ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
- Ε.Τ.Α.Α.
ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΝΗ 22 Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: OIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Κατσαριώτη – Ρ. Μιχαλοπούλου
Τηλ. :210 5217327 - 312
Fax : 210 5217315

Αθήνα, 08.05.2015
Αρ. ∆ιακ.: 04/2015
Α.∆.Α. BXEΠΟΡΕ1-2Ε8
Αρ. πρωτ. 152686

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 04/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ (∆.∆.∆.) ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ
∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 60.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 6,5% ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2015 &
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
(περιγράφεται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Γ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΑΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

∆ΕΙΓΜΑ ΦΟΡΕΑ

ΝΑΙ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1 Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 434/Α/22-03-1994) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων και άλλες
διατάξεις».
1.2 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 ∆ιαύγεια” και
άλλες διατάξεις».
1.3 Tου ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-08-2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη».
1.4 Του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. 115/Α/15-07-2010) άρθρο 68 «Νέο Ασφαλιστικό (Συνταξιοδοτικά), εργασιακά, επενδύσεις
Φ.Κ.Α., ρύθµιση οφειλών κλπ».
1.5 Του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-03-2014 τ. Α’) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές
ρυθµίσεις».
1.6 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.∆Η.ΣΥ. και του άρθρου 61 παρ. 5 του
Ν. 4146/2013 «τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4013/2011»
1.7 Του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών & άλλες διατάξεις».
1.8 Του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/ 22-11-2010 τ.A’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.9 Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).
2. Τα έγγραφα και αποφάσεις:
2.1 Την απόφαση επί του 8ου θέµατος της υπ’ αριθµ 302/07-08-2014, συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (Α∆Α:
ΩΖΘ3ΟΡΕ1-ΕΜΚ) σχετικά µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης
για τις προµήθειες του Ε.Τ.Α.Α. για το χρονικό διάστηµα από 21/07/2014 έως 20/07/2015.
2.2 Την απόφαση επί του 10ου θέµατος της υπ’ αριθµ. 340/19-03-2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
(Α∆Α:7Ξ73ΟΡΕ1-Ε9Ω) σχετικά µε την έγκριση της δαπάνης, της σκοπιµότητας της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού
για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την εκτύπωση του ∆.∆.∆. του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. για χρονικό
διάστηµα από τον Ιούνιο 2015 και µέχρι την ολοκλήρωση της διενέργειας του δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού, και
τη δέσµευση της πίστωσης ποσού 63.900,00 € από τον προϋπολογισµό του Τοµέα οικ. έτους 2015 (Α∆ΑΜ πρωτογενούς
αιτήµατος: 15REQ002761346).
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2.3 Την υπ’ αριθµ. 122/24-03-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία εγκρίνεται η δέσµευση πίστωσης
ύψους 63.900,00 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της ∆/νσης
Οικ. Υπηρεσιών έτους 2015 για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή,
για την επιλογή αναδόχου για την εκτύπωση του ∆.∆.∆. του ΤΑΝ από τον Ιούνιο 2015 έως την ολοκλήρωση του
διαγωνισµού. (Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος: 15REQ002761354).
2.4 Την υπ’ αριθµ. 345/30-04-2015 θέµα 7ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. περί έγκρισης του σχεδίου της παρούσας
διακήρυξης.
2.5Των λοιπών κανονιστικών αποφάσεων, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων του ν. 2286/1995.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος
θα αναλάβει την εκτύπωση του ∆ελτίου ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. (όπως
αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης αυτής) προϋπολογισθείσας
δαπάνης 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 6,5%, για χρονικό διάστηµα από τον Ιούνιο 2015 και µέχρι την ολοκλήρωση της
διενέργειας του δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού σύµφωνα µε τα παρακάτω.
Συγκεκριµένα, ως χαµηλότερη τιµή ορίζεται η προσφερθείσα τιµή για την προµήθεια –εκτύπωση κάθε σελίδας Α’
∆ηµοσίευσης εκάστου τεύχους. Η εκτύπωση και προµήθεια της σελίδας Β΄ ∆ηµοσίευσης είναι δωρεάν. Ως 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).
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 Τετάρτη 20/05/2015, ώρα 9.00 π. µ., στα Γραφεία των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33
Αθήνα, 2ος όροφος, τµήµα Πρωτοκόλλου.
4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ
Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα, 2ος όροφος, αίθουσα ∆.Σ.
Τετάρτη 20/05/2015, ώρα 9.00 π.µ.

5. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την Τετάρτη ώρα 9.00 π.µ. της 20/05/2015, δεν θα λαµβάνονται υπόψη.
6. ∆εν περιλαµβάνεται δικαίωµα προαίρεσης για συµπληρωµατικές αγορές.
7. ∆εν 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. ∆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. Για την αξιολόγηση των προσφορών µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα
αναφερόµενα στο αρθρ. 20 του Π.∆. 118/2007.
11. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης παρέχονται από το τµήµα ∆ελτίου ∆ικαστικών
∆ηµοσιεύσεων του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α., κ. Μαδούρου Γεωργία τηλ: 210-5296202, fax: 2105233406 & κ. Αρζαµάνογλου Ευαγγελία, Σωκράτους 53 – Τ.Κ. 104 31 Αθήνα, 1ος όροφος, γραφείο 100, τηλ: 2105296197, fax: 210-5296188. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τη διενέργεια του διαγωνισµού παρέχονται από το Τµήµα
Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. κα Κατσαριώτη Ελ. & κα Μιχαλοπούλου Ρ. Μάρνη 22 – Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 1ος όροφος, τηλ:
210-5217327 & 210-5217304 αντίστοιχα, fax: 210-5217315.
12. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα
και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής :
12.1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
12.2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
12.3 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
12.4 «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
12.5 «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ
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Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΡΟΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΙ∆ΟΥΣ

Εκτύπωση – Προµήθεια ∆ελτίου ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων (ως συνηµµένες
τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτηµα Γ΄)
22212000-9
ΣΕΛΙ∆Α (Τιµή σελίδας επί τον αριθµό των σελίδων του τεύχους, ανεξάρτητα
από τον αριθµό των αντιτύπων του ∆ελτίου που θα εκδοθούν).
∆ύο τεύχη εβδοµαδιαίως (ελάχιστος αριθµός αντιτύπων ανά τεύχος: 350 µε
µέγιστο τα 500 αντίτυπα)

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ
ΤΙΜΗΣ

Ευρώ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ

Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ

60.000,00 ευρώ πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. (6,5%)

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Προϋπολογισµός Εξόδων του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α.
οικονοµικού έτους 2015

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Από τον Ιούνιο 2015 µέχρι την ολοκλήρωση της διενέργειας του ετήσιου
δηµόσιου τακτικού διαγωνισµού

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ
&
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

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

ΧΡΟΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΕΠΙ %

Τµήµα ∆.∆.∆. του Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών, Σωκράτους 53,
104 31 Αθήνα, 1ος όροφος, Γραφείο 100.
Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο από την επιτροπή παραλαβής, της
εκάστοτε ζητούµενης ποσότητας.
• κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της αξίας (προ Φ.Π.Α) προ
Φόρων & κρατήσεων, της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής
σύµβασης (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 ν. 4146/2013
(Α.90)).
• τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού
της κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.
• Παρακράτηση φόρου 4% στο προ Φ.Π.Α. ποσό του τιµολογίου, µετά την
αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων.
• Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκειας της
υπογραφείσας σύµβασης µε τον ανάδοχο.
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Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
1.1 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισµού
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
&
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ
∆ΙΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μάρνη 22, T.K. 104 33, Αθήνα, 2ος όροφος,
αίθουσα ∆.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Τετάρτη 20/05/2015, ώρα 9.00 π.µ.
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Τετάρτη 20/05/2015, ώρα 9.00 π.µ.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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 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.∆. 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 Τρίτη 19/05/2015, 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.
1.3 (Άρθρο 6 & 12, Π.∆. 118/2007) Προσφορές:
I.
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1.2. του Παραρτήµατος Β. Οι προσφορές θα απαρτίζονται από τους ακόλουθους υποφακέλους:
A. Τον φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», σφραγισµένο, που θα περιλαµβάνει
όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό - επί ποινή αποκλεισµού σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο)
B. Τον φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σφραγισµένο, και ο οποίος θα περιέχει τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς σύµφωνα µε το παράρτηµα Γ - επί ποινή αποκλεισµού - σε δύο αντίτυπα
(πρωτότυπο και αντίγραφο)
Γ. Τον φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σφραγισµένο, και ο οποίος θα περιέχει τα
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς - επί ποινή αποκλεισµού - σε δύο (2) αντίτυπα. (πρωτότυπο και
αντίγραφο)
Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονοµασία του περιεχοµένου τους
(π.χ.
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
«ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την
προσφορά πιστοποιητικό εκπροσώπησης.
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II. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς
στοιχεία, ως εξής:
1. Στον φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
 Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης - εκπροσώπησης για Νοµικά Πρόσωπα κατά περίπτωση (όπως
ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του
καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ)) και αντίγραφο της βεβαίωσης
έναρξης επαγγέλµατος για φυσικά πρόσωπα.
 Τις κατ’ άρθρο 6 παρ.1 περ. β υπεύθυνες δηλώσεις, ήτοι:
•
Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασία ανάθεσης, στον οποίο συµµετέχουν και
δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης.
•
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασία ανάθεσης, στον οποίο συµµετέχουν και
δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προφοράς τους:

να
να
να
να

− δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό
πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση αφορά στους κατωτέρω, οι οποίοι και την υπογράφουν: α) Τους
διαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε, β) Τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και τον
διευθύνοντα Σύµβουλο, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) Τον Πρόεδρο του ∆.Σ. όταν ο προσφέρων
είναι συνεταιρισµός, δ)Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του, ε)
Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών ή Κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε µέλος, που
συµµετέχει σε αυτήν
− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου καταστάσεις,
− είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του
εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
− είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή προκειµένου για αλλοδαπά φυσικά και νοµικά
πρόσωπα στα Μητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης
τους και το ειδικό επάγγελµα τους. Στη δήλωση επίσης να ορίζεται ρητά η επωνυµία και ο τόπος του
Επιµελητηρίου και το αντικείµενο δραστηριοτήτων των νοµικών προσώπων ή το ειδικό επάγγελµα
φυσικών προσώπων ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος,
− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου
κατάσταση.
•
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα
αναφέρεται ότι, εφόσον ο διαγωνισµός κατακυρωθεί στον προσφέροντα, αυτός οφείλει εντός είκοσι (20)
ηµερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, να
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.∆. 118/2007 και
συγκεκριµένα:
α) απόσπασµα ποινικού µητρώου τελευταίου τριµήνου. Επισηµαίνουµε ότι υπόχρεοι στην προσκόµιση
ποινικού µητρώου είναι: Ι.)Οµόρρυθµοι εταίροι και ∆ιαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., ΙΙ) διαχειριστές Ε.Π.Ε.
ΙΙΙ) Πρόεδρος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος για Α.Ε., και IV) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι
νόµιµοι εκπρόσωποί του. Τα ανωτέρω πρόσωπα πρέπει να προκύπτουν σαφώς από τα κατατεθέντα
νοµιµοποιητικά έγγραφα του συµµετέχοντος.
β) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας όλων των Οργανισµών Κοινωνικής
Ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι, ο Προσφέρων είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του
που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),
γ) πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου, που θα πιστοποιεί την εγγραφή
του προσφέροντος, καθώς και το ειδικό επάγγελµα που ασκεί,
δ) δικαιολογητικά σύστασης εταιρείας,
ε) πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία,

Επίσης, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσουν:
•
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να
αναφέρεται ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών µε το ∆ηµόσιο
ή/και τα Ν.Π.∆.∆. λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών τους υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την
τελευταία τριετία.
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2.



Στον φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει:
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύµφωνα µε το παράρτηµα Γ &
∆ήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόµενου είδους & δήλωση της επιχείρησης κατασκευής
του τελικού προϊόντος, κατ’ άρθρο 18, Π.∆. 118/2007 (εσωκλείεται στην τεχνική προσφορά η
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει).
∆ιευκρινίζεται ότι κατά το άρθρο 18 του Π.∆. 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
3.
•
•
•
•

•

Στον φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχεται το πρωτότυπο και ένα
αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς του συµµετέχοντος.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός
από τον ΦΠΑ.
Οι τιµές θα πρέπει να δοθούν σε ΕΥΡΩ.
Προσφορές που δεν δίνουν τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα ή που
δίνουν τιµές µε χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή
αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύµβασης.

ΙΙΙ. 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. Οι προσφορές που δεν
ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης αυτής, ή είναι σε δέσµευση, ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.4 Χρόνος ισχύος προσφορών (άρθρο 13. Π.∆. 118/2007):
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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 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.∆. 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 5 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:
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 τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1.3 της παρούσας διακήρυξης
1.6.2 Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου, θα είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής και για το λόγο αυτό και
ορίζεται ως η προσφερθείσα τιµή για την προµήθεια –εκτύπωση κάθε σελίδας Α’ ∆ηµοσίευσης εκάστου τεύχους.
Η εκτύπωση και προµήθεια της σελίδας Β΄ ∆ηµοσίευσης είναι δωρεάν. Ως 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).
Η πρόταση κατακύρωσης γίνεται από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και αφορά τον
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.
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. Ως
απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
Η πρόταση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, για κατακύρωση του διαγωνισµού στον µειοδότη,
προϋποθέτει την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 1.3 αυτού του Παραρτήµατος, σε ό,τι αφορά στα
δικαιολογητικά του.
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. το οποίο έχει το δικαίωµα να ακυρώσει ή να
µαταιώσει το διαγωνισµό, εάν κατά την κρίση του οι τιµές που επιτεύχθηκαν είναι ασύµφορες για το Ταµείο, ή για
οποιοδήποτε άλλο λόγο.
O προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) 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.
β) 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 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.
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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. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου 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 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.
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
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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, 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.∆. 118/2007) :

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του Ε.Τ.Α.Α. προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 1.1 του παρόντος. Προσφορές
που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού, θα κινηθεί ως εξής:
Καταρχήν αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζει τον υποφάκελο µε τα
δικαιολογητικά συµµετοχής, καθώς και τις τεχνικές προσφορές, τα ελέγχει και τα µονογράφει. Στη συνέχεια προχωρεί
στην αποσφράγιση του υποφακέλου των οικονοµικών προσφορών µόνον εκείνων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν
αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα ζητούµενα από τη διακήρυξη αυτή δικαιολογητικά, τις µονογράφει και
µονογράφει επίσης το περιεχόµενο τους.
• Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων, των οποίων οι προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
• Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή, την Τετάρτη 20/05/2015 &
ώρα 9.00 π.µ, αµέσως µετά την αξιολόγηση των λοιπών δικαιολογητικών όπως προαναφέρθηκε.
• Οι συµµετέχοντες που δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν
γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν.
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
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).
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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.
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.
Εγγύηση συµµετοχής: ∆εν απαιτείται.
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 5% 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.
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.
4.6 Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
5. Χρόνος παράδοσης, παραλαβής υλικών, απόρριψη συµβατικών υλικών-αντικατάσταση
5.1 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται στα
παραρτήµατα Α και Γ.
5.2 Το ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων θα εκδίδεται δύο (2) φορές την εβδοµάδα (∆ευτέρα-Παρασκευή),
ανεξάρτητα αν κάποια από αυτές τις ηµέρες συµπίπτει µε οποιαδήποτε αργία.
5.3 Τα προς δηµοσίευση κείµενα θα παραδίδονται στο Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες.
5.4 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 ∆ευτέρα µέχρι και την Τετάρτη της ίδιας εβδοµάδας, στο δε φύλλο της ∆ευτέρας
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.
5.5 Η παραλαβή των πρωτοτύπων κειµένων θα γίνεται από το γραφείο του ∆ελτίου ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων, µόνο
µία φορά κατά τις πιο πάνω αναφερόµενες ηµέρες, µετά τις 14:00 µ.µ.
5.6 Μετά την παραλαβή των προς δηµοσίευση κειµένων από τον Ανάδοχο, 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 ∆.∆.∆. –
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.
5.7 Η παράδοση των τευχών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α., επί της οδού
Σωκράτους 53, Τ.Κ. 104 31 Αθήνα, 1ος όροφος, Γραφείο 100, την ηµέρα εκδόσεως του ∆ελτίου ∆ικαστικών
∆ηµοσιεύσεων και θα ελέγχονται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής.
5.8 Ολόκληρη η ποσότητα των τευχών πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές της διακήρυξης και τα δείγµατα
της Υπηρεσίας.
5.9 Κατά τη διαδικασία παραλαβής των τευχών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής και
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
5.10 Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο
(παραλαβής ή απόρριψης).
5.11 Το τµήµα ∆ελτίου ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων 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.
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5.12 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
∆.∆.∆.
5.13 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26, 27, 28 και 33 του π.δ. 118/2007.
6. Τρόπος πληρωµής
6.1 Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα γίνεται µηνιαίως, µετά την οριστική παραλαβή των ειδών που
αντιστοιχούν στον εκάστοτε µήνα.
6.2 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) Τιµολόγιο – ∆ελτίο Αποστολής του προµηθευτή.
δ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας του προµηθευτή.
ε) Αριθµός Λογαριασµού Τραπέζης (ΙΒΑΝ)
στ) Κάθε άλλο νόµιµο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία ελέγχου.
6.3 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.
6.4 Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου από τον Ανάδοχο δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
6.5 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 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.
7. 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:
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.
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.
8. Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα µπορούσε να αποκτήσει καµία εργασιακή ή άλλης φύσεως σχέση µε το προσωπικό
που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση των συµφωνηθέντων από τη σύµβαση εργασιών και δεν αναλαµβάνει
καµία υποχρέωση για την πληρωµή της µισθοδοσίας, των ασφαλιστικών εισφορών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική µε το
προσωπικό υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο µε την
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 68 του Ν. 3863/15.07.2010.
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9. Οι όροι της διακήρυξης καθώς και της σύµβασης που θα υπογραφεί είναι ουσιώδεις και δεσµεύουν τον ανάδοχο και
οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσοτέρων όρων, που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει ως
αποτέλεσµα την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου κατά την απόλυτη κρίση
του Ε.Τ.Α.Α., µε απλή εξώδικη δήλωση που θα του κοινοποιηθεί νόµιµα.
10. Κήρυξη προµηθευτή εκπτώτου (άρθρο 34, Π.∆. 118/2007):
10.1 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.
10.2 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 5 του παρόντος παραρτήµατος.
10.3 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.
10.4 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.
10.5 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 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 (∆ιαδικασία 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 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.
ε. Είσπραξη από το ποσό που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο.
10.6 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.
11. Σε περίπτωση τροποποίησης της σχετικής νοµοθεσίας περί αλλαγής του τρόπου εκδόσεως του ∆.∆.∆., η σύµβαση
λύεται αζηµίως για τα δύο µέρη κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης του Αναδόχου από το Ε.Τ.Α.Α., προ είκοσι (20)
ηµερών.
12. Το Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωµα να διεκδικήσει κάθε αποζηµίωση και γενικά την αποκατάσταση κάθε θετικής ή
αποθετικής ζηµιάς που προξενήθηκε σε αυτό από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της υπογραφείσας σύµβασης από την
πλευρά του αναδόχου.
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Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του προς προµήθεια υλικού που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:
1. Το ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων θα έχει σχήµα Α4 και το δέσιµο σε τεύχος θα γίνεται µε συρραφή µε
συρµάτινες προσδέσεις (καρφιά) ή κολλητό.
2. Η εκτύπωση του ∆ελτίου θα γίνεται µε στοιχεία των 10 σε δίστηλες σελίδες των 50 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.104 31, ΤΗΛ. 2105296195.
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 ∆.∆.∆., αυτή θα τυπώνεται στο
τελευταίο εξώφυλλο του κάθε τεύχους για όσο χρονικό διάστηµα αυτό κρίνεται αναγκαίο από τους αρµοδίους στο
∆.∆.∆. και θα θεωρείται Β΄ δηµοσίευση (χωρίς πληρωµή τυπογραφικού), όπως οι ήδη υπάρχουσες ( ανακοίνωση
συνδροµής- εξώφυλλο κ.λ.π).
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Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
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 ................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε
αντικείµενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε τη µε 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 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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Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Αθήνα, σήµερα, την
1)

2)

/2015, µεταξύ:

/

Aφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο
«Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22, µε Α.Φ.Μ. 998146384, αρµόδια ∆.Ο.Υ. ∆΄ Αθηνών
και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Πλιάκη Στυλιανό, (στο εξής θα αποκαλείται
«Εργοδότης»),
και
Αφετέρου της επιχείρησης «……………………………………..» που εδρεύει στ ……………., οδός
…………… αρ. ………., Τ.Κ. ………, µε Α.Φ.Μ. ……………, αρµόδια ∆.Ο.Υ: ……… και εκπροσωπείται
νόµιµα από τον κο ………………. µε Α.∆.Τ. …………….. που εκδόθηκε από το Τ.Α. ………… (στο εξής θα
αποκαλείται «Ανάδοχος»),
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1Ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

O Εργοδότης αναθέτει µε την παρούσα σύµβαση, βάσει:
Της απόφασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του ……ου θέµατος της ………………… συνεδρίασης του ∆.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α. (Α∆Α:……………..).
• Της υπ’ αριθµ. 04/2015 ∆ιακήρυξης (αρ. πρωτ: ……….., Α∆Α:…………) του πρόχειρου µειοδοτικού
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα
αναλάβει την εκτύπωση του ∆ελτίου ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α.
προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 60.000 € πλέον Φ.Π.Α. 6,5% για χρονικό διάστηµα από Ιούνιο 2015 µέχρι την
ολοκλήρωση του δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού
• Της απόφασης 340/19-03-2015 θέµα 10ο του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (Α∆Α:7Ξ73ΟΡΕ1-Ε9Ω) σχετικά µε την
σκοπιµότητα της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτύπωση του ∆.∆.∆. του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. για
χρονικό διάστηµα από τον Ιούνιο 2015 και µέχρι την ολοκλήρωση της διενέργειας του δηµόσιου ηλεκτρονικού
διαγωνισµού,
• Της υπ’ αριθµ. 345/30-04-2015 θέµα 7ο απόφασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. περί της έγκρισης του σχεδίου
διακήρυξης.
• Της υπ’ αριθµ. 122/24-03-2015 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία εγκρίνεται η δέσµευση
πίστωσης ύψους 63.900,00 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού
εξόδων της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών έτους 2015 για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή αναδόχου για την εκτύπωση του ∆.∆.∆. του ΤΑΝ από τον
Ιούνιο 2015 έως την ολοκλήρωση του διαγωνισµού.
αναθέτει στον Ανάδοχο, όπως εκπροσωπείται στο παρόν και αυτός αναλαµβάνει την προµήθεια και εκτύπωση του
∆ελτίου ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων για τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α., σύµφωνα µε το άρθρ. 11 του
Ν.∆. 4114/60 για το χρονικό διάστηµα από τον Ιούνιο 2015 και µέχρι την ……............. Ως ηµεροµηνία πρώτης
κυκλοφορίας του ∆.∆.∆. ορίζεται η …………/2015 µε την προαναφερθείσα τιµή των ……………………€.για κάθε
σελίδα Α΄ ∆ηµοσίευσης, µη συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου Φ.Π.Α.. (Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται κρατήσεις
υπέρ τρίτων και έξοδα. Η εκτύπωση και προµήθεια της Β΄ ∆ηµοσίευσης θα γίνεται δωρεάν) και µε τους λοιπούς όρους
που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισµού, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα ο Ανάδοχος.
•

ΑΡΘΡΟ 2Ο - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται µε ηµεροµηνία έναρξης την …………2015 έως την ολοκλήρωση της
διενέργειας του ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού ή/και µέχρις εξαντλήσεως του ποσού των 63.900,00 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. που έχει εγκριθεί από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
ΑΡΘΡΟ 3Ο - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
3.1 Το ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων θα έχει σχήµα Α4 και το δέσιµο σε τεύχος θα γίνεται µε συρραφή µε
συρµάτινες προσδέσεις (καρφιά) ή κολλητό.
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3.2 Η εκτύπωση του ∆ελτίου ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων θα γίνεται µε στοιχεία των 10, σε δίστηλες σελίδες των 50
στίχων. Κάθε στίχος θα έχει 40 γράµµατα, υπολογιζόµενων ως γραµµάτων και των µεταξύ των λέξεων κενών
διαστηµάτων.
3.3 Τα περιεχόµενα τυπώνονται πάντα µε κεφαλαίους χαρακτήρες στο τέλος κάθε δελτίου, µε στοιχεία πάντα των 11
(γραµµατοσειρά).
3.4 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.104 31, ΤΗΛ. 2105296195.
3.5 Το τµήµα ∆.∆.∆. 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.
3.6 Σε περίπτωση που υπάρχει έκτακτη ανακοίνωση σχετική µε τη λειτουργία του ∆.∆.∆. αυτή θα τυπώνεται στο
τελευταίο εξώφυλλο του κάθε τεύχους για όσο χρονικό διάστηµα αυτό κρίνεται αναγκαίο από τους αρµόδιους στο
∆.∆.∆. και θα θεωρείται Β΄ δηµοσίευση (χωρίς πληρωµή τυπογραφικού), όπως οι ήδη υπάρχουσες (ανακοίνωση
συνδροµής- εξώφυλλο κ.λ.π.).
ΑΡΘΡΟ 4ο- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ε.Τ.Α.Α. & ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
4.1 Τα προς δηµοσίευση κείµενα θα παραδίδονται στον Ανάδοχο από το γραφείο του ∆.∆.∆. στις εγκαταστάσεις του
Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, δύο φορές την εβδοµάδα, µετά τις 14:00 µ.µ. µε
τήρηση πρωτοκόλλου παραλαβής (ποσότητα κειµένων µε αναφορά στον αύξοντα αριθµό δηµοσίευσής τους &
αντίστοιχη αναφορά για τον παραδιδόµενο πίνακα περιεχοµένων).
4.2 Η έκδοση του ∆.∆.∆. θα γίνεται δύο φορές την εβδοµάδα κατά τις ηµέρες ∆ευτέρα και Παρασκευή,
ανεξάρτητα αν κάποια από αυτές τις ηµέρες συµπίπτει µε οποιαδήποτε αργία. Ο Ανάδοχος οφείλει να καταχωρίσει
στο µεν φύλλο της Παρασκευής τα κείµενα που παρέλαβε από τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών από τη ∆ευτέρα µέχρι
και την Τετάρτη της ίδιας εβδοµάδας, στο δε φύλλο της ∆ευτέρας τα κείµενα που παρέλαβε την Πέµπτη και Παρασκευή
της αµέσως προηγούµενης εβδοµάδας. Απαγορεύεται η παραλαβή κειµένου προς δηµοσίευση στο ∆.∆.∆. από τρίτους.
Στο ∆.∆.∆. δηµοσιεύονται όσα κείµενα παραδόθηκαν από το οικείο γραφείο του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών. Τα προς
παράδοση τεύχη θα είναι δεµένα σε πακέτα των 50 περίπου τεµαχίων και πάντως όλες οι συσκευασίες θα περιέχουν ίσο
αριθµό τευχών, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του ∆.∆.∆.
4.3 Το τµήµα ∆.∆.∆. του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. έχει δικαίωµα, µε ευθύνη των αρµόδιων υπαλλήλων
του, να ζητήσει διόρθωση σε πρωτότυπο κείµενο µετά την παραλαβή του από τον Ανάδοχο, όταν αυτό είναι εφικτό και
σε εύλογο χρονικό διάστηµα - για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόµενων του - εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η
τελική διαδικασία εκτύπωσης. Σε περίπτωση που υπάρχει έκτακτη ανακοίνωση σχετική µε τη λειτουργία του ∆.∆.∆.,
αυτή θα τυπώνεται στο τελευταίο εξώφυλλο κάθε τεύχους του ∆.∆.∆. για όσο χρονικό διάστηµα κρίνεται αναγκαίο από
τον Τοµέα και θα θεωρείται Β΄ δηµοσίευση (χωρίς πληρωµή τυπογραφικού), όπως οι ήδη υπάρχουσες (ανακοίνωση
συνδροµής- εξώφυλλο κ.λ.π.).
4.4 Ο µέσος όρος εκτυπωθέντων ∆ελτίων ανέρχεται σε 350 έως 500 ανά παραγγελία. Σε περίπτωση που η αρχική
παραγγελία του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών είναι µικρότερη των 500 δελτίων, ο Τοµέας έχει το δικαίωµα να ζητήσει
από τον Ανάδοχο συµπληρωµατική εκτύπωση ποσότητας πέραν των 350 και µέχρι των 500 δελτίων χωρίς επιπλέον
επιβάρυνση.
4.5 Ο Ανάδοχος µε την ανάληψη της εκτύπωσης του ∆.∆.∆. ευθύνεται ατοµικά για κάθε ζηµία, θετική ή αποθετική, η
οποία ενδεχοµένως θα προκύψει σε βάρος του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. από τυπογραφικό λάθος ή
λανθασµένη δηµοσίευση ή αταξία στο δηµοσιευµένο κείµενο από δική του αµέλεια ή αµέλεια των υπαλλήλων του ή από
τη µη εµπρόθεσµη παράδοση του ∆ελτίου στον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. Αν από τις πιο πάνω
αναφερόµενες αταξίες ή παραλείψεις ή τυπογραφικά λάθη ζηµιωθούν τρίτοι, οι οποίοι θα αξιώσουν αποζηµίωση από τον
Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α., ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή οποιασδήποτε τέτοιας
αποζηµίωσης, καθώς και ποινικής ρήτρας ίσης µε το ποσό της ζηµίας.
4.6 Ο Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται µε µονοµερή δήλωσή του να συµψηφίσει κάθε ζηµία µε
την εγγύηση καλής εκτέλεσης, που έχει κατατεθεί από τον Ανάδοχο, σε περίπτωση που αυτή επαρκεί, αλλιώς να
επιδιώξει και περαιτέρω ικανοποίηση των απαιτήσεών του.
ΑΡΘΡΟ 5ο- ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ∆.∆.∆.
5.1 Ως χρόνος παράδοσης του ∆ελτίου ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων στο Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών και στο
χώρο του γραφείου ∆.∆.∆. (Νο 100) ορίζεται αυστηρά η 8.00 π.µ. ώρα της ηµέρας εκδόσεως αυτού, δηλαδή τις ηµέρες
∆ευτέρα και Παρασκευή κάθε εβδοµάδας που εκδίδεται το ∆.∆.∆., και θα συνοδεύεται πάντα από τα πρωτότυπα κείµενα
και τα σχετικά παραστατικά (δελτίο αποστολής) στον ίδιο χρόνο που παραδίδονται τα τεύχη.
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5.2 Η παραλαβή του ∆ελτίου ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων θα πραγµατοποιείται από την αρµοδίως ορισθείσα Επιτροπή
Παραλαβής του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν., η οποία θα συντάσσει πρακτικό παραλαβής για τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο
των παραδοθέντων τευχών.
5.3 Εάν το σύνολο ή µέρος των παραδοθέντων τευχών δεν είναι σύµφωνο µε τους όρους του άρθρου 3 της παρούσας
σύµβασης και τα δείγµατα της Υπηρεσίας, η Επιτροπή δικαιούται να τα απορρίψει και ο Ανάδοχος να προβεί άµεσα
στην επανέκδοσή τους, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Ταµείου.
5.4 Τα προς παράδοση τεύχη θα είναι δεµένα σε πακέτα των 50 περίπου τευχών και πάντως όλες οι συσκευασίες θα
περιέχουν ίσο αριθµό τευχών, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής ∆.∆.∆.
ΑΡΘΡΟ 6ο - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ως τίµηµα ορίζεται το ποσό των …... € πλέον Φ.Π.Α ανά σελίδα Α’ ∆ηµοσίευσης και µέχρι του ποσού των 63.900 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 6,5%. Η εκτύπωση και προµήθεια της Β΄ ∆ηµοσίευσης θα γίνεται δωρεάν. ∆εύτερη
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). Στο ανωτέρω ποσό περιλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς, κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα.
ΑΡΘΡΟ 7ο - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
7.1 Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται µηνιαίως, ύστερα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
εκτυπωθέντων τευχών κάθε εβδοµάδας - καθώς και της επιστροφής στον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. των
κειµένων που έχουν δηµοσιευθεί - από την εκάστοτε ορισθείσα επιτροπή παραλαβής, αφού τα ανωτέρω κοστολογηθούν
από το αρµόδιο γραφείο του ∆.∆.∆. του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών και προσδιοριστεί η συµβατική αξία τους.
7.2 Η πληρωµή του Αναδόχου υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις:
 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011) στην καθαρή αξία της σύµβασης εκτός του Φ.Π.Α. υπολογιζόµενη
ανά τιµολόγιο.
 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ) τέλος χαρτοσήµου, ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.
 Κάθε άλλη νόµιµη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια της Σύµβασης.
Επίσης, παρακρατείται φόρος 4% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των παραπάνω κρατήσεων.
7.3 Για την πληρωµή απαιτούνται τα εξής:
 Τιµολόγιο του Αναδόχου, που θα εκδοθεί νόµιµα και θα αναφέρει το χρονικό διάστηµα που αφορά και τις
υπηρεσίες που χρεώνονται.
 ∆ελτίο αποστολής των εκτυπωθέντων τευχών του ∆.∆.∆.
 Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, εφόσον απαιτείται.
 Αριθµός Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN).
 Κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο.
7.4 Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα µπορούσε να αποκτήσει καµία εργασιακή ή άλλης φύσεως σχέση µε το προσωπικό
που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των συµφωνηθεισών από τη σύµβαση εργασιών και δεν
αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την πληρωµή της µισθοδοσίας, των ασφαλιστικών εισφορών ή οποιαδήποτε άλλη
σχετική µε το προσωπικό υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 8ο- ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθµ. …………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης,
ποσού ……………. ευρώ, εκδοθείσα από την ………….. Τράπεζα, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συµβατικής αξίας, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο
µετά την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων του Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών από αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 9ο- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9.1 Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση στην περίπτωση παραβίασης των συµβατικών
υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, αλλά και να αξιώσει από αυτόν την καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική
ή αποθετική ζηµία που θα προκληθεί από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης.
9.2 Ο Ανάδοχος µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κηρύσσεται έκπτωτος, σε περίπτωση που δεν παραδώσει στον
Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών το ∆.∆.∆. µε τις νόµιµες προδιαγραφές του, µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται στην
παρούσα σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 10ο- ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
10.1 Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και υπερισχύει
οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας.
10.2 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.
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10.3 Η συµφωνηθείσα στην παρούσα σύµβαση τιµή δεσµεύει και τα δύο µέρη για όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της
και δεν µπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση και συµφωνία µεταξύ και των δύο συµβαλλοµένων.
10.4 Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους.
10.5 Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να ασκήσουν τα νόµιµα ή
συµβατικά δικαιώµατά τους δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά.
10.6 Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συµφωνούνται όλοι ως
ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συµβατικής σχέσεως των συµβαλλοµένων
µερών.
10.7 Σε περίπτωση τροποποίησης της σχετικής νοµοθεσίας περί αλλαγής του τρόπου εκδόσεως του ∆.∆.∆., η σύµβαση
λύεται αζηµίως για τα δύο µέρη κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης του Αναδόχου από το Ε.Τ.Α.Α., προ είκοσι (20)
ηµερών.
10.8 Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης, θα γίνεται προσπάθεια
συναινετικής επίλυσης µεταξύ των συµβαλλοµένων. Σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί δυνατή, αρµόδια ∆ικαστήρια
είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο, είναι το Ελληνικό.
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και καθένας από τους
συµβαλλόµενους έλαβε από ένα αντίγραφο, ενώ ένα αντίγραφο τηρείται στο αρχείο του τµήµατος Προµηθειών του
Ε.Τ.Α.Α.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
του ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α.

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ
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