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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15 /2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΜΠΛΟΚ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε., ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ,
ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α., ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 69.715,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
(όπως περιγράφεται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ και Γ’)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΑΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

∆ΕΙΓΜΑ ΦΟΡΕΑ

ΝΑΙ

Το Ε.Τ.Α.Α. 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 Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).
1.3 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».
1.4 Tου ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17.08.2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη».
1.5 Του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/ 22.11.2010 τ.A’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
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. 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».
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1.8 Του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών & άλλες διατάξεις».
2. Τις αποφάσεις:
 Την απόφαση µε αριθµό 35130/739/09.08.2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β/11.08.2010) 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 προµήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
 Την απόφαση επί του 11ου θέµατος της 358ης/16.07.2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
σχετικά µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης
για τις προµήθειες του Ε.Τ.Α.Α. (Α∆Α: 6Μ3ΝΟΡΕ1-ΠΓΨ)
 Την υπ’ αρ. 476 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 62425/16.09.2015 και Α∆Α:Ψ4Χ5ΟΡΕ1ΣΥΟ, ποσού 6.150,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισµού εξόδων του κλάδου ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. οικ. έτους 2015, στον
ΚΑΕ:0891.00 για την προµήθεια εγγυητικών επιστολών (Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήµατος:
15REQ003073468).
 Την υπ’ αρ. 195 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 106002/11-09-2015 και
Α∆Α:76Σ7ΟΡΕ1-ΨΨ4, ποσού 34.440,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της
πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του ΕΤΑΑ/Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών οικ.
έτους 2015, στον ΚΑΕ:1293 για την προµήθεια Εντύπων και Mπλοκ (Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς
Αιτήµατος: 15REQ003075231).
 Την υπ’ αρ. 174 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 174/22-06-2015 και Α∆Α: ΩΧΣ6ΟΡΕ1Ξ4Φ, ποσού 19.680,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΑ.Ν. οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ:0891 για τη διενέργεια
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτύπωση και προµήθεια ασφαλιστικών βιβλιαρίων έτους
2016 για τους δικηγόρους Αθηνών & Επαρχίας, τους Υποθηκοφύλακες & τους ∆ικαστικούς Επιµελητές
(Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003073710).
 Την υπ’ αρ. 83 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 272576/31-07-2015 και Α∆Α:72ΥΣΟΡΕ102Λ, ποσού 600,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισµού εξόδων Λογ/σµού Παροχών σε Χρήµα οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ 0891 για την
ανάγκη για πληρωµή δαπάνης προµήθειας δύο χιλιάδων ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης
ενσήµων, έτους 2016 του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά (Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς
Αιτήµατος: 15REQ003074646).
 Την υπ’ αρ. 94 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 299789/6056/01-09-2015 και Α∆Α:
7Κ∆7ΟΡΕ1-ΚΞΤ ποσού 1.845,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης
του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α/ΤΠ∆Ε οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ 0891(Α∆ΑΜ Έγκρισης
Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003073908).
 Την υπ’ αρ. 87 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 305048/7-09-2015 και Α∆Α: ΩΩ83ΟΡΕ1ΜΩ6, ποσού 5.000,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισµού εξόδων Λογ/σµού Παροχών σε Χρήµα οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ 0891 για την
ανάγκη για πληρωµή δαπάνης προµήθειας δύο χιλιάδων ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης
ενσήµων, έτους 2016 του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών (Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς
Αιτήµατος: 15REQ003074328).
 Την υπ’ αρ. 88 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 307870/08.09.2015 και Α∆Α: 7Γ7ΘΟΡΕ1ΙΞΜ ποσού 2.000,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισµού εξόδων Λογ/σµού Παροχών σε Χρήµα οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ 0891 για την
ανάγκη για πληρωµή δαπάνης προµήθειας δύο χιλιάδων ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης
ενσήµων, έτους 2016 του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης (Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς
Αιτήµατος: 15REQ003074169).
 Την απόφαση επί του 9ου θέµατος της 365ης/16.09.2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
σχετικά µε την έγκριση όρων του σχεδίου διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την
εκτύπωση εντύπων, (όπως ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων, ασφαλιστικά βιβλιάρια
κλάδων Σύνταξης& Πρόνοιας, Μπλοκ, Καρτελών, κ.λ.π.) των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α.
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3. Τα πρωτογενή αιτήµατα:
 Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 318874/16.09.2015 έγγραφο της ∆/νσης Εγγυοδοσίας & Πιστοδοσίας των Τοµέων
Μηχανικών και Ε.∆.Ε., όπου αιτείται την εκτύπωση εντύπων (Α∆ΑΜ Πρωτογενούς Αιτήµατος:
15REQ003073253).
 Το υπ’ αριθµ. 150526/07.05.2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών των Τοµέων
Υγειονοµικών, όπου διαβίβασαν την απόφαση επί του 19ου θέµατος της υπ’ αριθµ. 343/23-04-2015
συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. που αφορά στην προµήθεια εντύπων (Α∆ΑΜ Πρωτογενούς
Αιτήµατος: 15REQ003075132).
 Το υπ’ αριθµ. 198124/08.06.2015 έγγραφο της ∆/νσης Ασφάλισης του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών,
όπου διαβίβασαν την απόφαση επί του 8ου θέµατος της υπ’ αριθµ. 348ης/21-05-2015 συνεδρίασης του
∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της δαπάνης για την επιλογή Αναδόχου, ο
οποίος θα αναλάβει το έργο της εκτύπωσης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων έτους 2016 του Τοµέα
Ασφάλισης Νοµικών-ΤΕΑ∆ του Ε.Τ.Α.Α. (Α∆ΑΜ Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003073647).
 Το υπ’ αριθµ. 292755/26-08-2015 έγγραφο του Tοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά, όπου αιτείται η
προµήθεια ασφαλιστικών βιβλιαρίων (ενσήµων) έτους 2016 και την µε αρ.πρωτ.39953/28-07-2015
απόφαση προέγκρισης σκοπιµότητας προµήθειας του Προέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής (Α∆ΑΜ
Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003074587).
 Το υπ’ αριθµ. πρωτ. ΕΤΑΑ 262414/27-07-2015 έγγραφο του Τοµέα Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών,
όπου γνωστοποιείται η ανάγκη για την εκτύπωση ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων έτους
2016 (Α∆ΑΜ Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003073831).
 Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 262470/27-07-2015 έγγραφο του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών,
όπου αιτείται η εκτύπωση βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων ασφαλισµένων Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.∆.Ε. έτους
2016 (Α∆ΑΜ Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003074282).
 Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 310419/09-09-2015 έγγραφο του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων
Θεσσαλονίκης, όπου αιτείται η προµήθεια 7.000 ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων έτους
2016 και την µε αρ.πρωτ.45425/07-09-2015 απόφαση έγκρισης σκοπιµότητας του Προέδρου της
∆ιοικούσας Επιτροπής (Α∆ΑΜ Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003074090).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά Τοµέα του
Ε.Τ.Α.Α., για την ανάδειξη αναδόχου/ων, ο/οι οποίος/οι θα αναλάβει/ουν την προµήθεια & εκτύπωση
εντύπων, µπλοκ, ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων, κ.λ.π. για τις ανάγκες των Τοµέων
Μηχανικών & Ε.∆.Ε., Τοµέων Υγειονοµικών, Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης, Τοµέα Υγείας
∆ικηγόρων Πειραιά, Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών, Τοµέα Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών και
Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 69.715,00 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται σχετικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ & Γ’ της παρούσας διακήρυξης, που
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής, σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους:
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην
κατωτέρω προθεσµία.
2.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν µέχρι την
Πέµπτη 05.11.2015 και ώρα 9:00 π.µ., στο κτήριο των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22, 104 33
Αθήνα, στο 2ο όροφο αίθουσα ∆.Σ.
3.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΤΟΠΟΣ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος, αίθουσα ∆.Σ.
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
Πέµπτη 05.11.2015 και ώρα 9:00 π.µ.
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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4. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την 9η ώρα της Πέµπτης 05.11.2015 δεν θα λαµβάνονται υπόψη.
5. ∆εν περιλαµβάνεται δικαίωµα προαίρεσης για συµπληρωµατικές αγορές.
6. Στους διαγωνιζόµενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της
προκηρυχθείσας ποσότητας των υπό προµήθεια-εκτύπωση εντύπων/µπλοκ/ασφαλιστικών βιβλιαρίων ενός
Τοµέα ή περισσοτέρων Τοµέων.
7. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
8. ∆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 εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για τη ικανοποιητική εκτέλεση
της σύµβασης.
Για την αξιολόγηση των προσφορών µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή ανά Τοµέα του Ε.Τ.Α.Α. για
την προµήθεια & εκτύπωση του συνόλου των εντύπων, µπλοκ, ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης
ενσήµων, κ.λ.π., λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα στο αρθρ. 20 του Π.∆. 118/2007.
Η συνολική εκτιµώµενη αξία 69.715,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την προµήθεια & εκτύπωση
των εντύπων, µπλόκ ,ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α., ανέρχεται
ανά Τοµέα ως ακολούθως :








ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε.:
6.150,00 €
Τ.Α.Ν. :
19.680,00 €
Τ.Π.∆.Ε. :
1.845,00 €
Τ.Υ.∆.Θ. :
2.000,00 €
Τ.Υ.∆.Ε. :
5.000,00 €
Τ.Υ.∆.Π. :
600,00 €
ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ:
34.440,00 €
ΣΥΝΟΛIKH ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ:
69.715,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
Oι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό κάθε Τοµέα.
9. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης καθώς και δείγµατα των υπό
προµήθεια ειδών, παρέχονται από τους Τοµείς από τα αρµόδια άτοµα που αναφέρονται παρακάτω:
ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. - ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΟΥΧΩΝ, ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσάκου Ανθούλα- τηλ. 210 3740155-fax: 210 3740319
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Πρωιµάκη Ελένη-Τηλ. 210 5296133-fax: 210 5296129
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΑΠΟΝΟΜΗΣ
ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φωτοπούλου Ιωάννα -Τηλ. 210 3306148/149, εσωτ. 9 fax: 210 3821226
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απόστολος
Κωνσταντάκης -Τηλ. 2310 547914-2310 547912 -fax: 2310 547925
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πισκιλίδου Σιµέλα -Τηλ. 210
4226846 , 210 4175468, 210 4170662-fax: 210 4175470
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μιχαηλίδου Κυριακή-Τηλ. 210 8811337, 210 8810897-fax: 210 8814398
ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τµήµα ∆ιοικητικού: Πετειναράκης Γεώργιος Τηλ. 210 8820439 - fax: 210 8217395
και διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Tµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α.
από τις κ.κ. Βασιλική Ξηρόκωστα & Κατσαριώτη Ελένη, στα τηλέφωνα 210 5217312/327 αντιστοίχως.
-
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10. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»
«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ»
«ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

Η διακήρυξη αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr
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 ΕΙ∆ΟΥΣ

Έντυπα, µπλοκ, Ασφαλιστικά βιβλιάρια επικόλλησης ενσήµων έτους 2016
κ.λ.π.
(ως συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτηµα Γ’)
22000000-0

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΙ∆ΟΥΣ (CPV)

τεµάχια

ΠΟΣΟΤΗΤΑ



Με cd, δισκέττα, ή άλλο ηλεκτρονικό µέσο (τα κείµενα που
περιέχονται στα ασφαλιστικά βιβλιάρια)

Αντιγραφή από τα δείγµατα των εντύπων-µπλοκ-Εγγυητικών
Επιστολών που θα παραδοθούν στον ανάδοχο –προµηθευτή από τους
Τοµείς

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

τεµάχιο

ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ
ΤΙΜΗΣ

Ευρώ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ

•
•
•
•
•
•
•

Ε.Τ.Α.Α. -ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε.
Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
Ε.Τ.Α.Α. -ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Ε.Τ.Α.Α. -ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ε.Τ.Α.Α. -ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Ε.Τ.Α.Α.-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ε.Τ.Α.Α. -ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Συνολική εκτιµώµενη αξία 69.715,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Αναλυτικώς :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ









ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε.:
Τ.Α.Ν. :
Τ.Π.∆.Ε. :
Τ.Υ.∆.Θ. :
Τ.Υ.∆.Ε. :
Τ.Υ.∆.Π. :
ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ:

6.150,00 €
19.680,00 €
1.845,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €
600,00 €
34.440,00 €

Oι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό κάθε
Τοµέα.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Προϋπολογισµός εξόδων οικ. έτους 2015 του Ε.Τ.Α.Α. των
Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε., Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών, Τοµέα
Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών, Τοµέων Υγειονοµικών & του
Λογαριασµού Παροχών σε Χρήµα οικ. έτους 2015
για τους
Τοµείς Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά, Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων
Επαρχιών, και Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης του
Ε.Τ.Α.Α.

7



ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ



Για τα έντυπα των Τοµέων Μηχανικών & E.∆.Ε. ο συµβατικός
χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 30 εργάσιµες ηµέρες από την
υπογραφή της σύµβασης. Η προβλεπόµενη υποβολή των δοκιµίων
προς έγκριση, δεν µπορεί να γίνει σε διάστηµα µεγαλύτερο των 5
εργασίµων ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ενώ η
ολοκλήρωση των πιθανών διορθώσεων του δοκιµίου, µε ευθύνη και
των δύο µερών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήµατος
10 εργασίµων ηµερών από την αρχική υποβολή του δοκιµίου.
Για τα έντυπα των υπολοίπων Τοµέων ο συµβατικός χρόνος
παράδοσης ορίζεται σε 30 ηµερολογιακές ηµέρες από την
υπογραφή της σύµβασης. Στον ανωτέρω χρόνο συµπεριλαµβάνεται
και ο χρόνος υποβολής & έγκρισης των δοκιµίων & υποδειγµάτων.

Η παράδοση των εντύπων θα γίνει:
Α) στις εγκαταστάσεις των Τοµέων όπου στεγάζονται οι Κεντρικές
Υπηρεσίες τους στην Αθήνα, Πειραιά & Θεσσαλονίκη (Παράρτηµα Γ της
∆ιακήρυξης)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Β) Ειδικά για τους Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. θα παραδοθεί µέρος των
εντύπων στις διευθύνσεις των περιφερειακών Γραφείων τους, όπως
αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα Γ της ∆ιακήρυξης.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρµόδια
επιτροπή παραλαβής του Τοµέα.
•
•

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΕΠΙ %

•

Κράτηση 0,10 % υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.(Ν. 4013/2011) επί
της καθαρής συµβατικής αξίας
τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί
του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Παρακράτηση φόρου 4% στην προµήθεια ειδών και 8% στην
παροχή υπηρεσιών 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 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
1.1 Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισµού (άρθρο 11. Π.∆.
118/2007)
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ &
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
&
ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα,
2ος όροφος, αίθουσα ∆.Σ.
Πέµπτη 05.11.2015 , και ώρα 9:00
Πέµπτη 05.11.2015 , και ώρα 9:00

1.2 (Άρθρο 11. Π.∆. 118/2007)
I. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές
µέσα στην ανωτέρω προθεσµία. Προκειµένου οι προσφέροντες να διαµορφώσουν σαφή αντίληψη του
αντικειµένου, για το οποίο καλούνται να δώσουν προσφορά, διατίθενται δείγµατα των υπό προµήθεια
ειδών των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α., κατόπιν συνεννόησης, µε τα αρµόδια άτοµα που αναφέρονται στο άρθρο
9 της διακήρυξης.
II. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από το πρωτόκολλο των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α.
και παραδίδονται στην αρµόδια επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισµό.
III.
Οι προσφορές µπορούν επίσης, να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο
(ταχυδροµικώς ή µε courier) και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως
προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της
διενέργειας του διαγωνισµού, δηλ. την Τετάρτη 04.11.2015 και ώρα 14:00.
IV. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν
τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν θα
λαµβάνονται υπόψη.
V. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια
του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης των
προσφορών (επιτροπή αξιολόγησης) 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.
VI. Στο 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
• Η Ένδειξη «Προσοχή! Η προσφορά να µην αποσφραγιστεί»
1.3 (Άρθρο 6 & 12, Π.∆. 118/2007) Προσφορές:
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I. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1.2.(VI). Οι προσφορές θα περιλαµβάνουν τους ακόλουθους
υποφακέλους:
A. Τον φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», σφραγισµένο, που θα
περιλαµβάνει όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό 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 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 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.
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 ή της πράξης σύστασης και των εγγράφων τροποποιήσεών
τους για ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ και αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλµατος, για φυσικά
πρόσωπα.


Τις κατ’ άρθρο 6 παρ.1 παρ.β (Π.∆.118/2007) υπεύθυνες δηλώσεις, ήτοι:

• Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασία ανάθεσης, στον οποίο συµµετέχουν και να
δηλώνεται ότι 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 να
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασία ανάθεσης, στον οποίο συµµετέχουν και να
δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προφοράς τους:
− δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα
στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6. 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., Ι.Κ.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 άρθρου 6,
− 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
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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 άρθρου 6,
− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του
προαναφερθέντος 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. και Ι.Κ.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) 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
δηλώνεται:
• 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 &
• ότι η επιχείρηση διαθέτει εξειδικευµένο και επαρκές προσωπικό καθώς και τα απαραίτητα
για την εκτέλεση του έργου της προµήθειας-εκτύπωσης των εντύπων/µπλοκ/ασφαλιστικών
βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων
2.

Στον φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει:
 τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύµφωνα µε το παράρτηµα Γ ,

3. Στον φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχεται το πρωτότυπο
και ένα αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς του συµµετέχοντος.
Οι τιµές θα πρέπει να δοθούν σε ΕΥΡΩ, αναγράφοντας το ποσοστό του Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται
κάθε είδος:
α) για κάθε Τοµέα χωριστά (για το σύνολο των υπό προµήθεια εκτύπωση
εντύπων/µπλοκ/ασφαλιστικών βιβλιαρίων του Τοµέα και βάσει του προϋπολογισµού του Τοµέα) &
β) για το σύνολο των υπό προµήθεια- εκτύπωση εντύπων/µπλοκ/ασφαλιστικών βιβλιαρίων όλων των
Τοµέων ή των Τοµέων για τους οποίους θα δοθεί αντιστοίχως προσφορά.
Επισηµαίνουµε ότι οι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό του κάθε Τοµέα,
όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα Α’.
• Στην προσφερόµενη τιµή συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης στους χώρους
λειτουργίας των Υπηρεσιών των Τοµέων (όπως αυτοί αναγράφονται στους πίνακες του
Παραρτήµατος Γ), οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.
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• 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)
I. 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. ΙΙΙ και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους
δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.
II. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
III. 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 ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού
υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η
συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό
µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
1.5 Αντιπροσφορές (άρθρο 14 Π.∆. 118/2007)
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως
απαράδεκτες.
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.
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•

•

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή, την Πέµπτη 5
Νοεµβρίου 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. Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών – κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού
Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου, θα είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής για την προµήθεια εκτύπωση του συνόλου των εντύπων/µπλοκ/ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων ανά Τοµέα
και για το λόγο αυτό, λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007.
Η πρόταση κατακύρωσης γίνεται από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και αφορά τον
προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των εντύπων/µπλοκ/ασφαλιστικών βιβλιαρίων
επικόλλησης ενσήµων ανά Τοµέα, εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως
αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι
προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης.
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.
4. Εγγυήσεις
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 γλώσσα, θα συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση.
Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την
υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, εκείνου, προς τον οποίο
απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια
οφειλή).
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να περιλαµβάνουν και τα ακόλουθα :
•
Την ηµεροµηνία έκδοσης.
•
Τον εκδότη.
•
Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ( Ε.Τ.Α.Α. )
•
Τον αριθµό της εγγύησης .
•
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
•
Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση και
τον ΑΦΜ.
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•
•

Τον τίτλο του έργου της σχετικής σύµβασης
Την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της εγγύησης.

Τους όρους ότι:
•
Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως.
•
Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας, που έχει συνάψει τη σύµβαση και ότι
θα καταβληθεί ολικά ή µερικά, χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
•
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
•
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα
από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από
την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
•
Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
•

Εγγύηση συµµετοχής: ∆εν απαιτείται.

•

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης

Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων
της σύµβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής
συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, και ισχύος πλέον δύο µηνών του συµβατικού χρόνου, η οποία θα παραµείνει
στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την πλήρη εκκαθάριση όλων των
εκκρεµοτήτων µεταξύ του Ταµείου και του Αναδόχου (υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ της παρούσας διακήρυξης).
5. Για κάθε παράλειψη ή πληµµελή εκτέλεση στις ανατιθέµενες δια της συµβάσεως υποχρεώσεις του, θα
επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σε 100,00 € για κάθε παράβαση ή πληµµελή
εκτέλεση καθηκόντων και θα παρακρατείται από τη πληρωµή του. Εάν δε, η παράβαση αφορά το σύνολο
των καθηκόντων, τότε η ρήτρα θα ανέρχεται στα 1.000 €, ενώ στη συνέχεια ο Εργοδότης θα µπορεί να
καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση, οπότε αυτή θα λύεται αυτοδικαίως και θα αναθέτει τις εργασίες σε
άλλον Ανάδοχο.
6.

Χρόνος παράδοσης και παραλαβής υλικών, απόρριψη συµβατικών υλικών-αντικατάσταση (άρθρο
26 του Π.∆. 118/2007)
6.1 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται
στα παραρτήµατα Α’ και Γ’.
6.2 Με απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης −
παράδοσης των υλικών µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να παρατείνεται µέχρι το ¼
αυτού, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συµβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο
προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
6.3 Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
6.4 Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προµηθευτής υποχρεούται να
υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρεται
η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκοµίστηκε.
6.5 Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης των υλικών µπορεί να
µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί
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λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Στις
περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης − παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
7.

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης θα ισχύσουν τα οριζόµενα του άρθρου 32 του Π.∆.118/07.

8.

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε
απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρµόδιο για τον έλεγχο των
παρεχόµενων υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 34
του Π.∆. 118/2007.

9.

Πληρωµή

Η πληρωµή της αξίας των υπηρεσιών στον Ανάδοχο, θα γίνει τµηµατικά από τους Τοµείς, και µετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής υλικών, υπηρεσιών ή
έργων και εφόσον εγκριθεί το σχετικό ένταλµα πληρωµής από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τους προϋπολογισµούς των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε., Τοµέα
Ασφάλισης Νοµικών, Τοµέα Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών, Τοµέων Υγειονοµικών, και Λογαριασµού
Παροχών σε Χρήµα για τους Τοµείς Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά, Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών, και
Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Α.
•
Κατά την πληρωµή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει:
α) Φορολογική ενηµερότητα.
β) Ασφαλιστική ενηµερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταµείων).
γ) Αριθµό λογαριασµού τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα γίνεται η κατάθεση του οφειλόµενου
ποσού µετά τις νόµιµες κρατήσεις
δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρµόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
•

Τα τιµολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 -105 61 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 998146384
∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΠΕΙΡΟΥ 64 - 104 39 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 998146384
∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΠΕΙΡΟΥ 64 - 104 39 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 998146384
∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27-29 – 104 39 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 998146384
∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 10Α - 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 998146384
∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 - 104 31 ΑΘΗΝΑ
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7.

Α.Φ.Μ. 998146384
∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 47, - 185 35, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α.Φ.Μ. 998146384
∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ

10. 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.
11. 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.
12. Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως την παρούσα σύµβαση, µε έγγραφη προειδοποίηση
του Αναδόχου προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. µετεγκατάσταση,
κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.)
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Ανήκει στη διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του προς προµήθεια υλικού που απαιτούνται ανά Τοµέα του
Ε.Τ.Α.Α. είναι τα ακόλουθα:
 ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε.
1) ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
α) 100.000 σετ ∆ίφυλλες Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής (Σ), για Η/Υ (φόντο σιέλ)
β) 10.000 σετ ∆ίφυλλες Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης (Ε), για Η/Υ ( φόντο κίτρινο)
γ) 10.000 σετ ∆ίφυλλες Εγγυητικές Επιστολές Ανάληψης ∆εκάτων (∆), για Η/Υ ( φόντο ροζ)
∆ιαστάσεις: 297*210 mm - Χαρτί: Bank Post 100gr/100gr.
Εκτύπωση: Α΄ φύλλο – τρίχρωµη offset µονόπλευρη- Β΄ φύλλο µονόχρωµη offset αµφίπλευρη.
Συσκευασία: Σε κιβώτια ανά 500 σετ µε ετικέτα για το είδος που περιέχουν.
Οι εγγυητικές επιστολές δεν θα φέρουν αρίθµηση, θα είναι δίφυλλες, χωρίς να παρεµβάλλεται καρµπόν µεταξύ α΄
και β΄ φύλλου, ούτε κόλλα µεταξύ των δύο φύλλων του κάθε σετ .
Η πρώτη σελίδα των σετ Εγγυητικών Επιστολών Συµµετοχής (Σ), Καλής Εκτέλεσης (Ε), Ανάληψης ∆εκάτων (∆),
θα είναι τυπωµένη πάνω σε φόντο από σιέλ, κίτρινο και ροζ αντίστοιχα, µε κεφαλαία γράµµατα, ύψους ενός χιλιοστού
η επωνυµία του Ταµείου και θα περικλείονται από περιθώριο, δύο παραλλήλων γραµµών πιο σκούρας απόχρωσης, του
ίδιου χρώµατος (τριχρωµία).

Τα ανωτέρω έντυπα θα παραδοθούν ως κατωτέρω:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
37.000
15.000
8.000
8.000

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
2.000
2.000
500
500

∆ΕΚΑΤΩΝ
6.000
1.000
500
500

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ

2.000

500

500

ΛΑΡΙΣΑ

6.000

500

500

ΒΟΛΟΣ

2.000

500

-----

ΚΟΖΑΝΗ

3.000

500

----

ΛΑΜΙΑ

3.000

500

-----

ΡΟ∆ΟΣ

3.000

500

----

ΤΡΙΠΟΛΗ

3.000

500

500

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

4.000
4.000

500
500

---500

ΧΑΛΚΙ∆Α

2.000

500

-----

ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΤΡΑ
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2) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ
α) Ανακοίνωση ∆ήλωσης : 100 µπλοκ των 100 φύλλων το καθένα
β) Σύµβαση Εκχώρησης: 100 µπλοκ των 100 φύλλων το καθένα
Τα µπλοκ θα είναι ψαροκολλητά στο πάνω µέρος, σε λευκό χαρτί, µε µονόχρωµη εκτύπωση , µονής όψης και
διαστάσεις Α4
Η εκτύπωση όλων των ανωτέρω εντύπων θα γίνει στη νεοελληνική γλώσσα (δηµοτική), µε το µονοτονικό
σύστηµα µε στοιχεία, διαστάσεις, τύπο, µορφή και βάρος του χαρτιού, όµοια προς τα υποδείγµατα, που θα
διατίθενται στους υποψηφίους προµηθευτές από τη ∆/νση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας.
Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος, να παραδώσει τα ανωτέρω έντυπα τόσο στην κεντρική υπηρεσία όσο και σε
περιφερειακά γραφεία των Τοµέων Μηχανικών όπως αυτά αρµοδίως θα υποδειχτούν από τη ∆/νση Εγγυοδοσίας και
Πιστοδοσίας.
Τα ανωτέρω έντυπα θα παραδοθούν στην Κεντρική Υπηρεσία των Τοµέων στην Αθήνα

Συνολική Προϋπολογισθείσα αξία των ανωτέρω εντύπων (1) & (2) : 6.150,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

 ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
1.

Ασφαλιστικά Βιβλιάρια ∆ικηγόρων Αθηνών (µε συνηµµένες αποδείξεις για την εφορία):
Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση είκοσι χιλιάδων (20.000) ασφαλιστικών βιβλιαρίων διαστάσεων 20 x 11 εκατοστών
από 42 σελίδες έκαστο, επί χάρτου των 100 γραµµαρίων τα οποία να φέρουν στο τέλος τριπλότυπη απόδειξη µε
καρµπόν ΝΟΡ.
Ασφαλιστικά βιβλιάρια ∆ικηγόρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας έτους 2016:
- Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση είκοσι έξι χιλιάδων (26.000) ασφαλιστικών βιβλιαρίων
διαστάσεων 20 x 11 εκατοστών από 36 σελίδες έκαστο, επί χάρτου των 100 γραµµαρίων.
Ασφαλιστικά βιβλιάρια ∆ικαστικών Επιµελητών έτους 2016:
- Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση τριών χιλιάδων (3.000) ασφαλιστικών βιβλιαρίων διαστάσεων 20 x 11, 100
σελίδων έκαστο, επί χάρτου των 100 γραµµαρίων.
Ασφαλιστικά βιβλιάρια Αµίσθων Υποθηκοφυλάκων έτους 2016:
- Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση τριακοσίων (300) ασφαλιστικών βιβλιαρίων διαστάσεων 22 x 13,
100 σελίδων
έκαστο, επί χάρτου των 100 γραµµαρίων, τα οποία να φέρουν στο τέλος τριπλότυπη απόδειξη µε καρµπόν ΝΟΡ.

-

2.

3

4.

Επίσης, για τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών οι «Οδηγίες τήρησης ασφαλιστικού βιβλιαρίου για την απόδοση εισφοράς
έτους 2016» και για τους 4 τύπους βιβλιαρίου, θα δοθούν στον προµηθευτή µε cd (αντιγραφικός δίσκος ηλεκτρονικού
υπολογιστή) ή άλλο ηλεκτρονικό µέσο και θα τυπωθούν ως έχουν, ώστε να µη χρειάζονται επανέλεγχο του περιεχοµένου
τους από το Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών. 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. – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών. Ο χρόνος ελέγχου των µακετών θα είναι ελάχιστος και δεν θα υπολογίζεται ως
καθυστέρηση, για επιµήκυνση του χρόνου παράδοσης των βιβλιαρίων. Η διαδικασία αυτή έχει σκοπό την ελαχιστοποίηση
των πιθανοτήτων να προκύψουν προβλήµατα καταλληλότητας των εντύπων.
Τα δε λοιπά µέρη των βιβλιαρίων θα αντιγραφούν από τα δείγµατα που θα παραδοθούν στον προµηθευτή κατά την
υπογραφή της σύµβασης. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συµβατικών ειδών θα βεβαιωθεί από το τµήµα
Εισφορών Αµίσθων του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών σε ένα οριστικό και τελικό έλεγχο εντός της οριζόµενης συµβατικής
προθεσµίας.
Προϋπολογισθείσα αξία: 19.680,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Ασφαλιστικά βιβλιάρια επικόλλησης ενσήµων έτους 2016
Ποσότητα: 2.400 τεµάχια, 60 σελίδων
∆ιαστάσεις: 17X24 cm
Xαρτί εσωφύλλου: 100γρ. γραφής OCR
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Xαρτί εξωφύλλου: µπλε
Eκτύπωση: µονόχρωµη µε αρίθµηση και διάτρηση
Βιβλιοδεσία: µε διπλή συρµατορραφή
Προϋπολογισθείσα αξία: 1.845,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ασφαλιστικά βιβλιάρια επικόλλησης ενσήµων έτους 2016
Εσωτερικές σελίδες:
Πλήθος σελίδων 40, διαστάσεις 12Χ16 εκ. , µονόχρωµη εκτύπωση,
ποιότητα χαρτιού 90 gr. WF
Εξώφυλλο : Ποιότητα χαρτιού ΝΟΡΜΑ στα 290 gr. Χρωµατιστή, Εκτύπωση αύξοντα αριθµού
Βιβλιοδεσία:
Συρραφή µε καρφίτσα
Ποσότητα: Tεµάχια 7.000
Τα υποδείγµατα θα ελεγχθούν από αρµόδιο υπάλληλο του Τοµέα.
Προϋπολογισθείσα αξία: 2.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
1. Βιβλιάρια Επικόλλησης Ενσήµων ∆ικηγόρων
Ποσότητα: 10.000 τεµάχια, 20 φύλλων (40 σελίδων)
- ∆ιαστάσεις: 15X21,3 cm
-Xαρτί Εσώφυλλου: Γραφής 70 gsm
-Xαρτί Εξωφύλλου: Mανίλα µπέζ 280 gsm
-Εκτύπωση :Ένα (1) χρώµα (Μαύρο), Α+Β όψη
-Βιβλιοδεσία: Καρφίτσα τετραδίου δύο (2) σηµείων
2. Βιβλιάρια Επικόλλησης Ενσήµων ∆ικαστικών Επιµελητών
Ποσότητα:3.000 τεµάχια, 28 φύλλων (56 σελίδων)
- ∆ιαστάσεις: 15X21,3 cm
-Xαρτί Εσώφυλλου: Γραφής 70 gsm
-Xαρτί Εξωφύλλου: Mανίλα ροζ 280 gsm
-Εκτύπωση :Ένα (1) χρώµα (Μαύρο), Α+Β όψη
-Βιβλιοδεσία: Καρφίτσα τετραδίου δύο (2) σηµείων
Προϋπολογισθείσα αξία: 5.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ασφαλιστικά βιβλιάρια επικόλλησης ενσήµων έτους 2016
Ποσότητα: 2.000 τεµάχια, 30 φύλλων (60 σελίδων)
-∆ιαστάσεις: 20X11,5 cm
-Xαρτί Εσώφυλλου: 100 gr γραφής OCR
-Xαρτί Εξωφύλλου: NORMA µπλέ 170 gr
-Εκτύπωση :Mονόχρωµη χωρίς αρίθµηση µε διάτρηση
-Βιβλιοδεσία:Mε τριπλή συρµατορραφή
Προϋπολογισθείσα αξία: 600,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

 TOΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ- ΜΠΛΟΚ ΕΤΑΑ- ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

1.

ΜΠΛΟΚ (11 Χ 17 cm) (2φ Χ 50) Καρφωτά Αυτογρ/κά Απόδειξη Παραλαβής

Τεµάχια
40
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Φάκελοι Λευκοί Αυτ/τοι Ασφαλείας µε παράθυρο (11,4 Χ 23 cm)
Φάκελοι-Σακούλες Λευκές Αυτ/τες (11,4 Χ 23, 50 cm)
Φάκελοι- Σακούλες Μπεζ Αυτ/τες (18,7 Χ 26 cm)
Φάκελοι-Σακούλες Μπεζ Αυτ/τες (26 Χ 35,50 cm)
Καρτέλες Γήρατος (22 Χ 26) ΜΑΝΙΛΑ 280 gr.
Καρτέλες Θανάτου (22 χ 26) ΜΑΝΙΛΑ 280 gr.
Καρτέλες Ανικανότητας (22 Χ 26) ΜΑΝΙΛΑ
Καρτέλες Βοηθήµατος (22 Χ 26) ΜΑΝΙΛΑ
Μπλοκ Α4 (1φ Χ 50) Ψαρ/τα Γραφής
Μπλοκ Α4 (1φ Χ 50) Ψαρ/τα Γραφής
Ασφαλιστικά Βιβλιάρια Σύνταξης & Πρόνοιας
Απογραφικό ∆ελτίο Ασφαλισµένου (25 Χ 35 cm)
Φάκελοι Αρχείου Ασφαλισµένων (28 Χ 36 cm)
Μπλοκ Ασφαλιστικής Ενηµερότητας (27,50 Χ 19,50 των 3 φΧ50 ) αυτογρ/κα από
Ν.145001 έως 170.000
Φάκελοι Συνταξιοδοτικοί ΓΗΡΑΤΟΣ (26 Χ 36,5 cm) ΜΑΝΙΛΑ 280 gr. ΜΠΛΕ
Φάκελοι Συνταξιοδοτικοί ΘΑΝΑΤΟΥ (26 Χ 36,5 cm) ΜΑΝΙΛΑ 280 gr. ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Φάκελοι Συνταξιοδοτικοί ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (26 Χ 36,5 cm) ΜΑΝΙΛΑ 280 gr. ΡΟΖ
ΜΠΛΟΚ Α4 (1φΧ50) ΨΑΡ/ΤΑ ΓΡΑΦΗΣ
ΥΠ.1
ΜΠΛΟΚ Α4 (1φ Χ50) ΨΑΡ/ΤΑ ΓΡΑΦΗΣ
ΥΠ.2
ΜΠΛΟΚ Α4 (1φΧ 50) ΨΑΡ/ΤΑ ΓΡΑΦΗΣ
ΥΠ.3
ΜΠΛΟΚ Α4 (1φ Χ50) ΨΑΡ/ΤΑ ΓΡΑΦΗΣ
ΥΠ.4
ΜΠΛΟΚ Α4 (3φ Χ 50) ΨΑΡ/ΤΑ ΑΥΤΟΓΡ/ΚΑ ΥΠ.5
ΜΠΛΟΚ Α4 (3φ Χ50 ) ΨΑΡ/ΤΑ ΑΥΤΟΓΡ/ΚΑ ΥΠ.6
ΜΠΛΟΚ Α4 (3φ Χ 50) ΨΑΡ/ΤΑ ΑΥΤΟΓΡ/ΚΑ ΥΠ.7
ΜΠΛΟΚ Α4 (3φ Χ 50) ΨΑΡ/ΤΑ ΑΥΤΟΓΡ/ΚΑ ΥΠ.8
ΜΠΛΟΚ Α4 (3φ Χ 50) ΨΑΡ/ΤΑ ΑΥΤΟΓΡ/ΚΑ ΥΠ.9
ΜΠΛΟΚ Α4 (3φ Χ 50) ΨΑΡ/ΤΑ ΑΥΤΟΓΡ/ΚΑ ΥΠ. 10
ΜΠΛΟΚ Α4 (3φ Χ 50) ΨΑΡ/ΤΑ ΑΥΤΟΓΡ/ΚΑ ΥΠ. 11
ΜΠΛΟΚ Α4 (3φ Χ 50) ΨΑΡ/ΤΑ ΑΥΤΟΓΡ/ΚΑ ΥΠ. 12
ΜΠΛΟΚ Α4 (3φ Χ 50) ΨΑΡ/ΤΑ ΑΥΤΟΓΡ/ΚΑ ΥΠ.13
ΜΠΛΟΚ Α4 (1φ Χ 50) ΨΑΡ/ΤΑ ΓΡΑΦΗΣ
ΥΠ.14
ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (6 Χ15) ΜΟΝΑ ΤΩΝ
200 Χ 2 φύλλων

30.000
15.000
20.000
10.000
2.000
1.500
500
500
10
10
3.000
5.000
20.000
500
6.000
4.000
1.000
70
30
50
30
80
80
60
80
50
60
30
30
15
10
250

Οι προδιαγραφές των ασφαλιστικών βιβλιαρίων Σύνταξης & Πρόνοιας (αριθµ. 12 στον πίνακα) έχουν ως κατωτέρω:
∆ιαστάσεις : ύψος 14 cm και πλάτος 11 cm.
Εξώφυλλο : χρώµα ροζ από ποιότητα χαρτί ΜΑΝΙΛΑ ποιότητα 300gr το τετραγωνικό και εσωτερικά 25 σελίδες
από χαρτί γραφής 60gr το τετραγωνικό
Βιβλιοδεσία : ΚΑΡΦΙΤΣΑ
Όλα τα ανωτέρω έντυπα των Τοµέων Υγειονοµικών θα παραδοθούν ΕΦΑΠΑΞ. Τα υποδείγµατα θα ελεγχθούν από
αρµόδιο υπάλληλο του Τµήµατος ∆ιοικητικού.
Προϋπολογισθείσα αξία: 34.440,000 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

Για τις ανωτέρω εκτυπώσεις των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. οι οικονοµικές προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται ανά Τοµέα
και η προσφερόµενη τιµή να µην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα ανά Τοµέα δαπάνη.
Στην προσφερόµενη τιµή συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης στους χώρους λειτουργίας των
Υπηρεσιών των Τοµέων, όπως αναγράφονται στους κατωτέρω πίνακες.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΠΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.
Α/Α

ΤΟΜΕΑΣ

∆ιεύθυνση

Τ.Κ.

1

ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
& Ε.∆.Ε.

Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 ΑΘΗΝΑ

105 61

210 3740155

ΗΠΕΙΡΟΥ 64 - ΑΘΗΝΑ

104 39

210 3306148
210 3306149
(εσωτ. 9)

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 - ΑΘΗΝΑ

104 31

210 5296 133

ΑΧΑΡΝΩΝ 27-29 –ΑΘΗΝΑ

104 39

210 8820439

ΗΠΕΙΡΟΥ 64 - ΑΘΗΝΑ

104 39

210 8811337
210 8810897

210 8814398

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 10Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

546 26

2310 547914
2310 547912

2310 547925

2
3

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΙΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

4

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5

6

7

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 47ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

210 4226846
210 4175468
210 4170662

185 35

ΦΑΧ
210 3740319

210 3821226
210 5296 129
210 8217395

210 4175470

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε∆Ε του ΕΤΑΑ
Α/Α
1

Τµήµα/Γραφείο
ΑΛΕΞ/ΛΗ

∆ιεύθυνση
K.Παλαιολόγου 38

Τ.Κ.

ΟΡΟΦΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΑΧ

68100

Α΄

25510/81912

25510/21912

24210/24022

24210/21822

2

ΒΟΛΟΣ

Κοραή 65 & Πλάτωνος

38333

Α΄

3

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σµύρνης 28

71201

Γ΄+ ∆΄

2810/289619, 287024

2810/280804

4

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ζεύξιδος 8

54622

ΙΣΟΓ. ΕΩΣ
ΚΑΙ Β΄

2310/281692, 276918

2310/260708

5

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ναπολέοντος Ζέρβα 7-9

45332

∆΄

26510/74130, 37319

26510/30527

6

KOZANH

Κ. Παλαιολόγου 10

50100

Α΄

24610/28603

24610/36754

7

ΛΑΜΙΑ

Αινιάνων 2

35100

Γ΄

22310/52666

22310/26502

8

ΛΑΡΙΣΑ

Καλλιθέας 7&Περσεφόνης

41222

Β΄

2410/535656

2410/536971

22510/44590

22510/48127

2610/222284, 273704

2610/223450

9

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Αρίωνος 1

81100

Γ΄

10

ΠΑΤΡΑ

Φιλοποίµενος 4

26221

∆΄

11

ΡΟ∆ΟΣ

Μητροπόλεως 4

85100

ΙΣΟΓ.

22410/27507

22410/33960

12

ΤΡΙΠΟΛΗ

Ελευθερίου Βενιζέλου 6

22100

Α΄

2710/242469

2710/243084

13

ΧΑΛΚΙ∆Α

Τσιριγώτη 31

34100

Α΄

22210/28730

22210/89544
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Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: Ε.Τ.Α.Α.
……………………………….
……………………………
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 Εταιρείας …………… Οδός …………. Αριθµός
……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών
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 στον 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
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΜΠΛΟΚ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε., ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ, ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Στην Αθήνα σήµερα………………., ηµέρα……………………….. µεταξύ:
1. Aφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο
«Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ. 22-104 33, 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
2)
Αφετέρου της επιχείρησης «……………………………………..» που εδρεύει στο ……………., 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:
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
O Εργοδότης αναθέτει µε την παρούσα σύµβαση, βάσει:











1. Τα πρωτογενών αιτηµάτων:
Του υπ’ αριθµ. πρωτ. 318874/16.09.2015 εγγράφου της ∆/νσης Εγγυοδοσίας & Πιστοδοσίας των Τοµέων
Μηχανικών και Ε.∆.Ε., όπου αιτείται την εκτύπωση εντύπων (Α∆ΑΜ Πρωτογενούς Αιτήµατος:
15REQ003073253).
Του υπ’ αριθµ. 150526/07.05.2015 εγγράφου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών των Τοµέων Υγειονοµικών,
όπου διαβίβασαν την απόφαση επί του 19ου θέµατος της υπ’ αριθµ. 343/23-04-2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α. που αφορά στην προµήθεια εντύπων (Α∆ΑΜ Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003075132).
Του υπ’ αριθµ. 198124/08.06.2015 εγγράφου της ∆/νσης Ασφάλισης του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών, όπου
διαβίβασαν την απόφαση επί του 8ου θέµατος της υπ’ αριθµ. 348ης/21-05-2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α. µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της δαπάνης για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το
έργο της εκτύπωσης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων έτους 2016 του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών-ΤΕΑ∆ του
Ε.Τ.Α.Α. (Α∆ΑΜ Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003073647).
Του υπ’ αριθµ. 292755/26-08-2015 εγγράφου του Tοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά, όπου αιτείται η προµήθεια
ασφαλιστικών βιβλιαρίων (ενσήµων) έτους 2016 και την µε αρ.πρωτ.39953/28-07-2015 απόφαση προέγκρισης
σκοπιµότητας προµήθειας του Προέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής (Α∆ΑΜ Πρωτογενούς Αιτήµατος:
15REQ003074587).
Του υπ’ αριθµ. πρωτ. ΕΤΑΑ 262414/27-07-2015 εγγράφου του Τοµέα Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών, όπου
γνωστοποιείται η ανάγκη για την εκτύπωση ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων έτους 2016 (Α∆ΑΜ
Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003073831).
Του υπ’ αριθµ. πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 262470/27-07-2015 εγγράφου του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών, όπου
αιτείται η εκτύπωση βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων ασφαλισµένων Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.∆.Ε. έτους 2016 (Α∆ΑΜ
Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003074282).
Του υπ’ αριθµ. πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 310419/09-09-2015 εγγράφου του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης, όπου
αιτείται η προµήθεια 7.000 ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων έτους 2016 και την µε
αρ.πρωτ.45425/07-09-2015 απόφαση έγκρισης σκοπιµότητας του Προέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής (Α∆ΑΜ
Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003074090).

2. Των αποφάσεων:
 Της απόφασης επί του 11ου θέµατος της 358ης/16.07.2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε τη
συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις προµήθειες του
Ε.Τ.Α.Α. (Α∆Α: 6Μ3ΝΟΡΕ1-ΠΓΨ)
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Της υπ’ αρ. 476 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 62425/16.09.2015 και Α∆Α:Ψ4Χ5ΟΡΕ1-ΣΥΟ,
ποσού 6.150,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων
του κλάδου ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ:0891.00 για την προµήθεια
εγγυητικών επιστολών (Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003073468).
Της υπ’ αρ. 195 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 106002/11-09-2015 και Α∆Α:76Σ7ΟΡΕ1-ΨΨ4,
ποσού 34.440,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων
του ΕΤΑΑ/Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ:1293 για την προµήθεια
Εντύπων και Mπλοκ (Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003075231).
Της υπ’ αρ. 174 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 174/22-06-2015 και Α∆Α: ΩΧΣ6ΟΡΕ1-Ξ4Φ,
ποσού 19.680,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων
του Ε.Τ.Α.Α./ΤΑ.Ν. οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ:0891 για τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για
την εκτύπωση και προµήθεια ασφαλιστικών βιβλιαρίων έτους 2016 για τους δικηγόρους Αθηνών & Επαρχίας, τους
Υποθηκοφύλακες & τους ∆ικαστικούς Επιµελητές (Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήµατος:
15REQ003073710).
Της υπ’ αρ. 83 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 272576/31-07-2015 και Α∆Α:72ΥΣΟΡΕ1-02Λ,
ποσού 600,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων
Λογ/σµού Παροχών σε Χρήµα οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ 0891 για την ανάγκη για πληρωµή δαπάνης προµήθειας
δύο χιλιάδων ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων, έτους 2016 του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά
(Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003074646).
Της υπ’ αρ. 94 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 299789/6056/01-09-2015 και Α∆Α: 7Κ∆7ΟΡΕ1ΚΞΤ ποσού 1.845,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού
εξόδων του Ε.Τ.Α.Α/ΤΠ∆Ε οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ 0891(Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήµατος:
15REQ003073908).
Της υπ’ αρ. 87 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 305048/7-09-2015 και Α∆Α: ΩΩ83ΟΡΕ1-ΜΩ6,
ποσού 5.000,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων
Λογ/σµού Παροχών σε Χρήµα οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ 0891 για την ανάγκη για πληρωµή δαπάνης προµήθειας
δύο χιλιάδων ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων, έτους 2016 του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων
Επαρχιών (Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003074328).
Της υπ’ αρ. 88 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 307870/08.09.2015 και Α∆Α: 7Γ7ΘΟΡΕ1-ΙΞΜ
ποσού 2.000,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων
Λογ/σµού Παροχών σε Χρήµα οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ 0891 για την ανάγκη για πληρωµή δαπάνης προµήθειας
δύο χιλιάδων ασφαλιστικών βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων, έτους 2016 του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων
Θεσσαλονίκης (Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήµατος: 15REQ003074169).
Της απόφασης επί του 9ου θέµατος της 365ης/16.09.2015 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε
την έγκριση όρων του σχεδίου διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη
τιµή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την εκτύπωση εντύπων, (όπως ασφαλιστικών
βιβλιαρίων επικόλλησης ενσήµων, ασφαλιστικά βιβλιάρια κλάδων Σύνταξης& Πρόνοιας, Μπλοκ, Καρτελών,
κ.λ.π.) των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α.
Της απόφασης επί του …ου θέµατος της ….. συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. που αφορά στην κατακύρωση
……………………

στη συµβαλλόµενη επιχείρηση µε την επωνυµία «……………………………..», η οποία αναλαµβάνει την προµήθεια
εκτύπωση των ………………….
Τα προς εκτύπωση και προµήθεια είδη αναλυτικά έχουν ως εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
………………………………………………………..
Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ





Για τα έντυπα των Τοµέων Μηχανικών & E.∆.Ε. ο συµβατικός χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 30 εργάσιµες
ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Η προβλεπόµενη υποβολή των δοκιµίων προς έγκριση, δεν µπορεί να
γίνει σε διάστηµα µεγαλύτερο των 5 εργασίµων ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ενώ η ολοκλήρωση των
πιθανών διορθώσεων του δοκιµίου, µε ευθύνη και των δύο µερών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός
διαστήµατος 10 εργασίµων ηµερών από την αρχική υποβολή του δοκιµίου.
Για τα έντυπα των υπολοίπων Τοµέων ο συµβατικός χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 30 ηµερολογιακές ηµέρες
από την υπογραφή της σύµβασης. Στον ανωτέρω χρόνο συµπεριλαµβάνεται και ο χρόνος υποβολής & έγκρισης των
δοκιµίων & υποδειγµάτων.
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Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης θα ισχύσουν τα οριζόµενα του άρθρου 32 του Π.∆.118/07.
Επιπλέον, για κάθε παράλειψη ή πληµµελή εκτέλεση στις ανατιθέµενες δια της παρούσας υποχρεώσεις του, θα
επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σε 100,00 € για κάθε παράβαση ή πληµµελή εκτέλεση
καθηκόντων και θα παρακρατείται από τη πληρωµή του. Εάν δε, η παράβαση αφορά το σύνολο των καθηκόντων, τότε
η ρήτρα θα ανέρχεται στα 1.000 €, ενώ στη συνέχεια ο Εργοδότης θα µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση,
οπότε αυτή θα λύεται αυτοδικαίως και θα αναθέτει τις εργασίες σε άλλον Ανάδοχο.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Ανάδοχο προσφερθείσα τιµή βάσει της υπ’ αριθµ. …………………προσφοράς του, η
οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. ………………………. απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή, συνολική καθαρή
αξία: . ……………….€ πλέον Φ.Π.Α. 23% (………. €) ήτοι, συνολική αξία µε τον Φ.Π.Α. ………………
Αναλυτικώς η προσφερθείσα τιµή ανά Τοµέα έχει ως εξής:
……………………………………………………………………….
Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από τους αρµόδιους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α., µετά τη θεώρηση των
σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφού θα έχουν
αφαιρεθεί όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Η πληρωµή των υπηρεσιών θα γίνει µετά την ολοκλήρωση τους. Για την καλή
εκτέλεση των υπηρεσιών θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό (ή πρωτόκολλο) από τα αρµόδια όργανα (επιτροπή/ές
παραλαβής) του Εργοδότη.
1.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις:
• Κράτηση 0,10 % υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.(Ν. 4013/2011) επί της καθαρής συµβατικής αξίας
• τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
• Παρακράτηση φόρου 4% στην προµήθεια ειδών και 8% στην παροχή υπηρεσιών 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.
Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου) περιλαµβάνονται στη συνολική καθαρή αξία των
……………...€ και βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη (Ταµείο).
2. Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει σε κάθε Τοµέα, τα εξής:
Α) Θεωρηµένο φορολογικό παραστατικό (π.χ. Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών).
Β) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας.
∆) Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN).
Ε) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο.
∆. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους και τους κανόνες της τέχνης και της
επιστήµης αλλά και σύµφωνα µε τις ισχύουσες Προδιαγραφές και σχετική Νοµοθεσία για αντίστοιχο έργο.
E. 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 των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α.

ΣΤ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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.
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Ζ. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.
Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και υπερισχύει
οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας.
2.
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.
3.
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.
4.
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.
5.
Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως την παρούσα σύµβαση, µε έγγραφη προειδοποίηση του
Αναδόχου προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. µετεγκατάσταση, κατάργηση
υπηρεσιών κ.λ.π.)
6.

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και αρµόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε εννέα (9) πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν ένα (1) ο
Ανάδοχος και οκτώ (8) ο Εργοδότης εκ των οποίων ένα τηρείται στο αρχείο συµβάσεων του τµήµατος Προµηθειών του
Ε.Τ.Α.Α.

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

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

