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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
…………………………….………………
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ε.Τ.Α.Α.
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΘΗΝΑ , 26.06.2014
Αρ. ∆ιακ.:
8 /2014
Α.∆.Α. ΩΚΟΜΟΡΕ1-1ΛΤ
Αρ. πρωτ. 140343

Μάρνη 22 – 104 33 – ΑΘΗΝΑ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: OIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Κατσαριώτη –Ρ. Μιχαλοπούλου
Τηλ. :210 5217327-312
fax: 210 5217315

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡ. 8 /2014
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ 5.580.000 ΤΕΜ.
ΕΝΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ & ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 21.000,00 €
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 2 όροφος - Αίθουσα ∆.Σ.

02.07.2014

ΤΕΤΑΡΤΗ

9:00

ος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Έως 21.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
(ή έως 25.830,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΑΙ

∆ΕΙΓΜΑ ΦΟΡΕΑ

ΝΑΙ
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Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη :
1. Tις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995) ''Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων'', όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/ 28-9-1995 τ. Α’) «Ενιαίος
Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
λοιπές διατάξεις».
 Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 434/Α/22-03-1994) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων και
άλλες διατάξεις».
 Του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30.9.2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη των δηµοσίων
συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)».
 Του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-08-2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη»
 Του Ν. 3861/2010(Φ.Ε.Κ.112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“πρόγραµµα διαύγεια” και άλλες διατάξεις.
 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»
 Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ.138/Α/05-06-2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία
2000/35 της 29-06-2000, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές».
 Του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»
 Του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005».
 Του Π.∆.113/2010 (ΦΕΚ 194/ A/ 22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
2. Τις κάτωθι αποφάσεις & έγγραφα:
 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 υπ’ αρ. 240/11-07-2013 θέµα 6ο, απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. «Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας
διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις προµήθειες του Ε.Τ.Α.Α. για το χρονικό διάστηµα
από 21/07/2013 έως 20/07/2014».
 Την Απόφαση επί του 7ου θέµατος της 275ης/20.02.2014 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. που αφορά
στην συγκρότηση της επιτροπής Παραλαβής Προµηθειών Υλικών, Υπηρεσιών του Τ.Π.Υ.Π. (Α∆Α :
ΒΙΕΡΟΡΕ1-ΤΜΘ)
 Την Απόφαση επί του 8ου θέµατος της 272ης/30.01.2014 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. που αφορά
στην συγκρότηση της επιτροπής Παραλαβής Προµηθειών υλικών, εργασιών των Τ.Π.∆.Ε.-Τ.Υ.∆.Ε. (Α∆Α :
ΒΙΗΦΟΡΕ1-25∆)
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 Την υπ’ αρ. 57 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 76589/3512/16.04.2014 και
Α∆Α:ΒΙ04ΟΡΕ1-Θ∆Θ, ποσού 23.370,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης
του προϋπολογισµού εξόδων της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσίας του ΤΠ∆Ε οικ. έτους 2014, στον ΚΑΕ:89100 (
Εγκεκριµένο αίτηµα, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆Σ -Α∆ΑΜ:14REQ002087947)
 Την υπ’ αρ. 13 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 119087/03-06-2014 και Α∆Α: ΒΙΥΞΟΡΕ1ΜΞ6, ποσού 2.460,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισµού εξόδων του Λογ/σµού Παροχών σε χρήµα οικ. έτους 2014, στον ΚΑΕ 0891(Εγκεκριµένο
αίτηµα το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆Σ -Α∆ΑΜ:14REQ002087683)
 Τις λοιπές κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων των Ν.
2198/1994 και Ν. 2286/1995.
 Το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 22457/1793/1/25.02.2014 έγγραφο της ∆/νσης Ασφάλισης Παροχών προς το Τµήµα
Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α./ αριθµ. Πρωτ.
Ε.Τ.Α.Α. 23182/25.02.2014 (Πρωτογενές αίτηµα, το οποίο
αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆Σ - Α∆ΑΜ :14REQ002087904)
 Το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 21400/495/1/25.02.2014 έγγραφο του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά προς το
Τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α./ αριθµ. Πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 23172/25.02.2014 (Πρωτογενές αίτηµα, το οποίο
αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆Σ - Α∆ΑΜ :14REQ002087633)
 Την απόφαση επί του 17.ου θέµατος της 292ης /12.06.2014 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε την
έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. για την
εκτύπωση ενσήµων του Τοµέα Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών και Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά,
προϋπολογισµού έως 21.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. (Α∆Α:ΒΣ1ΨΟΡΕ1-Θ4Υ)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ για την ανάδειξη
αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την εκτύπωση ενσήµων για τις ανάγκες του Τοµέα Πρόνοιας ∆ικαστικών
Επιµελητών και Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά, προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 21.000,00 € πλέον
Φ.Π.Α ( έως 25.830,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ), όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης αυτής, σύµφωνα µε τα παρακάτω:
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
Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 και ώρα 9: 00 π.µ., στο Τµήµα Πρωτοκόλλου των Ενιαίων Υπηρεσιών του
Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2ο όροφος.
3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος, αίθουσα ∆.Σ.
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2 Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.µ.

4. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την 9η ώρα της Τετάρτης 2 Ιουλίου 2014, δεν θα λαµβάνονται
υπόψη.
5. ∆εν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να υποβάλουν προσφορά για µέρος µόνο του
ζητούµενου έργου. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο µόνο του προκηρυχθέντος έργου.
6. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, καθώς και προσφορών που θέτουν όρους και
προϋποθέσεις.
7. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
β. Οι ενώσεις προµηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά
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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 αυτήν η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική
εκτέλεση της σύµβασης.
Για την αξιολόγηση των προσφορών µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα
αναφερόµενα στο αρθρ. 20 του Π.∆. 118/2007.
8. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών του
Ε.Τ.Α.Α. – κα Ε. Κατσαριώτη και κα Ρ. Μιχαλοπούλου, Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, 1ος όροφος, αριθµός
τηλ.: 210 5217 327 & 5217 304, αριθµός fax 210 5217 315, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης παρέχονται τις εργάσιµες µέρες
και ώρες ως εξής:
α) για τον Τ.Π.∆.Ε. κος Κωνσταντίνος Κούρκουλος, τηλ. 210 8846390 - Ηπείρου 64, Τ.Κ. 104 39,
Αθήνα.
β) για τον Τ.Υ.∆.Π. κα Ανδροµάχη Πηλιχού , τηλ. 210 4175 468 - fax: 210 4175 470–Ηρώων
Πολυτεχνείου 47, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς.
9. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:
10.1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

10.2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

10.3 «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

10.4 «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆

10.5 «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

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

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

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ

Ελέγχθηκε για τη νοµιµότητα των όρων
Ο Νοµικός Σύµβουλος του Ε.Τ.Α.Α.
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Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΜΕΙΣ-ΚΛΑΣΕΙΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΏΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Κατηγορίες
1. ΕΝΣΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ
κλάση

0,20€

τεµ.

2.900.000

2. ΕΝΣΗΜΑ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ
κλάση

τεµ.

0,25€

2.500.000
5.400.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜ.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κατηγορίες
1. κλάση

0,70

τεµ.

100.000

2. κλάση

0,50

τεµ.

40.000

3. κλάση

1,00

τεµ.

20.000

4. κλάση

2,00

τεµ.

20.000
180.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜ.

ΝΟΜΙΣΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ

Ευρώ (€)

1.Τοµέας Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών
2.Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά

ΣΥΝΟΛΟ : 21.000,00 € πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α.
1. Για τον Τ.Π.∆.Ε. 19.000,00 € πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α.
2. Για τον Τ.Υ.∆.Π. 2.000,00 € πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α.
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ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Προϋπολογισµός εξόδων οικ. έτους 2014 του Τοµέα Πρόνοιας
∆ικαστικών Επιµελητών και Λ.Π.Χ. του Ε.Τ.Α.Α

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΣΤΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ

Εντός 30 ηµερών από την έγκριση των δειγµάτων από τους φορείς

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

1. Για τον Τ.Π.∆.Ε. στην θυρίδα που διατηρούν οι Τοµείς στο Ταµείο
Παρακαταθηκών & ∆ανείων (Ακαδηµίας 40-Αθήνα), κατόπιν
συνεννόησης µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες.
2. Για τον Τ.Υ.∆.Π. τα γραφεία του Ε.Τ.Α.Α.-Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων
Πειραιά

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

• 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου.
• τέλος χαρτοσήµου 2 % (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 2,4% στο
ποσό των κρατήσεων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.
• κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της αξίας (εκτός
Φ.Π.Α) προ Φόρων & κρατήσεων, της αρχικής καθώς και κάθε
συµπληρωµατικής (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 Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων
• 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 ∆ιακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
1.1 Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισµού

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ &
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μάρνη 22 - 104 33 Αθήνα,

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014

2ος όροφος, αίθουσα ∆.Σ.

στις 9:00 π.µ.

στις 9:00 π.µ.

1.2 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισµού
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 το διαγωνισµό.
γ. 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 ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή
µέχρι την Τρίτη 1 Ιουλίου και ώρα 14:00.
δ. 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.
ε. 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.
στ. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.
• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.
• Ο αριθµός της διακήρυξης.
• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
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• Τα στοιχεία του αποστολέα.
• Η Ένδειξη: «Προσοχή! Η προσφορά να µην αποσφραγιστεί».
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.
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
επικυρωµένο αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλµατος για φυσικά πρόσωπα.
Πιστοποιητικό καταλληλότητας κατασκευής αξιών του ∆ηµοσίου που εκδίδεται από το Υπουργείο
Οικονοµικών, ή το αντίστοιχο πιστοποιητικό άλλου κράτους στην περίπτωση αλλοδαπού
προσφέροντα και εφόσον αυτό εκδίδεται κατά τη νοµοθεσία του κράτους αυτού.
 ∆ήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόµενου είδους, κατ’ άρθ. 18, Π.∆. 118/2007
 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, µε θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή
διαδικασία ανάθεσης, στον οποίο συµµετέχουν και να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των
όρων της παρούσας διακήρυξης.
• Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής, 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. 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
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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 ιδίου
άρθρου καταστάσεις,
− είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του
εδ. α της παρ. 2 του ιδίου 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 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, µε θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής, 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 γ) πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας

(όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι, ο Ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής)), δ) πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου, που θα
πιστοποιεί την εγγραφή του προσφέροντος, καθώς και το ειδικό επάγγελµα που ασκεί, ε)
δικαιολογητικά σύστασης εταιρείας, στ) 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.
• Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία
να αναφέρεται ότι ο προσφέρων διαθέτει εµπειρία σε ανάλογης φύσης έργα.
• Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι o προσφέρων διαθέτει εξειδικευµένο και
επαρκές προσωπικό καθώς και τα απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου.
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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 ,
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.

3. Στον φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχεται το πρωτότυπο και ένα
αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς του συµµετέχοντος.
• Με την προσφορά, η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά χιλιάδα ενσήµων, όπως καθορίζεται
στην διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπεται στη διακήρυξη.
• 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):
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. γ 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.
2. Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών (άρθρο 19, Π.∆. 118/2007) :
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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 2 Ιουλίου
2014 & ώρα 9π.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 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, 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 :
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•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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 10% 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 Γ’ της παρούσας διακήρυξης).
5. 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.
6. Πληρωµή
Η πληρωµή της αξίας των ενσήµων στον Ανάδοχο, θα γίνει από τους Τοµείς, µετά την ολοκλήρωση των
εργασιών 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 αντίστοιχων Τοµέων Πρόνοιας ∆ικαστικών
Επιµελητών και Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά 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
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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:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΠΕΙΡΟΥ 64, Τ.Κ. 104 39 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 998146384,
∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 47, Τ.Κ. 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α.Φ.Μ. 998146384,
∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ
και θα προσκοµιστούν στους ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ του Ε.Τ.Α.Α.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.)
11. Σε περίπτωση που η πληρωµή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες
µετά την υποβολή του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών 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 29.06.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,
καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο.
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Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του προς προµήθεια υλικού (ένσηµα) που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:
Τοµέας Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών

• Η εκτύπωση µε µελάνια ανεξίτηλα WS9-10 γίνεται σε κοµµιωµένο χαρτί wood free µη χλωριωµένο ειδικής
επεξεργασίας οµοιόµορφης κοµµίωσης, 80gr/m2 µαζί µε την κοµµίωση, µε ορατό υδατογράφηµα µόνο στο
υπεριώδες φώς που θα περιλαµβάνει τη λέξη Ε.Τ.Α.Α. και γραµµικό διάκοσµο σε κάθε ένα τεµάχιο και στο
ίδιο σηµείο.
• Το χαρτί θα έχει χρώµα λευκό ή λευκόχρουν, κατάλληλο να αποδώσει µε πιστότητα το υδατογράφηµα και τα
χρώµατα, θα είναι ισόπαχο, δεν θα αφήνει χνούδι κατά την εκτύπωση πέρα από τα ανεκτά όρια, δεν θα έχει
πόρους και δεν θα διαποτίζεται κατά τη γραφή του µε µελάνι.
• Θα είναι κοµµιωµένο στην µία όψη αυτού. Η κοµµίωση θα γίνει µε ευρωπαική ∆εξτρίνη ή Αρραβική κόλλα,
θα είναι πλούσια και τέτοια ώστε, τεµάχιο κοµµιωµένου χαρτιού διαστάσεων 26Χ36 χιλιοστοµέτρων
(διαστάσεις ενσήµου), επικολληµένου επί κοινού εγγράφου του ∆ηµοσίου, δεν θα µπορεί µετά την πάροδο
µιας ώρας από την επικόλληση να αποκολληθεί χωρίς να σχιστεί ή χωρίς να αποσπαστεί και στρώµα από
αυτό ή από το χαρτί που θα έχει επικολληθεί.
• Η υδατογράφηση και εκτύπωση θα γίνει µε σύστηµα ΟFFSET. Oι τσίγκοι και τα πρωτότυπα ηλεκτρονικά
αρχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την υδατογράφηση και εκτύπωση θα κατασκευαστούν µε δαπάνες του
Αναδόχου. Μετά το πέρας όλων των εργασιών, οι τσίγκοι θα καταστραφούν παρουσία επιτροπής, τα δε
πρωτότυπα ηλεκτρονικά αρχεία, αφού σφραγιστούν και υπογραφούν από την επιτροπή, θα φυλαχθούν σε
χώρο του Τοµέα Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών, για να χρησιµοποιηθούν σε µελλοντική εκτύπωση.
• Η οδόντωση θα είναι κανονική ως προς τον αριθµό των οπών σε κάθε πλευρά των ενσήµων, ώστε να
συµπίπτει µια πλήρης οπή σε κάθε µία από τις τέσσερις γωνίες των ενσήµων και να εξασφαλίζεται ίσο
πλάτος του λευκού περιθωρίου των ενσήµων στις ανά δύο απέναντι πλευρές.
• Τα ένσηµα θα εκτυπωθούν λιθογραφικώς ανά 50 ένσηµα για τις κατωτέρω κλάσεις:
0,20 µε απόκοµµα, χρώµα P 304/299
0,25 µε απόκοµµα, χρώµα P 489/485
• Oι παραστάσεις που θα εµφανίζονται σε κάθε κλάση θα είναι ως κάτωθι:
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• H συσκευασία θα γίνει σε φύλλα των 20Χ50 ενσήµων τοποθετηµένα ανάµεσα σε δύο φύλλα από χαρτόνι
τυλιγµένα όλα µαζί σε λεπτό φύλλο περιτυλίξεως ανά 20 φύλλα ώστε να σχηµατιστεί δεσµίδα που θα
περιλαµβάνει 1.000 ένσηµα, δηλαδή 20Χ50=1.000. Ανά 20 δεσµίδες θα κολληθεί σταυροειδώς χάρτινη
αυτοκόλλητη (προσοχή όχι γκοµέ) ταινία πλάτους τουλάχιστον 5 εκατοστών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
είναι αδύνατο το ανοιγµα της δεσµίδας χωρίς τη διάρρηξη της.

∆ιευκρίνιση:
Η πoσοτική ανοχή των προς εκτύπωση ενσήµων θα ανέρχεται σε ποσοστό ±5% είτε επί του συνόλου της
προς εκτύπωση ποσότητας ενσήµων, είτε κατά κλάση ενσήµων. Την επιπλέον εκτυπωθείσα ποσότητα, οι
Τοµείς έχουν δικαίωµα ή να την καταστρέψουν ή να την αγοράσουν µε την επιτευχθείσα τιµή.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

• Το σχήµα, οι διαστάσεις, το χρώµα και η παράσταση των ενσήµων θα είναι όµοια ακριβώς µε τα ήδη
κυκλοφορούντα ένσηµα του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά του Ε.Τ.Α.Α. Όλα τα ένσηµα θα έχουν την
ίδια ακριβώς διάσταση, διάταξη, χρώµα ανά είδος και παράσταση µε τα ένσηµα προηγουµένων εκδόσεων.
Τα ένσηµα των κλάσεων 0.70 θα διαχωρίζονται µε πιεστική διάτρηση στο κύριο σώµα και στο απόκοµµα
και η διάσταση κάθε ενσήµου (σώµα και απόκοµµα οµού) θα είναι 20mm Χ 42 mm. µε πράσινο (χακί)
χρώµα. Τα ένσηµα των κλάσεων 0.50, 1.00 και 2.00 δεν έχουν απόκοµµα και η διάσταση κάθε ενσήµου θα
είναι 20mm Χ 36,5 mm (χρώµα πράσινο).
• Τα ένσηµα θα εκτυπωθούν επί κοµµιωµένου χάρτου Ευρωπαϊκής προελεύσεως και η διάτρηση θα είναι
κανονική και οµοιόµορφη, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται µε ευχέρεια η αποκοπή των ενσήµων µεταξύ τους
αλλά και του αποκόµµατος από το κυρίως σώµα του ενσήµου της κατηγορίας των 0.70 ευρώ.
• Η εκτύπωση των ενδείξεων θα γίνει σε µονοχρωµία, ο χρωµατισµός θα είναι ανεξίτηλος και δεν θα
παρουσιάζει διαφορές αποχρώσεως.
• Κάθε ένσηµο – στο κυρίως σώµα – θα φέρει την απεικόνιση της θεάς Θέµιδος και περιφερειακά αυτού την
ονοµασία του Τοµέα: «Ε.Τ.Α.Α- ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» και την ονοµαστική αξία
του ενσήµου.
• Τα ένσηµα των 0.70 θα φέρουν στο απόκοµµα την ονοµασία του Τοµέα «Ε.Τ.Α.Α- ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» και την ονοµαστική αξία του ενσήµου (όπως υποδείγµατα / σχέδιο ενσήµων),
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ενώ τα δικαστικά ένσηµα των 0,50, 1.00 και 2.00 ευρώ θα αναγράφουν και τις λέξεις «∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ
ΕΝΣΗΜΟ» στο κάτω µέρος του ενσήµου πάνω από την ονοµαστική αξία τους.
• Oι παραστάσεις που θα εµφανίζονται σε κάθε κλάση θα είναι ως κάτωθι:

• Η εκτύπωση θα γίνει σε πλάκες (φύλλα) των 50 (πενήντα) ενσήµων µε αναγραφή στο περιθώριο (πλαίσιο)
της φράσης «έκδοση 2014».
• Η παραγωγή, εκτύπωση και παράδοση των ανωτέρω ενσήµων θα γίνει κατά τους κανόνες της επιστήµης και της
τεχνικής.
• Η οδόντωση θα είναι κανονική ως προς τον αριθµό των οπών σε κάθε πλευρά των ενσήµων, ώστε να
συµπίπτει µια πλήρης οπή σε κάθε µία από τις τέσσερις γωνίες των ενσήµων και να εξασφαλίζεται ίσο
πλάτος του λευκού περιθωρίου των ενσήµων στις ανά δύο απέναντι πλευρές.
• Η συσκευασία των ενσήµων θα γίνει σε δεσµίδες των 1000 τεµαχίων (φύλλα 20 Χ 50 ένσηµα) κάθε µία των
οποίων θα περιβάλλεται µε ταινία χάρτου. Οι ανωτέρω δεσµίδες συσκευάζονται σε δέµατα των δέκα
δεσµίδων (10 Χ1000) και συνολικά 10.000 τεµαχίων που συσκευάζεται σε δέµατα περιτυλιγµένα µε
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χοντρό χαρτί αντοχής, το οποίο θα περιβάλλεται από σταυροειδώς χάρτινη αυτοκόλλητη (προσοχή όχι
γκοµέ) ταινία πλάτους τουλάχιστον 5 εκατοστών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατο το άνοιγµα της
δεσµίδας χωρίς τη διάρρηξή της.
•

Τα δέµατα αυτά θα φέρουν στις δύο µικρότερες διαστάσεις τους ετικέτες χρώµατος ίδιου µε την κλάση των
ενσήµων που περιέχουν, στις οποίες θα αναγράφεται ο φορέας, το εργοστάσιο παραγωγής των ενσήµων, η
ποσότητα ,η αξία και το είδος των περιεχοµένων ενσήµων. Εννοείται ότι όπου οι ποσότητες ή το υπόλοιπο
των ποσοτήτων είναι µικρότερο των 10.000 η συσκευασία θα γίνεται στη µικρότερη ποσότητα. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε οι ταινίες χάρτου που θα περιβάλλουν τις δεσµίδες να είναι του αυτού
πάχους και βάρους, καθώς επίσης και το χαρτί που θα περιβάλλει το δέµα να έχει το αυτό βάρος.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εκτύπωση θα γίνεται µε το σύστηµα OFFSET. Οι τσίγκοι και τα films που θα χρησιµοποιηθούν για την
εκτύπωση θα κατασκευαστούν µε δαπάνες του Αναδόχου. Μετά το πέρας των εργασιών, οι τσίγκοι, τα κακέκτυπα,
τα δοκίµια καθώς και η επιπλέον εκτυπωθείσα ποσότητα την οποία δεν θα αγοράσουν οι Τοµείς θα καταστραφούν
στους χώρους εκτύπωσης των ενσήµων µε πολλαπλές τοµές, παρουσία της επιτροπής παρακολούθησης εκτύπωσης
των ενσήµων των Τοµέων. Τα δε films ή άλλα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτύπωση των ενσήµων
αφού σφραγιστούν και υπογραφούν από την επιτροπή θα φυλαχθούν στον ειδικό χώρο που διαθέτουν οι Τοµείς
αυτοί για να χρησιµοποιηθούν σε µελλοντική εκτύπωση.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε επιµέλεια προς αποφυγή κυκλοφορίας άλλων ενσήµων, πλην
αυτών που θα παραδοθούν στους Τοµείς, σε αντίθετη περίπτωση θα ευθύνεται σε πλήρη αποζηµίωση για κάθε
θετική ή υποθετική ζηµία των Τοµέων, ανεξαρτήτως της ποινικής ευθύνης των εκπροσώπων του.
Μέσα σε δέκα

(10) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, ο

Ανάδοχος

υποχρεούται να υποβάλει για έλεγχο στους αντίστοιχους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α., µε τους οποίους συµβάλλεται,
δείγµατα των προς εκτύπωση ενσήµων. Σε περίπτωση που δεν συµµορφωθεί µε τυχόν διορθώσεις και υποδείξεις
που θα του γίνουν, η ευθύνη για τα τυχόν λάθη που θα παρατηρηθούν θα βαρύνει αυτόν και µόνο, ο οποίος θα είναι
υποχρεωµένος να ανατυπώσει τα λανθασµένα ένσηµα Μέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την
έγκριση των δειγµάτων από τους Τοµείς , ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση της συνολικής ποσότητας των
ενσήµων που αφορούν τους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α, µε τους οποίους συµβάλλεται, ενώπιων των αρµοδίων επιτροπών
παραλαβής. Η µεταφορά των πιο πάνω ενσήµων θα γίνει µε ευθύνη και έξοδα του Ανάδοχου. Σε περίπτωση που
κατά την αποσφράγιση των δεµάτων ή δεσµίδων, οποτεδήποτε, παρουσιαστεί έλλειµµα ενσήµων ο Ανάδοχος
υποχρεούται να καταβάλλει ως αποζηµίωση την αξία των ελλειπόντων.
Η παράδοση των εκτυπωθέντων ενσήµων θα γίνει στις αρµόδιες επιτροπές παραλαβής Προµηθειών υλικών και
Υπηρεσιών των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. και στους χώρους που περιγράφονται στο παράρτηµα Α της παρούσας
<<ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ>>
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Ανήκει στη διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ ___________________ Ηµεροµηνία έκδοσης, ___ / ___ /2014
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 Εταιρίας _______________ Οδός ____________ Αριθµός ______
Τ.Κ. __________
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας} των Εταιριών
α) ____________ οδός ____________ αριθµός ______ ΤΚ __________
β) ____________ οδός ____________ αριθµός ______ ΤΚ __________
γ) ____________ οδός ____________ αριθµός ______ ΤΚ __________
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των
ευρώ____________________ , για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό ∆ιακήρυξης …../2014 που
αφορά στο διαγωνισµό της ___________ µε αντικείµενο ________________ συνολικής αξίας ________________
, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. …../2014 ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα είναι αορίστου χρόνου και ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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Ανήκει στη διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.
Στην Αθήνα, σήµερα, την

/

/2014, µεταξύ:

1) 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. Σελλιανάκη Αντώνη, (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:
• Της απόφασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του ……ου θέµατος της ………………… συνεδρίασης του ∆.Σ.
του Ε.Τ.Α.Α. ………………….
• Της υπ’ αριθµ. 8/2014 ∆ιακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της εκτύπωσης των
ενσήµων του Τοµέα Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών και Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά,
προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 21.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
 Της απόφασης επί του 17.ου θέµατος της 292ης /12.06.2014 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε
την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. για την
εκτύπωση ενσήµων του Τοµέα Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών και Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά,
προϋπολογισµού έως 21.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. (Α∆Α:ΒΣ1ΨΟΡΕ1-Θ4Υ)
 Της υπ’ αρ.
57 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε
αρ. πρωτ. 76589/3512/16.04.2014 και
Α∆Α:ΒΙ04ΟΡΕ1-Θ∆Θ, ποσού 23.370,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης
του προϋπολογισµού εξόδων της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσίας του ΤΠ∆Ε οικ. έτους 2014, στον ΚΑΕ:89100 (
Εγκεκριµένο αίτηµα, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆Σ -Α∆ΑΜ:14REQ002087947)
 Της υπ’ αρ. 13 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 119087/03-06-2014 και Α∆Α: ΒΙΥΞΟΡΕ1ΜΞ6, ποσού 2.460,00 € για την πληρωµή της ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισµού εξόδων του Λογ/σµού Παροχών σε χρήµα οικ. έτους 2014, στον ΚΑΕ 0891(Εγκεκριµένο
αίτηµα το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆Σ -Α∆ΑΜ:14REQ002087683)
στη συµβαλλόµενη εταιρία µε την επωνυµία «……………………………..», την ανάθεση της εκτύπωσης των
ενσήµων για τους Τοµείς Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών και Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά.
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Τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του προς προµήθεια υλικού (ένσηµα) που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:
Τοµέας Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών
• Η εκτύπωση µε µελάνια ανεξίτηλα WS9-10 γίνεται σε κοµιωµένο χαρτί wood free µη χλωριωµένο ειδικής
επεξεργασίας οµοιόµορφης κοµµίωσης, 80gr/m2 µαζί µε την κοµµίωση, µε ορατό υδατογράφηµα µόνο στο
υπεριώδες φώς που θα περιλαµβάνει τη λέξη Ε.Τ.Α.Α. και γραµµικό διάκοσµο σε κάθε ένα τεµάχιο και στο
ίδιο σηµείο.
• Το χαρτί θα έχει χρώµα λευκό ή λευκόχρουν, κατάλληλο να αποδώσει µε πιστότητα το υδατογράφηµα και τα
χρώµατα, θα είναι ισόπαχο, δεν θα αφήνει χνούδι κατά την εκτύπωση πέρα από τα ανεκτά όρια, δεν θα έχει
πόρους και δεν θα διαποτίζεται κατά τη γραφή του µε µελάνι.
• Θα είναι κοµµιωµένο στην µία όψη αυτού. Η κοµµίωση θα γίνει µε ευρωπαική ∆εξτρίνη ή Αρραβική κόλλα,
θα είναι πλούσια και τέτοια ώστε, τεµάχιο κοµµιωµένου χαρτιού διαστάσεων 26Χ36 χιλιοστοµέτρων
(διαστάσεις ενσήµου), επικολληµένου επί κοινού εγγράφου του ∆ηµοσίου, δεν θα µπορεί µετά την πάροδο
µιας ώρας από την επικόλληση να αποκολληθεί χωρίς να σχιστεί ή χωρίς να αποσπαστεί και στρώµα από
αυτό ή από το χαρτί που θα έχει επικολληθεί.
• Η υδατογράφηση και εκτύπωση θα γίνει µε σύστηµα ΟFFSET. Oι τσίγκοι και τα πρωτότυπα ηλεκτρονικά
αρχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την υδατογράφηση και εκτύπωση θα κατασκευαστούν µε δαπάνες του
Αναδόχου. Μετά το πέρας όλων των εργασιών, οι τσίγκοι θα καταστραφούν παρουσία επιτροπής, τα δε
πρωτότυπα ηλεκτρονικά αρχεία, αφού σφραγιστούν και υπογραφούν από την επιτροπή, θα φυλαχθούν σε
χώρο του Τοµέα Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών, για να χρησιµοποιηθούν σε µελλοντική εκτύπωση.
• Η οδόντωση θα είναι κανονική ως προς τον αριθµό των οπών σε κάθε πλευρά των ενσήµων, ώστε να
συµπίπτει µια πλήρης οπή σε κάθε µία από τις τέσσερις γωνίες των ενσήµων και να εξασφαλίζεται ίσο
πλάτος του λευκού περιθωρίου των ενσήµων στις ανά δύο απέναντι πλευρές.
• Τα ένσηµα θα εκτυπωθούν λιθογραφικώς ανά 50 ένσηµα για τις κατωτέρω κλάσεις:
0,20 µε απόκοµµα, χρώµα P 304/299
0,25 µε απόκοµµα, χρώµα P 489/485
• Oι παραστάσεις που θα εµφανίζονται σε κάθε κλάση θα είναι ως κάτωθι:

• H συσκευασία θα γίνει σε φύλλα των 20Χ50 ενσήµων τοποθετηµένα ανάµεσα σε δύο φύλλα από χαρτόνι
τυλιγµένα όλα µαζί σε λεπτό φύλλο περιτυλίξεως ανά 20 φύλλα ώστε να σχηµατιστεί δεσµίδα που θα
περιλαµβάνει 1.000 ένσηµα, δηλαδή 20Χ50=1.000. Ανά 20 δεσµίδες θα κολληθεί σταυροειδώς χάρτινη
αυτοκόλλητη (προσοχή όχι γκοµέ) ταινία πλάτους τουλάχιστον 5 εκατοστών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
είναι αδύνατο το ανοιγµα της δεσµίδας χωρίς τη διάρρηξη της.
∆ιευκρίνιση:
Η πoσοτική ανοχή των προς εκτύπωση ενσήµων θα ανέρχεται σε ποσοστό ±5% είτε επί του συνόλου της προς
εκτύπωση ποσότητας ενσήµων, είτε κατά κλάση ενσήµων. Την επιπλέον εκτυπωθείσα ποσότητα, οι Τοµείς
έχουν δικαίωµα ή να την καταστρέψουν ή να την αγοράσουν µε την επιτευχθείσα τιµή.
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

• Το σχήµα, οι διαστάσεις, το χρώµα και η παράσταση των ενσήµων θα είναι όµοια ακριβώς µε τα ήδη
κυκλοφορούντα ένσηµα του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά του Ε.Τ.Α.Α. Όλα τα ένσηµα θα έχουν την
ίδια ακριβώς διάσταση, διάταξη, χρώµα ανά είδος και παράσταση µε τα ένσηµα προηγουµένων εκδόσεων.
Τα ένσηµα των κλάσεων 0.70 θα διαχωρίζονται µε πιεστική διάτρηση στο κύριο σώµα και στο απόκοµµα
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και η διάσταση κάθε ενσήµου (σώµα και απόκοµµα οµού) θα είναι 20mm Χ 42 mm. µε πράσινο (χακί)
χρώµα. Τα ένσηµα των κλάσεων 0.50, 1.00 και 2.00 δεν έχουν απόκοµµα και η διάσταση κάθε ενσήµου θα
είναι 20mm Χ 36,5 mm (χρώµα πράσινο).
• Τα ένσηµα θα εκτυπωθούν επί κοµµιοµένου χάρτου Ευρωπαϊκής προελεύσεως και η διάτρηση θα είναι
κανονική και οµοιόµορφη, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται µε ευχέρεια η αποκοπή των ενσήµων µεταξύ τους
αλλά και του αποκόµµατος από το κυρίως σώµα του ενσήµου της κατηγορίας των 0.70 ευρώ.
• Η εκτύπωση των ενδείξεων θα γίνει σε µονοχρωµία, ο χρωµατισµός θα είναι ανεξίτηλος και δεν θα
παρουσιάζει διαφορές αποχρώσεως.
• Κάθε ένσηµο – στο κυρίως σώµα – θα φέρει την απεικόνιση της θεάς Θέµιδος και περιφερειακά αυτού την
ονοµασία του Τοµέα: «Ε.Τ.Α.Α- ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» και την ονοµαστική αξία
του ενσήµου.
• Τα ένσηµα των 0.70 θα φέρουν στο απόκοµµα την ονοµασία του Τοµέα «Ε.Τ.Α.Α- ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» και την ονοµαστική αξία του ενσήµου (όπως υποδείγµατα / σχέδιο ενσήµων),
ενώ τα δικαστικά ένσηµα των 0,50, 1.00 και 2.00 ευρώ θα αναγράφουν και τις λέξεις «∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ
ΕΝΣΗΜΟ» στο κάτω µέρος του ενσήµου πάνω από την ονοµαστική αξία τους.
• Oι παραστάσεις που θα εµφανίζονται σε κάθε κλάση θα είναι ως κάτωθι:

• Η εκτύπωση θα γίνει σε πλάκες (φύλλα) των 50 (πενήντα) ενσήµων µε αναγραφή στο περιθώριο (πλαίσιο)
της φράσης «έκδοση 2014».
• Η παραγωγή, εκτύπωση και παράδοση των ανωτέρω ενσήµων θα γίνει κατά τους κανόνες της επιστήµης και της
τεχνικής.
• Η οδόντωση θα είναι κανονική ως προς τον αριθµό των οπών σε κάθε πλευρά των ενσήµων, ώστε να
συµπίπτει µια πλήρης οπή σε κάθε µία από τις τέσσερις γωνίες των ενσήµων και να εξασφαλίζεται ίσο
πλάτος του λευκού περιθωρίου των ενσήµων στις ανά δύο απέναντι πλευρές.
• Η συσκευασία των ενσήµων θα γίνει σε δεσµίδες των 1000 τεµαχίων (φύλλα 20 Χ 50 ένσηµα) κάθε µία των
οποίων θα περιβάλλεται µε ταινία χάρτου. Οι ανωτέρω δεσµίδες συσκευάζονται σε δέµατα των δέκα
δεσµίδων (10 Χ1000) και συνολικά 10.000 τεµαχίων που συσκευάζεται σε δέµατα περιτυλιγµένα µε
χοντρό χαρτί αντοχής, το οποίο θα περιβάλλεται από σταυροειδώς χάρτινη αυτοκόλλητη (προσοχή όχι
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γκοµέ) ταινία πλάτους τουλάχιστον 5 εκατοστών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατο το άνοιγµα της
δεσµίδας χωρίς τη διάρρηξή της.
• Τα δέµατα αυτά θα φέρουν στις δύο µικρότερες διαστάσεις τους ετικέτες χρώµατος ίδιου µε την κλάση των
ενσήµων που περιέχουν, στις οποίες θα αναγράφεται ο φορέας, το εργοστάσιο παραγωγής των ενσήµων, η
ποσότητα ,η αξία και το είδος των περιεχοµένων ενσήµων. Εννοείται ότι όπου οι ποσότητες ή το υπόλοιπο
των ποσοτήτων είναι µικρότερο των 10.000 η συσκευασία θα γίνεται στη µικρότερη ποσότητα. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε οι ταινίες χάρτου που θα περιβάλλουν τις δεσµίδες να είναι του αυτού
πάχους και βάρους, καθώς επίσης και το χαρτί που θα περιβάλλει το δέµα να έχει το αυτό βάρος.
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εκτύπωση θα γίνεται µε το σύστηµα OFFSET. Οι τσίγκοι και τα films που θα χρησιµοποιηθούν για την
εκτύπωση θα κατασκευαστούν µε δαπάνες του Αναδόχου. Μετά το πέρας των εργασιών, οι τσίγκοι, τα κακέκτυπα,
τα δοκίµια καθώς και η επιπλέον εκτυπωθείσα ποσότητα την οποία δεν θα αγοράσoυν οι Τοµείς θα καταστραφούν
στους χώρους εκτύπωσης των ενσήµων µε πολλαπλές τοµές, παρουσία της επιτροπής παρακολούθησης εκτύπωσης
των ενσήµων των Τοµέων. Τα δε films ή άλλα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτύπωση των ενσήµων
αφού σφραγιστούν και υπογραφούν από την επιτροπή θα φυλαχθούν στον ειδικό χώρο που διαθέτουν οι Τοµείς
αυτοί για να χρησιµοποιηθούν σε µελλοντική εκτύπωση.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε επιµέλεια προς αποφυγή κυκλοφορίας άλλων ενσήµων, πλην
αυτών που θα παραδοθούν στους Τοµείς, σε αντίθετη περίπτωση θα ευθύνεται σε πλήρη αποζηµίωση για κάθε
θετική ή υποθετική ζηµία των Τοµέων, ανεξαρτήτως της ποινικής ευθύνης των εκπροσώπων του.
Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Μέσα σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει για έλεγχο στους αντίστοιχους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α., µε τους οποίους συµβάλλεται,
δείγµατα των προς εκτύπωση ενσήµων. Σε περίπτωση που δεν συµµορφωθεί µε τυχόν διορθώσεις και υποδείξεις
που θα του γίνουν, η ευθύνη για τα τυχόν λάθη που θα παρατηρηθούν θα βαρύνει αυτόν και µόνο, ο οποίος θα είναι
υποχρεωµένος να ανατυπώσει τα λανθασµένα ένσηµα Μέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την
έγκριση των δειγµάτων από τους Τοµείς , ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση της συνολικής ποσότητας των
ενσήµων που αφορούν τους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α, µε τους οποίους συµβάλλεται, ενώπιων των αρµοδίων επιτροπών
παραλαβής. Η µεταφορά των πιο πάνω ενσήµων θα γίνει µε ευθύνη και έξοδα του Ανάδοχου. Σε περίπτωση που
κατά την αποσφράγιση των δεµάτων ή δεσµίδων, οποτεδήποτε, παρουσιαστεί έλλειµµα ενσήµων ο Ανάδοχος
υποχρεούται να καταβάλλει ως αποζηµίωση την αξία των ελλειπόντων.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
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. ………………
Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από τους Τοµείς Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών και Τοµέα
Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά 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 εργασιών θα γίνει µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Για την παραλαβή των ειδών και εργασιών
θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό (ή πρωτόκολλο) από τα αρµόδια όργανα (επιτροπή/ές παραλαβής) του Εργοδότη.
1.Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις:
• 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου.
• τέλος χαρτοσήµου 2 % (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 2,4% στο ποσό των κρατήσεων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.
• κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ Φόρων & κρατήσεων, της
αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (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
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
• Παρακράτηση φόρου 4% στο προ Φ.Π.Α. ποσό του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω
κρατήσεων.

23
Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύµβασης µε τον ανάδοχο.
Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 4%) περιλαµβάνονται στη συνολική καθαρή αξία των
……………...€ πλέον Φ.Π.Α. και βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη (Ταµείο).
2. Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στον Τοµέα, τα εξής:
Α) Θεωρηµένο Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
Β) πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας
Γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, από τα οποία να
προκύπτει ότι, ο Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
∆) 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.
Ο Ανάδοχος οφείλει, βάσει της παρούσας, κατά τη διάρκεια των εργασιών, να χρησιµοποιεί µόνο προσωπικό το
οποίο θα ασφαλίζει στα προβλεπόµενα από το νόµο Κύρια και Επικουρικά Ταµεία Ασφάλισης.
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.
Ε. 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.
ΣΤ. 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.)
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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 τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν ένα ο
Ανάδοχος και δύο ο Εργοδότης.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του Ε.Τ.Α.Α.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

