4. Μετά την προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτου, ο προµηθευτής υποχρεούται να
υποβάλλει στον αντίστοιχο Τοµέα, αποδεικτικό ,θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο
οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκοµίσθηκε.
5. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης- παράδοσης των υλικών
µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των
συµβατικών ειδών. Σε περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν
επιβάλλονται κυρώσεις.
6. Η παράδοση των εκτυπωθέντων ενσήµων θα γίνει στις αρµόδιες επιτροπές παραλαβής των
Τοµέων………….(στην αρµόδια επιτροπή του Τοµέα………….) του Ε.Τ.Α.Α που ορίσθηκαν
(ορίστηκε) µε την υπ΄αριθµ. ____________απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στους χώρους
που περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας σύµβασης.
7. α. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο
προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται µε
µακροσκοπική εξέταση.
β. Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσεται από τις αρµόδιες επιτροπές παραλαβής
των Τοµέων………….(την αρµόδια επιτροπή του Τοµέα………..) του Ε.Τ.Α.Α. οριστικό
πρωτόκολλο(παραλαβής ή απόρριψης).
γ. Σε περίπτωση που οι επιτροπές παραλαβής των Τοµέων………… (η επιτροπή παραλαβής
του Τοµέα………..)του Ε.Τ.Α.Α. απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις
παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους της απόρριψης
και γνωµατεύει αν το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
δ. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις αρµόδιες επιτροπές παραλαβής των
Τοµέων…………..(την

αρµόδια

επιτροπή

παραλαβής

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο.
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του

Τοµέα……….)

του

Ε.Τ.Α.Α.

ε. Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση µόνο
µετά την οριστική παραλαβή τους.
στ. Η παραλαβή των υλικών, η έκδοση των σχετικών πρωτόκολλων παραλαβής και η υποβολή
τους στις αρµόδιες Υπηρεσίες των Τοµέων…………(στην αρµόδια Υπηρεσία του Τοµέα………) του
Ε.Τ.Α.Α., πραγµατοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την παράδοση
των υλικών αυτών.
ζ. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτόκολλου δεν πραγµατοποιηθεί
από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο στην προηγούµενη παράγραφο χρόνο,
θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη δικαιωµάτων του Τοµέα για
τον οποίο προορίζονται τα υλικά και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 28 του π..δ. 118/2007.
8. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των
υλικών, µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµοδίου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε
τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Σε
περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που
ορίζεται για την αντικατάσταση αυτή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του ¼ του συνολικού
συµβατικού χρόνου, ο δε Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν ο Ανάδοχος 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. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσµία 20
ηµερών από την κοινοποίηση της για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή
γίνει µετά την παρέλευση των 5 πρώτων ηµερών, επιβάλλεται πρόστιµο στον Ανάδοχο 10% επί της
αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος και του
χορηγήθηκε δικαίωµα αντικατάστασης, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την
παραλαβή των νέων υλικών ή τη λήξη προθεσµίας για την παράδοση τους. Το παραπάνω πρόστιµο
του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Τα απορριφθέντα υλικά επιστρέφονται και
καταστρέφονται ενώπιον της αρµόδιας προς τούτου επιτροπής κατά τους όρους της παρ. 2 του
άρθρου 4 του παρόντος συµφωνητικού.
9.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26,27,28, και 33 του π..δ. 118/2007.

10. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του
συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου
της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε τα παραπάνω επιβάλλεται, εκτός και τυχόν
προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής:
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α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ¼
του µέγιστου προβλεπόµενου από τα παραπάνω χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από ¼ µέχρι το ½ του µέγιστου
προβλεπόµενου από το άρθρο αυτό χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συµβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης των
περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη µέρα.
γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
11. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας
των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το 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.
12. Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης Αναδόχου ως έκπτωτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα
να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του εις βάρος του
προκηρυσσόµενου διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε
ποσοστό 10% επί της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο
χρονικό αυτό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα
αυτού µαταιώνονται, µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
την οριστική παραλαβή των υλικών.
13.Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση
ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα 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 Ανάδοχος και
µετατίθεται αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης- παράδοσης.
14. Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του προµηθευτή ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
15. Ο Ανάδοχος µε απόφαση του ∆.Σ του Ε.Τ.Α.Α. κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύµβαση και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παράδωσε ή
αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο της παράτασης που του
δόθηκε, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο αυτό.
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16 .Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση όταν:
α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε, ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε
µε ευθύνη του Ε.Τ.Α.Α.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
17. Με την απόφαση κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου από τη σύµβαση µπορεί να του
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη

της ηµεροµηνίας

διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται εις βάρους του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή
αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.
18. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση επιβάλλονται, µε απόφαση του
αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
β. Προµήθεια του υλικού εις βάρος του έκπτωτου Αναδόχου είτε από τους

υπόλοιπους

προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε
διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 (∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση)
του π..δ. 118/2007. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµιά των Τοµέων……….(του
Τοµέα……..) του Ε.Τ.Α.Α. ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται εις βάρος του
έκπτωτου Αναδόχου.
Ο καταλογισµός αυτός θα γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα
προµήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του
καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και
µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του Αναδόχου από το σύνολο των προµηθειών των
φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε
περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της
Επιτροπής Πολιτικής

Προγραµµατισµού Προµηθειών,

η οποία υποχρεωτικά καλεί τον

ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που
διενεργεί το διαγωνισµό.
δ Καταλογισµός στον Ανάδοχο ποσού ίσο µε το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία
κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του
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δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στην παρ. (11.2)
του άρθρου του Αναδόχου.
19. Σε περίπτωση που η προµήθεια του υλικού σε βάρος

έκπτωτου Αναδόχου γίνεται µε

τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης,
από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε
βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών
όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1 .Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον Ανάδοχο θα γίνει από τους Τοµείς…………… χωριστά
(τον Τοµέα………) του Ε.Τ.Α.Α. µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την
οριστική παραλαβή των υλικών.
2.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>>.
3. Με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από τον Ανάδοχο τα σχετικά τιµολόγια, οι αρµόδιες
Υπηρεσίες των Τοµέων……….(η αρµόδια Υπηρεσία του Τοµέα…….) του Ε.Τ.Α.Α. υποχρεούνται
(υποχρεούται) να διαβιβάσει, άµεσα, όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόµενα µε την πληρωµή στις
αρµόδιες Υπηρεσίες (στην αρµόδια Υπηρεσία) Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο.
4. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του

τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της

ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτόκολλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
5. Σε περίπτωση που η πληρωµή του Αναδόχου καθυστερήσει από τους Τοµείς…….. (τον
Τοµέα…..) εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή των τιµολογίων (του τιµολογίου) πώλησης από
αυτόν οι οφειλέτες (ο οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π..δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ.
138/Α/5.6.2003) <<Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για
την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές>>, καθίστανται
υπερήµεροι (καθίσταται υπερήµερος) και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον
Ανάδοχο.
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ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Η δεύτερη των συµβαλλόµενων, δια του νοµίµου εκπροσώπου της κατέθεσε την µε αριθµό
…………….εγγυητική

επιστολή………………….ποσού………………..ευρώ

Τοµέα………………………του

Ε.Τ.Α.Α.

(την

µε

υπέρ

του

αριθµό…………εγγυητική

επιστολή……….ποσού………….ευρώ υπέρ του Τοµέα…………….του Ε.Τ.Α.Α.) για την καλή
εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης. Οι εγγυητικές επιστολές αυτές ( η εγγυητική επιστολή
αυτή) είναι αορίστου χρόνου και θα παραµείνουν (θα παραµείνει) στο Ε.Τ.Α.Α. για έξι µήνες µετά
την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τους Τοµείς …………(τον Τοµέα……..) του
Ε.Τ.Α.Α., και µετά την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των Τοµέων αυτών ( του Τοµέα αυτού)
από τον Ανάδοχο. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι όροι της διακήρυξης και του νόµου.

ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΝΙΚΑ
1. Επιτρέπεται τροποποίηση της παρούσας σύµβασης κατόπιν συµφωνίας των µερών, η οποία όµως
θα γίνεται και θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη συµφωνία, αποκλειοµένου παντός άλλου
αποδεικτικού 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.
2. Αναπόσπαστο µέρος και στοιχεία της παρούσας σύµβασης αποτελούν:
α) η από ____________ µε αριθ. ____________ διακήρυξη του διαγωνισµού του Ε.Τ.Α.Α.
β) η από ____________ έγγραφη προσφορά του Αναδόχου
γ) η µε αριθ. ____________ απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο
µε την παρούσα σύµβαση.
3. Το παρόν συµφωνητικό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και αφού αναγνώσθηκε και κατανοήθηκε
πλήρως το περιεχόµενο του και από τα δύο µέρη, υπογράφτηκε από τους συµβαλλόµενους και ο
καθένας απ’ αυτούς έλαβε από ένα αντίγραφο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
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