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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».
1.2 Του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).
1.3 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».
1.4 Του ν.3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου
της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου
1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
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1.5 Του ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/Α/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
1.6 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».
1.7 Του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.8 Του ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
1.9 Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.10 Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) άρθρο 4 παρ. 3 για την επιβολή κράτησης
0,10% επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης,
υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
2. Τις αποφάσεις:

2.1 Την υπ’ αριθμ. 18130/17.7.2007 (Φ.Ε.Κ. 1226/Β/2007) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
«Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων …….που έχουν τη
δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».
2.2 Την απόφαση Π1/3797 (Φ.Ε.Κ. 1686/Β/23.8.2007) της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, που αφορά το Ενιαίο
Πρόγραμμα Προμηθειών.
2.3 Την υπ’ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β/11-08-2010) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών που αναφέρεται στην «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.
2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν σε προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2.4 Την απόφαση 189/12-07-2012, Θέμα 49ο του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με τη συγκρότηση
επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του
Ε.Τ.Α.Α. για το χρονικό διάστημα από 21/07/2012 έως 20/07/2013.
2.5 Την απόφαση 204/08-11-2012, Θέμα 58ο του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με την έγκριση
διεξαγωγής του διαγωνισμού και την υπ’ αριθμ. 213/17-01-2013 θέμα 10ο απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α. περί έγκρισης του σχεδίου της παρούσας διακήρυξης.
2.6 Την υπ’ αριθμ. 531 και με ημερομηνία 15/11/2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν., με αριθμό καταχώρησης 531 στο βιβλίο εγκρίσεως και εντολών πληρωμής της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν., η οποία επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 13 και
με ημερομηνία 02/01/2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν., με αριθμό
καταχώρησης 13 στο βιβλίο εγκρίσεως και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.
2.7 Των λοιπών κανονιστικών αποφάσεων, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων
του ν. 2286/1995.
2.8 Την Π1/181/01-02-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας για την «Κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π. έτους 2012)».
2.9 Την Π1/624/02-05-2012 (Φ.Ε.Κ. 1609/Β’/10-05-2012) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εφαρμογής του Ενιαίου Προγράμματος
Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012.
2.10 Την Π1/1753/15-11-2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, με θέμα: «Εγκρίσεις (εντάξεις – τροποποιήσεις) στο Ε.Π.Π.
έτους 2012 – Τροποποιήσεις στο Ε.Π.Π. έτους 2011».
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Ανοιχτό διαγωνισμό – ο οποίος αναφέρεται σε προϊόν- με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
σε ευρώ, για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, σύμφωνα με τα παρακάτω:
2. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα
στην κατωτέρω προθεσμία.
3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι προσφορές πρέπει να
υποβληθούν μέχρι την

11/02/2013, ώρα 10:00 π.μ., στο κτίριο των γραφείων των Ενιαίων
ος

Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2 όροφος, αίθουσα Δ.Σ..
4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΤΟΠΟΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα, 2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ

&

ΩΡΑ

ος

όροφος, αίθουσα Δ.Σ.

11/02/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
5. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την 10:00 ώρα της 11/02/2013, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
6. Δεν περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματικές αγορές.
7. Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλλουν προσφορά για μέρος μόνο της
ζητούμενης ποσότητας. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο μόνο της προκηρυχθείσας ποσότητας.
8. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
9. Δικαίωμα 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.Δ. 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 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.Δ.
118/2007.
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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.Δ. 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.Δ. 118/2007.
12. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης παρέχονται από το τμήμα Δελτίου
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α., κ. Σιμάτο Δημήτριο, Σωκράτους 53 –
Τ.Κ. 104 31 Αθήνα, 1

ος

όροφος, γραφείο 100, τηλ: 210-5296105, fax: 210-5296188. Διευκρινίσεις σχετικά με

τη διενέργεια του διαγωνισμού παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. κα Πολίτη Β., Μάρνη 22 –
ος

Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 1 όροφος, τηλ: 210-5217312, fax: 210-5217315.
13. Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α.
14. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :
14.1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

14.2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

14.3 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

14.4 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

14.5 «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Ανήκει στη διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΡΟΣ

Εκτύπωση
–
Προμήθεια
Δελτίου
Δικαστικών
Δημοσιεύσεων (ως συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές
στο Παράρτημα Γ΄)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

22/16/00/00/9

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ (Τιμή σελίδας επί τον αριθμό των σελίδων του
τεύχους, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αντιτύπων
του Δελτίου που θα εκδοθούν)

ΝΟΜΙΣΜΑ
ΤΙΜΗΣ

Ευρώ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΕΙΔΟΣ

Σύνολο εκτυπωθησομένων τευχών ετησίως 104, με Min
400 – Max 700 τεμάχια ανά τεύχος

Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Ασφάλισης Νομικών – Τ.Ε.Α.Δ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

170.000,00 ευρώ, πλέον του νομίμου Φ.Π.Α. (6,5%) ή
181.050,00 € με τον Φ.Π.Α.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προϋπολογισμός Εξόδων του Τομέα Ασφάλισης
Νομικών του Ε.Τ.Α.Α.
Ετήσια, 01/04/2013-31/03/2014

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ

Ως χρόνος παράδοσης ορίζεται η 8:00 π.μ. ώρα της
έκδοσης αυτού.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τμήμα Δ.Δ.Δ. του Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης
Νομικών, Σωκράτους 53, 104 31 Αθήνα.

ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο από την
επιτροπή παραλαβής.
4,65% επί της καθαρής αξίας (φόρος προμηθευτών
4%, κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 0,25% & 0,10%, ΤΕΑΔΥ
0,30%) και 0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας
εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης, υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΕΠΙ %

5

Ανήκει στη διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
1.1 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
&
ος
Μάρνη 22, T.K. 104 33, Αθήνα, 2 όροφος,
ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
αίθουσα Δ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
&
ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11/02/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
11/02/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

1.2 (άρθρο 11. Π.Δ. 118/2007)
α. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην
ανωτέρω προθεσμία.
β. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
γ. Συνυποβάλλεται δείγμα των προσφερομένων υλικών, περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών - κατ’ άρθρο 8
παρ. 2 περ. στ, του Π.Δ. 118/2007. Τα δείγματα του υλικού, η περιγραφή ή οι φωτογραφίες κατατίθενται με
τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς στην Υπηρεσία.
δ. Σε περίπτωση που οι προσφορές αποστέλλονται στην Υπηρεσία ταχυδρομικώς ή με courier, θα
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην
Υπηρεσία μέχρι την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την 08/02/2013, ώρα 14:00 μ.μ.
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 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.
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1.3 (άρθρο 12, Π.Δ. 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.Δ.
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 ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή
πρόσκλησης 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 ενώπιόν του διαδικασία,
είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι
οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
1.4 Χρόνος ισχύος προσφορών (άρθρο 13. Π.Δ. 118/2007):
α. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) 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 ογδόντα (180) ημερών. Μετά τη λήξη και του
παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
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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 ανωτάτου 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.Δ. 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
α

δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης (άρθρο 5 και 6, Π.Δ. 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.Δ.
118/2007, ως κατωτέρω:
1.6.1 Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν 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, κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 (βλέπε αναλυτικά παρ.
4 του παρόντος), που αντιστοιχεί σε ποσό 9.052,50 € (5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης).
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, 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 ii) του παρόντος παραρτήματος,
-δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 1.6.2 ii) 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 ii) 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 ii) και στην περ. (3) του εδ. β της
παρ. 1.6.2 ii) του παρόντος παραρτήματος,
-δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 1.6.2 ii) του παρόντος
παραρτήματος κατάσταση
iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της
παρ. 1.6.2 του παρόντος παραρτήματος και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του
Π.Δ. 118/2007
γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν
μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
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δ. Δείγμα των προσφερομένων υλικών, περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών - κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 περ.
στ, του Π.Δ. 118/2007 - σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1.2, περ. γ και δ του παρόντος
παραρτήματος (εσωκλείεται στην τεχνική προσφορά. Βλέπε παρακάτω, περίπτωση στ.
ε. Δήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους, κατ’ άρθ. 18, Π.Δ. 118/2007 (εσωκλείεται στην
τεχνική προσφορά. Βλέπε παρακάτω, περίπτωση στ).
Διευκρινίζεται ότι κατά το άρθρο 18 του Π.Δ. 118/2007 «Καταγωγή των προσφερομένων υλικών και δήλωση
της επιχείρησης κατασκευής του τελικού προϊόντος»:
-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 αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση
του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου
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στ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά,
συμπεριλαμβανομένων και των δηλώσεων της άνω περίπτωσης ε και του δείγματος των
προσφερομένων υλικών, περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών της ως άνω περίπτωσης δ.
ζ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά.
1.6.2 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 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.Δ.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.
β) Κατάσταση προσωπικού, κατά ειδικότητα, θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας.
γ) Αντίγραφο ή απόσπασμα του Ισολογισμού της επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου
εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της, που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια
υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση
λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα με το υπό προμήθεια υλικό κατά το χρονικό διάστημα που
δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και
τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
δ) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα
τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης καθώς
και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο
τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται
και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό
τομέα, οι παραδόσεις βεβαιούνται από αυτόν ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν δηλώνονται υπεύθυνα από τον
προμηθευτή.
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 της υπεξαίρεσης,
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και,
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(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
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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. Για όσους ασκούν
γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια
αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α..
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 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
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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 Διοικητικού 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.
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
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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.Δ. 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, εξ αιτίας 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 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.Δ. 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 Δ.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
ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 2.1 του παρόντος. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
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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 1.6.2 την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή
πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 1.6.2 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 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της
προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.

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 καταβάλλει 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:
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και
διαιρέσεως.
ΙΙ. 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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ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
ΙV. 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 ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με το Φ.Π.Α. Στην παρούσα διακήρυξη η εγγύηση συμμετοχής
ορίζεται σε 9.052,50 €.
β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 4.3 και τα ακόλουθα:
Ι. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.
ΙΙ. 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 εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας, 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:
(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η ισχύς της εγγύησης αυτής θα είναι αορίστου χρόνου.
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 επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους.
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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 Δημοσίου.
α. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους
αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς.
β. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από το παρόν π.δ. 118/2007 περιπτώσεις κατάπτωσης της
εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που
αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους.
γ. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από
τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.
(άρθρο 25, Π.Δ. 118/2007)
5. Προσφερόμενη τιμή (άρθρο 16. Π.Δ. 118/2007)
5.1 Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη
διακήρυξη. 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.
6. Κριτήρια Ανάθεσης − Αξιολόγηση Προσφορών (άρθρο 20. Π.Δ. 118/2007).
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
α. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή:
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω, η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με την
χαμηλότερη τιμή, 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 καθεξής. 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,
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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 Δημοσίου 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.
7.2 Το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων θα εκδίδεται δύο (2) φορές την εβδομάδα (Δευτέρα-Παρασκευή),
ανεξάρτητα αν κάποια από αυτές τις ημέρες συμπίπτει με οποιαδήποτε αργία.
7.3 . Τα προς δημοσίευση κείμενα θα παραδίδονται στο Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης Νομικών κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
7.4 Ο προμηθευτής οφείλει να καταχωρήσει στο μεν φύλλο της Παρασκευής τα κείμενα που παρέλαβε από το
Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης Νομικών από τη Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη της ίδιας εβδομάδας, στο δε
φύλλο της Δευτέρας τα κείμενα που παρέλαβε την Πέμπτη και Παρασκευή της αμέσως προηγούμενης
εβδομάδας. Η σύνταξη του πίνακα περιεχομένων των προς δημοσίευση κειμένων θα γίνεται από το μειοδότη
τυπογράφο εντός του χώρου του Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης Νομικών και εντός του καθορισμένου ωραρίου
συναλλαγών, προς αποφυγή τυχόν παραλείψεων και λαθών.
7.5. Η παραλαβή των πρωτοτύπων κειμένων θα γίνεται από το γραφείο του Δελτίου Δικαστικών
Δημοσιεύσεων, μόνο μία φορά την ημέρα στις 14:00 περίπου.
7.6 Μετά την παραλαβή των προς δημοσίευση κειμένων από την ανάδοχο εταιρεία, την αποκλειστική ευθύνη
για την ασφάλεια τους, την πιθανή απώλεια ή την μη δημοσίευση τους θα έχει η εταιρεία η οποία σε
περίπτωση που συμβούν αυτά ή ένα εξ αυτών, υποχρεούται σε δωρεάν δημοσίευση των κειμένων που
επανακατατίθενται στο Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης Νομικών – εάν υπάρχει χρονικό περιθώριο που καλύπτει
τις προθεσμίες των συναλλασσόμενων με το τμήμα Δ.Δ.Δ. – διαφορετικά υποχρεούται σε καταβολή
αποζημιώσεως στους τρίτους που θα βλαφθούν από τη μη δημοσίευση και ποινικής ρήτρας ίσης με
το ποσό της ζημίας. Το δε Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Ασφάλισης Νομικών δικαιούται με μονομερή δήλωση του να
συμψηφίσει άμεσα κάθε ζημία με την εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί από την εταιρεία, εφόσον
αυτή επαρκεί, αλλιώς να επιδιώξει την περαιτέρω ικανοποίηση των απαιτήσεων του.
7.7 Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, το Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Ασφάλισης Νομικών διατηρεί το δικαίωμα να
αυξήσει μέχρι 15% τη συμβατική ποσότητα, 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.
7.8 Η παράδοση των τευχών θα γίνεται στην Επιτροπή Παραλαβής, στο Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης
Νομικών (Σωκράτους 53, Αθήνα, 104 31), την ημέρα εκδόσεως του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων.
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7.9 Ολόκληρη η ποσότητα των τευχών πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της διακήρυξης και τα
δείγματα της Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό ο προμηθευτής, πριν προχωρήσει στην οποιαδήποτε εκτύπωση,
πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει τις μακέτες για έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Α. –
Τομέα Ασφάλισης Νομικών. Ο χρόνος ελέγχου των μακετών θα είναι ελάχιστος και δεν θα υπολογίζεται ως
καθυστέρηση, για επιμήκυνση του χρόνου παράδοσης των τευχών. Η διαδικασία αυτή έχει σκοπό την
ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων να προκύψουν προβλήματα καταλληλότητας των εντύπων.
7.10 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.
7.11 Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο
(παραλαβής ή απόρριψης).
7.12 Το τμήμα Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης Νομικών έχει το δικαίωμα
με ευθύνη του προϊσταμένου του τμήματος και των αρμοδίων υπαλλήλων του να ζητάει διόρθωση σε
πρωτότυπο κείμενο μετά την παραλαβή του από τον τυπογράφο, όταν αυτό είναι εφικτό και σε εύλογο
χρονικό διάστημα και εφ’ όσον δεν έχει ξεκινήσει η τελική διαδικασία εκτύπωσης.
7.13 Κατά την παράδοση των τευχών αυτά θα είναι δεμένα σε πακέτα των 50 τευχών περίπου και πάντως
όλες οι συσκευασίες θα περιέχουν ίσο αριθμό τευχών ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής Δ.Δ.Δ.
7.14 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 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 φορέα.
γ) Θεωρημένο Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής του προμηθευτή.
δ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του προμηθευτή.
ε) Κάθε άλλο νόμιμο παραστατικό που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία ελέγχου.
8.3 Η επιτροπή παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία της
αναθέτουσας αρχής το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5)
εργασίμων ημερών από τη σύνταξή του. Με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από τον προμηθευτή τα
σχετικά τιμολόγια, η αρμόδια Υπηρεσία, υποχρεούται να διαβιβάσει, άμεσα, όλα τα δικαιολογητικά τα
σχετιζόμενα με την πληρωμή στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο.
8.4 Η εξόφληση θα γίνεται μία (1) φορά το μήνα, δηλ. μετά το πέρας της παραλαβής των τευχών που
αντιστοιχούν σε κάθε μήνα.
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) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην
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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.
8.6 Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
9. Διοικητικές 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.Δ. 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 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.Δ. 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.

19

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.Δ. 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 Δημοσίου 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.Δ. 118/2007).
10. Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού (άρθρο 21, Π.Δ. 118/2007):
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή
του, μπορεί να προτείνει:
α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό,
που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς
προϋπολογισθείσης αξίας μέχρι 100.000 Ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και το 15% για διαγωνισμούς
προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω περιλαμβανομένου ΦΠΑ 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.
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ε. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α. και β. του άρθρου 6
του παρόντος παραρτήματος.
στ. 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.Δ. 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.
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
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.
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,
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κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης − παράδοσης.
11.5 Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την
επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
11.6 Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, 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.
11.7 Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη
της ένωσης.
12. Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου (άρθρο 34, Π.Δ. 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 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 ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά 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. – Τομέα Ασφάλισης Νομικών.
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 ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με
διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 (Διαδικασία με διαπραγμάτευση) του π.δ.
118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου 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
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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 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.
ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή,
είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο. Ο υπολογισμός των
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο
από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του προς προμήθεια υλικού που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:
1. Το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων θα έχει σχήμα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, με διαστάσεις 0,29 x
0,21, η δίπλωσή του σε σελίδες θα είναι 16σέλιδη (4φυλλη εκτύπωση διπλωμένη) και το δέσιμο σε τεύχος θα
γίνεται με συρραφή των 16σέλιδων με συρμάτινες προσδέσεις (καρφιά). Δεν γίνεται δεκτή εκτύπωση
ηλεκτρονικής μορφής σε φωτοτυπίες διπλής όψεως Α4 σελίδων και με οποιαδήποτε άλλη μορφή δεσίματος
από την παραπάνω περιγραφόμενη. Το δέσιμο γίνεται σε 4φυλλα = 16σέλιδα με τυπογραφικά καρφιά ΜΟΝΟ
όπως ήδη περιγράφεται πιο πάνω.
2. Η εκτύπωση του Δελτίου θα γίνεται με στοιχεία των 10 σε δίστηλες σελίδες των 45 στίχων. Κάθε στίχος θα
έχει 40 γράμματα, υπολογιζόμενων ως γραμμάτων και των μεταξύ των λέξεων κενών διαστημάτων.
3. Το χαρτί που θα χρησιμοποιείται θα είναι λευκό, βάρους 80 γραμμαρίων κατά τ.μ. γραφής ΣΑΤΙΝΕ, δείγμα
του οποίου πρέπει να προσκομίσουν στην επιτροπή του διαγωνισμού όσοι θα συμμετάσχουν σ’ αυτόν.
4. Το λογότυπο του τεύχους θα έχει ως ακολούθως: Στην πρώτη σελίδα (εξώφυλλο), άνω αριστερά θα
τυπώνεται το λογότυπο:
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.),
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Α.Ν.)
Σωκράτους 53
Το ίδιο ισχύει και για την εσωτερική δεύτερη σελίδα με την προσθήκη, επιπλέον, των στοιχείων: Τ.Κ.10 431,
ΤΗΛ. 210-5296195.
5. Το μέγεθος της γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πίνακα περιεχομένων κάθε
τεύχους προκαθορίζεται σε έντεκα «11». Τα περιεχόμενα τυπώνονται πάντα με κεφαλαίους χαρακτήρες στο
τέλος κάθε δελτίου.
6. Σε περίπτωση που υπάρχει έκτακτη ανακοίνωση σχετική με τη λειτουργία του Δ.Δ.Δ., αυτή θα τυπώνεται
στο τελευταίο εξώφυλλο του κάθε τεύχους για όσο χρονικό διάστημα αυτό κρίνεται αναγκαίο από τους
αρμοδίους στο Δ.Δ.Δ. και θα θεωρείται Β΄ δημοσίευση (χωρίς πληρωμή τυπογραφικού), όπως οι ήδη
υπάρχουσες ( ανακοίνωση συνδρομής- εξώφυλλο κ.λ.π).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
A. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Ασφάλισης Νομικών
………………………..
……………………...
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……………….. οδός …………………. αριθμός
……………… ΤΚ ……………………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό
της….………….για εκτέλεση του έργου ……………….. συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη
με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
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
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Ασφάλισης Νομικών
……………………………….
……………………………
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 ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
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 τη με
αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα ………….., ημέρα …………..μεταξύ:
Α) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων - Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33, με Α.Φ.Μ. 998146384 και Δ.Ο.Υ. ΙΑ’ ΑΘΗΝΩΝ και θα αποκαλείται
στην παρούσα για χάριν συντομίας ως «Εργοδότης», και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
του Ε.Τ.Α.Α. κ. ……………………………

…………………….. και

Β) της επιχείρησης………………….. που συνοπτικά θα αναφέρεται στην παρούσα ως «Ανάδοχος», που
εδρεύει………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από ………………που γεννήθηκε στο …………………και
κατοικεί

στο……………..,

κάτοχος

του

υπ’

αριθμ.…………..Α.Δ.Τ.

του

Α.Τ…………………και

Α.Φ.Μ………………, Δ.Ο.Υ……………., σύμφωνα με το από…………….Φ.Ε.Κ…………………..και ορίστηκε
νόμιμος εκπρόσωπος με την υπ’ αριθ………………….απόφαση Δ.Σ., ο δεύτερος συμβαλλόμενος, προς
υπογραφή της παρούσας, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
1. Το Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Ασφάλισης Νομικών με την υπ’ με αριθμ…..………….διακήρυξη του, προκήρυξε
δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
για την προμήθεια και εκτύπωση του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων για το διάστημα 01/04/2013 έως
31/03/2014, όπως αυτό περιγράφεται στο σχετικό κεφάλαιο της ανωτέρω αναφερομένης διακήρυξης.
2. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και διαδικασιών του
ο

Ε.Τ.Α.Α. που συστάθηκε νόμιμα, με την υπ’ αριθμ. 189/12-07-2012 θέμα 49 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.,
διενήργησε τον παραπάνω διαγωνισμό με την παραλαβή δικαιολογητικών και αποσφράγιση τεχνικών
προσφορών στις………………… Η ως άνω Επιτροπή πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού αυτού
στην δεύτερη των συμβαλλομένων…………………………….., η οποία δια του νομίμου εκπροσώπου της με
την από……………….έγγραφη προσφορά που υπέβαλλε για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, προσέφερε την
τιμή………………………….για κάθε σελίδα Α΄ Δημοσίευσης, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α..
Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα. Η εκτύπωση και προμήθεια της Β΄
Δημοσίευσης θα γίνεται δωρεάν. Δεύτερη δημοσίευση θεωρείται κάθε αναδημοσίευση κειμένου λόγω
τυπογραφικού λάθους και ο τυπογραφικός χώρος που δεν καλύπτεται από τα προς δημοσίευση κείμενα
(εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, στοιχεία εκδότη και τυπογράφου, δηλ. 1 & 3/10 σελίδας και κάθε κενό).
3. Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. με την υπ’ αριθ……………………απόφασή του επικύρωσε το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων
των Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του Ε.Τ.Α.Α. και κατακύρωσε τούτον στη δεύτερη των
συμβαλλομένων αντί του ποσού……………………………για κάθε σελίδα Α΄ Δημοσίευσης, πλέον του νομίμου
Φ.Π.Α., με τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη διενέργειας του διαγωνισμού. Για την εξόφληση της
Αναδόχου έχει δεσμευτεί πίστωση ποσού 181.050,00 € με την υπ’ αριθμ. 13/02-01-2013 Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 13 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών του Ε.Τ.Α.Α.-ΤΑΝ.
4. Ύστερα από τα παραπάνω, το Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Ασφάλισης Νομικών, δια του νομίμου εκπροσώπου
του………………….αναθέτει στη δεύτερη των συμβαλλομένων επιχείρηση……………………….., όπως
εκπροσωπείται στο παρόν και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια και εκτύπωση του εκδιδόμενου από το
Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης Νομικών Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων, σύμφωνα με το άρθρ. 11 του Ν.Δ.
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4114/60 για ένα έτος, ήτοι από 01/04/2013-31/03/2014. Ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του Δ.Δ.Δ.
01/04/2013 με την προαναφερθείσα τιμή………………………………..για κάθε σελίδα Α΄ Δημοσίευσης, μη
συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α.. (Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και
έξοδα. Η εκτύπωση και προμήθεια της Β΄ Δημοσίευσης θα γίνεται δωρεάν) και με τους λοιπούς όρους που
αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα η δεύτερη των
συμβαλλομένων διά του εκπροσώπου της. Η ανάδοχος είναι υπόχρεη έναντι του Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης
Νομικών και με τους αυτούς όρους της παρούσας σύμβασης να εκτυπώσει το Δ.Δ.Δ., εφ’ όσον της ζητηθεί
από το Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης Νομικών για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών, μετά την λήξη της
παρούσας σύμβασης.
5. Η εκτύπωση του δελτίου θα γίνεται με στοιχεία των 10, σε δίστηλες σελίδες των 45 στίχων. Κάθε στίχος θα
έχει 40 γράμματα, υπολογιζόμενων ως γραμμάτων και των μεταξύ των λέξεων κενών διαστημάτων. Τα
περιεχόμενα τυπώνονται πάντα με κεφαλαίους χαρακτήρες στο τέλος κάθε δελτίου, με στοιχεία πάντα των 11
(γραμματοσειρά). Το τμήμα Δ.Δ.Δ. του Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης Νομικών έχει το δικαίωμα, με ευθύνη των
αρμόδιων υπαλλήλων, να ζητάει διόρθωση σε πρωτότυπο κείμενο μετά την παραλαβή του από τον
τυπογράφο, όταν αυτό είναι εφικτό και σε εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η τελική
διαδικασία εκτύπωσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων. Σε περίπτωση που υπάρχει
έκτακτη ανακοίνωση σχετική με τη λειτουργία του Δ.Δ.Δ. αυτή θα τυπώνεται στο τελευταίο εξώφυλλο του κάθε
τεύχους για όσο χρονικό διάστημα αυτό κρίνεται αναγκαίο από τους αρμόδιους στο Δ.Δ.Δ. και θα θεωρείται Β΄
δημοσίευση (χωρίς πληρωμή τυπογραφικού), όπως οι ήδη υπάρχουσες (ανακοίνωση συνδρομής- εξώφυλλο
κ.λ.π.).
6. Τα προς δημοσίευση κείμενα θα παραδίδονται από το γραφείο του Δ.Δ.Δ. στο κατάστημα του Ε.Τ.Α.Α. –
Τομέα Ασφάλισης Νομικών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης,
μόνο μία φορά την ημέρα στις 14:00 περίπου στην ανάδοχο επιχείρηση ………………………………..με
υπογραφή παραλαβής στο αντίστοιχο βιβλίο του Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης Νομικών και αριθμημένα τα
κείμενα. Η ανάδοχος επιχείρηση οφείλει να καταχωρίσει στο μεν φύλλο της Παρασκευής τα κείμενα που
παρέλαβε από το Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Ασφάλισης Νομικών από τη Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη της ίδιας
εβδομάδας, στο δε φύλλο της Δευτέρας τα κείμενα που παρέλαβε την Πέμπτη και Παρασκευή της αμέσως
προηγούμενης εβδομάδας. Η έκδοση του δελτίου γίνεται δύο φορές την εβδομάδα: Δευτέρα και Παρασκευή,
ανεξάρτητα αν κάποια από αυτές τις μέρες συμπίπτει με οποιαδήποτε αργία. Απαγορεύεται η παραλαβή
κειμένου προς δημοσίευση στο Δ.Δ.Δ. από τρίτους. Στο Δ.Δ.Δ. δημοσιεύονται όσα κείμενα παρεδόθησαν από
το οικείο γραφείο του Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης Νομικών. Τα προς παράδοση τεύχη θα είναι δεμένα σε
πακέτα των 50 περίπου τευχών περίπου και πάντως όλες οι συσκευασίες θα περιέχουν ίσο αριθμό τευχών,
ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής Δ.Δ.Δ.
7. Ως χρόνος παράδοσης του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων στο Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης Νομικών
και στο χώρο του γραφείου Δ.Δ.Δ. (Νο 100) ορίζεται αυστηρά η 8.00 π.μ. ώρα της ημέρας εκδόσεως αυτού,
δηλαδή τις ημέρες Δευτέρα και Παρασκευή κάθε εβδομάδας που εκδίδεται το Δ.Δ.Δ., και θα συνοδεύεται
πάντα από τα πρωτότυπα κείμενα και τα σχετικά παραστατικά (δελτίο αποστολής) στον ίδιο χρόνο που
παραδίδονται τα τεύχη.
8. Η ανάδοχος με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κηρύσσεται έκπτωτη, σε περίπτωση που δεν παραδώσει
στο Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης Νομικών το Δελτίο, με τις νόμιμες προδιαγραφές του, μέσα στις προθεσμίες
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που ορίζονται στην προαναφερόμενη διακήρυξη και το παρόν. Κατά τα λοιπά ισχύουν και τα οριζόμενα στο
άρθρο 12, παράρτημα Β΄ της……………………διακήρυξης.
9. Η παραλαβή θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής του Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης Νομικών, η οποία
θα συντάσσει πρακτικό παραλαβής για τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των παραδοθέντων τευχών. Αν το
σύνολο ή μέρος των παραδοθέντων τευχών δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τα δείγματα
της Υπηρεσίας, η Επιτροπή δικαιούται να τα απορρίψει.
10. Η ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτύπωση του Δελτίου ευθύνεται ατομικά για κάθε ζημία, θετική ή
αποθετική, η οποία ενδεχομένως θα προκύψει σε βάρος του Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης Νομικών από
τυπογραφικό λάθος ή από λανθασμένη δημοσίευση ή αταξία στο δημοσιευμένο κείμενο από δική της αμέλεια
ή αμέλεια των υπαλλήλων της ή από τη μη εμπρόθεσμη παράδοση του Δελτίου στο Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα
Ασφάλισης Νομικών. Αν από τις πιο πάνω αναφερόμενες αταξίες ή παραλείψεις ή τυπογραφικά λάθη
ζημιωθούν τρίτοι οι οποίοι θα δικαιωθούν αποζημίωσης από το Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης Νομικών,
υποχρεούται η ανάδοχος στην καταβολή οποιασδήποτε τέτοιας αποζημίωσης καθώς και ποινικής ρήτρας ίσης
με το ποσό της ζημίας, το Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Ασφάλισης Νομικών δικαιούται με μονομερή δήλωσή του να
συμψηφίσει κάθε ζημία με την εγγύηση καλής εκτέλεσης, που έχει κατατεθεί από την ανάδοχο, σε περίπτωση
που αυτή επαρκεί, αλλιώς να επιδιώξει και περαιτέρω ικανοποίηση των απαιτήσεών του.
11.

Η

δεύτερη

των

συμβαλλομένων,

της…………………….διακήρυξης,

δια

του

σύμφωνα
νομίμου

με

το

άρθρο

εκπροσώπου

της,

4,

παράρτημα

κατέθεσε

την

Β,
υπ’

αριθ…………………………….εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης,
ποσού…………………………………….. Η εγγυητική επιστολή είναι αορίστου χρόνου, δηλ. ισχύει μέχρις
επιστροφής της στην Τράπεζα και θα επιστραφεί στην ανάδοχο εταιρεία μετά την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων του Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης Νομικών από την προμηθεύτρια.
12. Η πληρωμή της αναδόχου θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα και μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των εκτυπωθέντων τευχών κάθε εβδομάδας και την συμβατική αξία αυτών, αφού κοστολογηθούν
από αρμόδιο γραφείο του Δ.Δ.Δ. και επιστραφούν στο Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Ασφάλισης Νομικών τα κείμενα που
έχουν δημοσιευθεί και προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά : α) τιμολόγιο της αναδόχου, β) δελτίο
αποστολής των τυπωθέντων τευχών του Δ.Δ.Δ., γ) αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
δ) κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.
Η πληρωμή της Αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την επιστροφή του εντάλματος πληρωμής εγκεκριμένου
από την Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ελέγχει τις δαπάνες του Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης
Νομικών.
13. Αναπόσπαστα στοιχεία του παρόντος συμφωνητικού αποτελούν: α) η με ημερομηνία………και
αριθμό……………………διακήρυξη του παρόντος διαγωνισμού, β) η από…………………………….έγγραφη
οικονομική

και

τεχνική

προσφορά

της

δεύτερης

των

συμβαλλομένων

και

γ)

η

υπ’

αριθμ…………………………απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., τα οποία, αποτελούν ενιαίο σύνολο με την
παρούσα σύμβαση.
14. Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της παρούσας σύμβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται με έγγραφη
συμφωνία, αποκλειομένου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμη δε και του όρκου. Για κάθε διαφορά,
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που τυχόν θα ανέκυπτε, κατά την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας συμβάσεως αρμόδια θα είναι τα
δικαστήρια των Αθηνών.
15. Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και αφού αναγνώστηκε και κατανοήθηκε πλήρως
το περιεχόμενό του και από τα δύο μέρη, υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους και ο καθένας από αυτούς
έλαβε από ένα αντίγραφο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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