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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 09 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ:59675/379

Δ/νςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.- Τμιμα Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 265/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:57834/1532/03-03-2021 (ορκι επανάλθψθ 05-03-2021) ειςιγθςθ τθσ
Δ/νςθσ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.- Τμιμα Προμθκειϊν.

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 265/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ για
τθν προμικεια ειδϊν γραφικισ φλθσ και μελανιϊν εκτυπωτϊν, φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων
ςυςκευϊν τθλεομοιοτυπίασ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ Περιφερειακισ
Ενότθτασ Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. και των Δ/νςεων Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Ν.
Ηλείασ, για ζνα ζτοσ (12 μινεσ) από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ
των 71.725,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. Β) Συγκρότθςθ: α) τριμελοφσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ
και αξιολόγθςθσ προςφορϊν και β) τριμελοφσ επιτροπισ ενςτάςεων, του ωσ άνω διαγωνιςμοφ», για
δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιϊτθσ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 14/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Πάτρα, ςιμερα τθν 08θ Μαρτίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 58833/374/04-03-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. Στθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

Σακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Τθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Τελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Τςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 265/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 11ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Α)
Ζγκριςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ειδϊν γραφικισ
φλθσ και μελανιϊν εκτυπωτϊν, φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων ςυςκευϊν τθλεομοιοτυπίασ για τθν
κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. και των Δ/νςεων
Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Ν. Ηλείασ, για ζνα ζτοσ (12 μινεσ) από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 71.725,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΠΑ. Β) Συγκρότθςθ: α) τριμελοφσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν και β)
τριμελοφσ επιτροπισ ενςτάςεων, του ωσ άνω διαγωνιςμοφ».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 57834/1532/03-03-2021 (ορκι επανάλθψθ 05-03-2021) ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ
Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.- Τμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά
τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν Περιφζρειεσ
ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο αρικμ. ΦΕΚ 4309/τΒϋ/30.12.2016) με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Σισ διατάξεισ του αρ. 6 παρ. 14 του Ν. 4071/12, ςφμφωνα με το οποίο «Όμοιεσ ι ομοειδείσ δαπάνεσ
δφνανται να εγγραφοφν ςε ξεχωριςτζσ πιςτϊςεισ, κατά Ειδικό Φορζα και ΚΑΕ ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό
τθσ Περιφζρειασ ι του Διμου ι τθσ Δ.Ε.Τ.Α. και να εκτελεςτοφν αυτοτελϊσ, εφόςον αφοροφν ςε διαφορετικζσ
περιφερειακζσ ι δθμοτικζσ ενότθτεσ, αντιςτοίχωσ».
5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ
και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με
το οποίο ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ
του υμβουλίου τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τα δθμοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν
− μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE L 306/41), κακϊσ και θ ςυςτθματικι ζνταξθ ςε ενιαίο κείμενο και, κατά
περίπτωςθ, θ επικαιροποίθςθ των ιςχυουςϊν αρχϊν δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ και των
διατάξεων του δθμόςιου λογιςτικοφ.
6. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010ϋ) περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων
ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
7. Σο Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
Νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ».
8. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ».
9. Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 με τι οποίεσ κωδικοποιοφνται οι διατάξεισ περί
προμθκειϊν του δθμόςιου τομζα και ρυκμίηονται ςυναφι κζματα.
10. Σισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Αϋ/14-02-2005) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν
αποτροπι καταςτρατθγιςεων, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, όπωσ τροποποιικθκε με τισ
διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Αϋ/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει..
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11. Σθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Τπ. Οικονομίασ, με τθν οποία
αναπροςαρμόςτθκε το
χρθματικό ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500)
ευρϊ.
12. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου (γ) του άρκρου 176 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τΑϋ/2010), το οποίο
τροποποιικθκε με το άρκρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν
αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑϋ/2012) ςφμφωνα με το οποίο θ
Οικονομικι Επιτροπι είναι αρμόδια «για τθν κατάρτιςθ των όρων, τθ ςφνταξθ των διακθρφξεων, τθ διεξαγωγι
και κατακφρωςθ κάκε μορφισ δθμοπραςιϊν κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν διεξαγωγισ και
αξιολόγθςθσ από μζλθ τθσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ».
13. Σθν υπ’ αρίκμ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, όπου γίνεται θ επικφρωςθ των
αποτελεςμάτων των Αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου και των επαναλθπτικϊν τουσ, τθσ 2ασ Ιουνίου
2019 με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, που αναλαμβάνουν, επιςιμωσ κακικοντα τθν 1θ επτεμβρίου 2019 (Άρκρο 46 παράγραφοσ 6γ του Ν.
4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοςίασ ανζλαβε τα κακικοντά τθσ θ
νζα Περιφερειακι Αρχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
14. Σθν 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ τθν 01.09.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ «εξελζγθςαν τα τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 01/09/2019 ζωσ 07/11/2021 (άρκρο 175 παρ. 1,2 και 3 του Ν.
3852/2010)» Με τθν υπ’ αρίκ. 274705/3714/19.09.2019 απόφαςθ του, ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ
όριςε τον Πρόεδρο και τα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
15. Σθν υπ αρίκμ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01-09-2020 (ΦΕΚ 715/τϋ Τ.Ο.Δ.Δ./07-09-2020) απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
16. Σθν αρίκμ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29-09-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Βϋ/5-10-2020) απόφαςθ περί μεταβίβαςθσ
άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
17. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων & των
Περιφερειϊν του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Αϋ/9.8.2019) «Ρυκμίςεισ του υπουργείου Εςωτερικϊν…» που
αντικατζςτθςε το άρκρο 176 του Ν. 3852/2010 «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ
περιφερειϊν».
18. Σθν υπ. αρικμ. 186/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠ87Λ6-9Κ8) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021,
θ οποία, αφοφ ελζγχκθκε, βρζκθκε νόμιμθ ςφμφωνα με τθν αρικμ. πρωτ. 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟΡ1ΦΨΤΗ) απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου.
19.Σθν αρικμ. 16/2021 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου ΠΔΕ με κζμα «Ζγκριςθ του ετιςιου
προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 2021».
20.Σο με αρικμ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/29839/795/04-02-2021 πρωτογενζσ αίτθμα δζςμευςθσ πίςτωςθσ του
τμιματοσ Προμθκειϊν Π.Ε. Θλείασ ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό ζτουσ 2021.
21.Σθν υπϋ αρικμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/35330/2386/25-02-2021 Βεβαίωςθ φπαρξθσ πίςτωςθσ του Σμιματοσ Οικονομικισ
Διαχείριςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου ΠΔΕ.
22.Σθν με Α/Α 1111 (ΑΔΑ: ΨΨΤΔ7Λ6-ΔΝΠ) απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ &
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ ΠΔΕ.
Σο τμιμα Προμθκειϊν τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ Π.Ε. Θλείασ, ζχοντασ λάβει υπόψθ τα
Αιτιματα των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Θλείασ, των Δ/νςεων Π/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Ν. Θλείασ και βάςθ τθσ
μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ αγοράσ, προτίκεται να κινιςει διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθν «Προμικεια
ειδϊν γραφικισ φλθσ και μελανιϊν εκτυπωτϊν, φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων & ςυςκευϊν τθλεομοιοτυπίασ των
Τπθρεςιϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε. και των Δ/ςεων Π/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ν.
Θλείασ για ζνα ζτοσ». Θ εν λόγω προμικεια υποδιαιρείται ςε επτά (7) τμιματα και ο διαγωνιςμόσ κα
πραγματοποιθκεί με τθν διαδικαςία ανοικτοφ θλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων τθσ παρ.
γϋ του άρκρου 5 του Ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
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ΕΙΔΘ ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΛΘ-ΜΕΛΑΝΙΑ

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ ΔΑΠΑΝΘ Ε €
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ
ΦΠΑ 24%

ΣΜΘΜΑ 1 ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΛΘ (ΧΑΡΣΙ)

22.305,00

ΣΜΘΜΑ 2 ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΛΘ (ΕΙΔΘ ΑΡΧΕΙΟΘΕΣΘΘ)

9.724,00

ΣΜΘΜΑ 3 ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΛΘ (ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΘΛ/ΦΙΑ)

2.924,00

ΣΜΘΜΑ 4 ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΛΘ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΘ)

9.082,00

ΣΜΘΜΑ 5 ΜΕΛΑΝΙΑ-TONER ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΕ

18.400,00

ΣΜΘΜΑ

ΣΜΘΜΑ

6
ΜΕΛΑΝΙΑ-TONER
ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΑ
7
ΜΕΛΑΝΙΑ-TONER
ΣΘΛΕΟΜΟΙΟΣΤΠΙΑ

ΓΙΑ

ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΑ
8.500,00
ΓΙΑ

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ ΔΑΠΑΝΘ Ε €

ΤΚΕΤΕ
790,00
71.725,00

Ειςθγείται :
1. Σθν ζγκριςθ των όρων διενζργειασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων τθσ παρ. γ του
άρκρου 5 του Ν.4412/2016, για τθν προμικεια ειδϊν γραφικισ φλθσ και μελανιϊν εκτυπωτϊν, φωτοτυπικϊν
μθχανθμάτων και ςυςκευϊν τθλεομοιοτυπίασ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ Περιφερειακισ
Ενότθτασ Θλείασ τθσ Π.Δ.Ε. και των Δ/νςεων Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Θλείασ, για ζνα
ζτοσ (12 μινεσ) από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 71.725,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, θ οποία κα διενεργθκεί με τθ διαδικαςία του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων τθσ παρ. γ του άρκρου 5 του Ν.4412/2016, με κριτιριο κατακφρωςθσ, τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ ανά τμιμα του διαγωνιςμοφ κακϊσ και ζγκριςθ
των επιςυναπτόμενων τευχϊν του διαγωνιςμοφ, ιτοι:
Α) Σθσ διακιρυξθσ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ.
Β) Σθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ για τθν δθμοςίευςθ ςτον τοπικό τφπο.
2. Σθ ςυγκρότθςθ των παρακάτω επιτροπϊν:
Ι. τριμελοφσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν του εν λόγω διαγωνιςμοφ κακϊσ
και τυχόν επαναλθπτικϊν διαγωνιςμϊν,
ΙΙ. τριμελοφσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων και προςφυγϊν του εν λόγω διαγωνιςμοφ κακϊσ και
τυχόν επαναλθπτικϊν διαγωνιςμϊν,
κατόπιν κλιρωςθσ μεταξφ των υπαλλιλων οι οποίοι διακζτουν τα τυπικά προςόντα με βάςθ τα ιςχφοντα
του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/8-8-2016).
3. Σθν εξουςιοδότθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Θλείασ για τθν υπογραφι των ςχετικϊν ςυμβάςεων που κα
προκφψουν, ςφμφωνα με τθν αρικ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29-09-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Βϋ/5-10-2020) απόφαςθ
του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και
ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό ζτουσ 2021 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, και ςυγκεκριμζνα τον
ΚΑΕ 02.03.072.1111.01.0001 τθσ Π.Ε. Θλείασ.
Για το ςκοπό αυτό ζχει εκδοκεί θ με Α/Α 1111 (ΑΔΑ: ΨΨΤΔ7Λ6-ΔΝΠ) απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ
Οικονομικοφ και Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου ΠΔΕ.
Θ διακιρυξθ και θ περίλθψθ αυτισ ζχουν ωσ εξισ:
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Ρφργοσ, ……/….. /2021

ΡΕΙΨΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αρ. Ρρωτ. ΡΔΕ/ΔΔΟΡΕΘ/

ΡΕΙΨΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΘΛΕΙΑΣ

Α/Α ςυςτιματοσ :

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΣΫΤΕΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΫΝ
Ταχ. Δ/νςθ : Μανωλοποφλου 47
Ταχ. Κωδ. : 27131, Ρφργοσ
Ρλθροφορίεσ : Κλεοπάτρα Αλτάνθ
Τθλζφωνο : 2621360425
Fax : 2621360423
e-mail: ddo-proc@ilia.pde.gov.gr

ΔΛΑΞΘΦΩΘ ΑΡΣΛΧΨΘΧ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ ΞΑΨΩ ΨΩΡ ΣΦΛΩΡ
ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΡΑΔΕΛΘ ΑΡΑΔΣΧΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΕΛΔΩΡ ΓΦΑΦΛΞΘΧ ΩΟΘΧ ΞΑΛ ΠΕΟΑΡΛΩΡ ΕΞΨΩΥΩΨΩΡ,
ΦΩΨΣΨΩΥΛΞΩΡ ΠΘΧΑΡΘΠΑΨΩΡ & ΧΩΧΞΕΩΩΡ ΨΘΟΕΣΠΣΛΣΨΩΥΛΑΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΑΟΩΨΘ ΨΩΡ ΑΡΑΓΞΩΡ ΨΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΨΘΧ Υ.Ε. ΘΟΕΛΑΧ ΨΘΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΔΩΨΛΞΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ ΞΑΛ ΨΩΡ Δ/ΧΕΩΡ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑΧ &
ΔΕΩΨΕΦΣΒΑΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ Ρ. ΘΟΕΜΑΧ ΓΛΑ ΕΡΑ ΕΨΣΧ, ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΔΑΥΑΡΘΧ ΠΕΧΦΛ ΨΣΩ ΥΣΧΣΩ ΨΩΡ
71.725,00 € ΧΩΠΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΣΠΕΡΣΩ ΦΥΑ ΞΑΛ ΠΕ ΞΦΛΨΘΦΛΣ ΞΑΨΑΞΩΦΩΧΘΧ ΨΘΡ ΥΟΕΣΡ ΧΩΠΦΕΦΣΩΧΑ
ΑΥΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΑΥΣΨΘ ΥΦΣΧΦΣΦΑ ΒΑΧΕΛ ΨΘΧ ΨΛΠΘΧ ΑΡΆ ΨΠΙΠΑ.
Θ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΔΩΨΛΞΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ
Διακθρφςςει
Ανοικτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό κάτω των ορίων για τθν προμικεια ειδϊν γραφικισ φλθσ και
μελανιϊν εκτυπωτϊν, φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων & ςυςκευϊν τθλεομοιοτυπίασ για τισ ανάγκεσ
των υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ τθσ Ρ.Δ.Ε. και των Δ/ςεων Ρρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Θλείασ για ζνα ζτοσ,
ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 71.725,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΨΡΑ: 57.842,74 €, ΨΡΑ : 13.882,26 €)
και με κριτιριο κατακφρωςθσ, τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τθσ τιμισ, ανά τμιμα του διαγωνιςμοφ.

Ρου κα διεξαχκεί ςφμφωνα με: (α) τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΨΕΚ Α’ 147/08-08-2016) και
(β) τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και
Ξαλεί
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ αναδόχου
για τθν υλοποίθςθ τθσ ανωτζρω προμικειασ.
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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηοητεία Αλαζέηοσζας Αρτής
Επωνυμία

ΡΕΙΨΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΡΕΙΨΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΘΛΕΙΑΣ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Μανωλοποφλου 47

Ρόλθ

ΡΥΓΟΣ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

27131

Τθλζφωνο

+30 26213 60425-417-415

Ψαξ

+30 26213 60423

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ddo-proc@ilia.pde.gov.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Κλεοπάτρα Αλτάνθ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.pde.gov.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, θ οποία αποτελεί Οργανιςμό Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ Βϋ βακμοφ και είναι μθ Κεντρικι Κυβερνθτικι Αρχι.
Ξφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι «Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ».
Χτοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
β)
Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ www.promitheus.gov.gr
Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr

1.2

Χτοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2021 τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ και ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ 02.03.072.1111.01.0001 με το ποςό των
71.725,00 €. Για τθν ανωτζρω δαπάνθ ζχει εκδοκεί θ Α/Α 1111 αρ. πρωτ. 50117/3179/23-02-2021 (ΑΔΑ :
ΪΪΥΔ7Λ6-ΔΝΡ) Απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ.

1.3

Χυνοπτικι Υεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «Υρομικεια ειδϊν γραφικισ φλθσ και μελανιϊν εκτυπωτϊν,
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φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων & ςυςκευϊν τθλεομοιοτυπίασ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των
υπθρεςιϊν τθσ Υεριφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και των Δ/νςεων
Υ/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ρ. Θλείασ», για ζνα ζτοσ (12 μινεσ) ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
71.725,00 € με Φ.Υ.Α. (57.842,74 € χωρίσ Φ.Υ.Α.) και κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, ανά Ψμιμα Ειδϊν, με τθν προχπόκεςθ θ προςφορά να μθν
υπερβαίνει τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ των ειδϊν κάκε τμιματοσ.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : 30197643-5, 30192700-8 και 30192110-5 όπωσ περιγράφονται ςφμφωνα με τον
κάτωκι πίνακα:
ΕΞΨΛΠΩΠΕΡΘ ΔΑΥΑΡΘ ΧΕ €
ΞΑΚΑΦΘ ΑΛΑ

ΕΛΔΘ ΓΦΑΦΛΞΘΧ ΩΟΘΧ-ΠΕΟΑΡΛΑ
ΨΠΘΠΑ 1 -ΓΑΨΙΚΘ ΥΛΘ (ΩΑΤΙ)

Φ.Υ.Α. 24%

ΧΩΡΣΟΣ

17.987,90

4.317,10

22.305,00

ΨΠΘΠΑ 2 -ΓΑΨΙΚΘ ΥΛΘ (ΕΙΔΘ ΑΩΕΙΟΘΕΤΘΣΘΣ)

7.841,94

1.882,06

9.724,00

ΨΠΘΠΑ 3 -ΓΑΨΙΚΘ ΥΛΘ (ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΘΛ/ΨΙΑΣ)

2.358,06

565,94

2.924,00

ΨΠΘΠΑ 4 -ΓΑΨΙΚΘ ΥΛΘ (ΔΙΑΨΟΑ ΕΙΔΘ)

7.324,19

1.757,81

9.082,00

14.838,71

3.561,29

18.400,00

6.854,84

1.645,16

8.500,00

637,10

152,90

790,00

57.842,74

13.882,26

71.725,00

ΨΠΘΠΑ 5 -ΜΕΛΑΝΙΑ / TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΫΤΕΣ
ΨΠΘΠΑ 6 -ΜΕΛΑΝΙΑ / TONER ΓΙΑ ΨΫΤΟΤΥΡΙΚΑ
ΜΘΩΑΝΘΜΑΤΑ
ΨΠΘΠΑ 7 -ΜΕΛΑΝΙΑ / TONER ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΤΘΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΙΑΣ
ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΕΞΨΛΠΩΠΕΡΘ ΔΑΥΑΡΘ ΧΕ €

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα τμιματα ι και για το ςφνολο των τμθμάτων.
Σε κάκε περίπτωςθ, θ υποβολι προςφοράσ αφορά το ςφνολο των ειδϊν του επιλεγόμενου τμιματοσ.
Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 71.725,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου
ΨΡΑ 24%.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ I όπου
καταγράφονται τα τμιματα με τισ ποςότθτεσ ανά είδοσ, που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ. Οι ποςότθτεσ δεν είναι δεςμευτικζσ και μπορεί να αυξομειωκοφν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να γίνει υπζρβαςθ τθσ αξίασ τθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τθσ τιμισ, ανά τμιμα του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 86 και 90 του Ν.
4412/2016.
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ΨΣΥΣΧ – ΧΦΣΡΣΧ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΔΛΑΓΩΡΛΧΠΣΩ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΡΟΣ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΨΟΫΝ
Διαδικτυακι
πφλθ
www.promitheus.
gov.gr

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ
ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ
ΔΙΑΔΙΚΤΙΑΚΘ
ΡΥΛΘ ΕΣΘΔΘΣ
/ /2021
θμζρα
………………….

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΕΝΑΞΘΣ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΨΟΫΝ
/

/2021

θμζρα
………………….
Ϊρα:

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΛΘΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΨΟΫΝ

/ /2021

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΑΡΟΣΨΑΓΙΣΘΣ ΤΫΝ
ΡΟΣΨΟΫΝ

/ /2021

θμζρα ………………….

θμζρα ………………….

Ϊρα:

Ϊρα: 10:00

του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.

1.4 Θεζκηθό πιαίζηο
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
1. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Το άρκρο 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν
αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
3. Τον Ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι
περίοδο 2007 -2013»,
4. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
5. Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161)
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
6. Τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
7. Το Ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων Εναρμόνιςθ
τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21γσ Ιουνίου 1989 (L 395)
και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Ψεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ
τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ
11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335)», εωσ 31.03.2017
8. Τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»
9. Το άρκρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ.
10. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,
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11. Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
12. Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
13. Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Ψόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
14. Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
15. Το Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,
16. Το Ρ.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
17. Το Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
18. Του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.»
19. Τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
20. Τθν με αρ. με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,
21. Τισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 (ΨΕΚ 87 Α) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ ιςχφει.
22. Τθν αρικμ. 248595/27-12-2016 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ
τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΨΕΚ 4309/τ.Β/30-12-2016).
23. Tθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το
χρθματικό ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δυο χιλιάδεσ
πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
24. Τθν υπ’ αρίκμ. 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, όπου γίνεται θ
επικφρωςθ των αποτελεςμάτων των Αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου και των
επαναλθπτικϊν τουσ, τθσ 2ασ Ιουνίου 2019 με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο Ρεριφερειάρχθσ και οι
Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, που αναλαμβάνουν, επιςιμωσ κακικοντα
τθν 1θ Σεπτεμβρίου 2019 (Άρκρο 46 παράγραφοσ 6γ του Ν. 4555/2018) (Ψ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με
το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοςίασ ανζλαβε τα κακικοντά τθσ θ νζα Ρεριφερειακι Αρχι τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
25. Τθν 143/2019 (10θ Συνεδρίαςθ τθν 01.09.2019) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ «εξελζγθςαν τα τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 01/09/2019 ζωσ 07/11/2021 (άρκρο
175 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 3852/2010)» Με τθν υπ’ αρίκ. 274705/3714/19.09.2019 απόφαςθ του, ο
Ρεριφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ όριςε τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
26. Τθν υπ αρίκμ. ΡΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01-09-2020 (ΨΕΚ 715/τϋ Υ.Ο.Δ.Δ./07-09-2020) απόφαςθ του
Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
27. Τθν αρίκμ. ΡΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29-09-2020 (ΨΕΚ 4372/τ.Βϋ/5-10-2020) απόφαςθ περί μεταβίβαςθσ
άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ
τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
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28. Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων &
των Ρεριφερειϊν του Ν. 4623/2019 (ΨΕΚ 134Αϋ/9.8.2019) «υκμίςεισ του υπουργείου Εςωτερικϊν…»
που αντικατζςτθςε το άρκρο 176 του Ν. 3852/2010 «Σχζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ
οικονομικισ επιτροπισ περιφερειϊν».
29. Τθν υπ. αρικμ. 186/2020 (ΑΔΑ: ΪΣΡ87Λ6-9Κ8) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021, θ
οποία, αφοφ ελζγχκθκε, βρζκθκε νόμιμθ ςφμφωνα με τθν αρικμ. πρωτ. 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ:
6ΕΛΪΟ1Ψ-ΪΥΗ) απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ & Ιονίου.
30. Τθν αρικμ. 16/2021 (ΑΔΑ: 90T27Λ6-T8Ϋ) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου ΡΔΕ με κζμα
«Ζγκριςθ του ετιςιου προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 2021».
31. Τθν αρικμ. πρωτ. ΡΔΕ/ΔΟΔΕ/35330/2386/25-02-2021 Βεβαίωςθ Φπαρξθσ Ρίςτωςθσ του Τμιματοσ
Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου ΡΔΕ.
32. Τθν με Α/Α 1111 (ΑΔΑ :ΪΪΥΔ7Λ6-ΔΝΡ) απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ, τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ
& Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ ΡΔΕ.
33. Τθν αρικμ. …./2021 (ΑΔΑ : ………………… ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΡΔΕ ςχετικά με τθν
Ζγκριςθ των όρων διενζργειασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων τθσ παρ. γ του
άρκρου 5 του ν.4412/2016, για τθν προμικεια προμικειασ ειδϊν γραφικισ φλθσ και μελανιϊν
εκτυπωτϊν, φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων ςυςκευϊν τθλεομοιοτυπίασ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν
των υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ τθσ Ρ.Δ.Ε. και τισ Δ/νςεισ Ρρωτοβάκμιασ &
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Νομοφ Θλείασ, για ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 71.725,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ, και με κριτιριο
κατακφρωςθσ, τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, ανά τμιμα του
διαγωνιςμοφ.
34. Τθν ανάγκθ προμικειασ ειδϊν γραφικισ φλθσ και μελανιϊν εκτυπωτϊν, φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων
και ςυςκευϊν τθλεομοιοτυπίασ για τισ υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ τθσ Ρ.Δ.Ε. και
των Δ/νςεων Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Θλείασ.
35. Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και
του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν
αναφζρονται ρθτά παραπάνω.

1.5 Προζεζκία παραιαβής προζθορώλ θαη δηελέργεηα δηαγφληζκού
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ ………. ../../2021 και ϊρα ..:...
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ,
τθν ../../2021, θμζρα ………………. και ϊρα 10:00 π.μ.

1.6 Γεκοζηόηεηα
Α.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ : http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : …………..
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςε δφο (2)
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τοπικζσ εφθμερίδεσ και ςε μία (1) εβδομαδιαία.
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL)
:www.pde.gov.gr ςτθν διαδρομι : ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ ► ΥΦΣΞΘΦΩΕΛΧ ςτισ …….
Γ.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο κα βαρφνουν τον Ανάδοχο/χουσ. Σε περίπτωςθ άγονου
διαγωνιςμοφ τα ζξοδα βαρφνουν τθν ανακζτουςα αρχι. Σε περίπτωςθ που προκφψουν διαφορετικοί
ανάδοχοι ςε τμιματα του διαγωνιςμοφ θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων κα επιμεριςτεί ανά τμιμα,
αναλογικά και με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ αξία κάκε τμιματοσ. Σε περίπτωςθ μθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για ζνα
ι περιςςότερα τμιματα θ δαπάνθ που κα αφορά ςε αυτά και μόνον, κα βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι.

1.7 Αρτές εθαρκοδόκελες ζηε δηαδηθαζία ζύλαυες
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαςφαλίςουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

2.1 Γεληθές Πιεροθορίες
2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:





θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ [ΤΕΥΔ].
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά.

2.1.2 Επικοινωνία - Υρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Χφμβαςθσ
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ.

2.1.3 Υαροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο,
δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.

2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Ωάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).
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Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα
αυτι τζτοια υπθρεςία.
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα
περί Δικθγόρων.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα., χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.

2.1.5 Εγγυιςεισ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθμζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε
εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ
και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν, προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίφκα σκκεηοτής - Κρηηήρηα Ποηοηηθής Δπηιογής
2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
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β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςε
ποςοςτό 2% επί τθσ προεκτιμοφμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΨΡΑ, υπολογιηόμενου επί του
προχπολογιςμοφ του τμιματοσ ι των τμθμάτων για τα οποία υποβάλλει προςφορά. Αναλυτικά
παρατίκεται πίνακασ με το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανά τμιμα του διαγωνιςμοφ :

ΕΚΤΙΜΫΜΕΝΘ ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ €
ΤΜΘΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΨΡΑ (24%)

ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ

ΥΣΧΣ ΕΓΓΩΘΨΛΞΘΧ
ΕΥΛΧΨΣΟΘΧ
ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ (2%)

22.305,00

17.987,90

359,76

ΨΠΘΠΑ 2 -ΓΑΨΙΚΘ ΥΛΘ (ΕΙΔΘ
ΑΩΕΙΟΘΕΤΘΣΘΣ)

9.724,00

7.841,94

156,839

ΨΠΘΠΑ 3 -ΓΑΨΙΚΘ ΥΛΘ (ΨΑΚΕΛΛΟΙ
ΑΛΛΘΛ/ΨΙΑΣ)

2.924,00

2.358,06

47,16

ΨΠΘΠΑ 4 -ΓΑΨΙΚΘ ΥΛΘ (ΔΙΑΨΟΑ ΕΙΔΘ)

9.082,00

7.324,19

146,48

ΨΠΘΠΑ 5 -ΜΕΛΑΝΙΑ-TONER ΓΙΑ
ΕΚΤΥΡΫΤΕΣ

18.400,00

14.838,71

296,77

ΨΠΘΠΑ 6 - ΜΕΛΑΝΙΑ-TONER ΓΙΑ
ΨΫΤΟΤΥΡΙΚΑ ΜΘΩΑΝΘΜΑΤΑ

8.500,00

6.854,84

137,10

ΨΠΘΠΑ 7 -ΜΕΛΑΝΙΑ-TONER ΓΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΘΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΙΑΣ

790,00

637,10

12,74

ΨΠΘΠΑ 1 -ΓΑΨΙΚΘ ΥΛΘ (ΩΑΤΙ)

Σχετικό υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ επιςυνάπτεται ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ V.
Δε γίνεται δεκτι προςφορά τθσ οποίασ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ υπολείπεται από το ωσ άνω απαιτοφμενο
ποςοςτό 2%.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
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2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ειδικότερα
ςτο ‘άρκρο 72 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του Ν. 4497/2017
(Αϋ171).
3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 και δεν
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

2.2.3 Οόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ :
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
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Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.

2.2.3.2. Χτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α. όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β. όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα
περιλαμβάνεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+. του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3. α) Κατϋ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ: δθμόςια υγεία.
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, κα ιταν ςαφϊσ
δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν
καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω
ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ
παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
προςφοράσ.
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2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 1, 2 γ) και 4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που
ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ
(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται
ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του
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παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ
απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με
τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι
ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Ξριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Ξαταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Ωϊρου (Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται και να αςκοφν επαγγελματικι
δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν και ειδικότερα απαιτείται να
διακζτουν ζγκριςθ/βεβαίωςθ/άδεια/πιςτοποιθτικό από το οικείο επαγγελματικό μθτρϊο, επιμελθτιριο ι
επαγγελματικι ζνωςθ υπό τουσ όρουσ που προβλζπονται ςτθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ ι
ζνορκθ βεβαίωςθ κακϊσ και όλεσ τισ νόμιμεσ άδειεσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ.

2.2.5 Σικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Δεν απαιτείται ςτθν παροφςα διακιρυξθ

2.2.6 Ψεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Στθν παροφςα διακιρυξθ απαιτείται θ υποβολι ςτον τεχνικό φάκελο των πιςτοποιθτικϊν ποιότθτασ και
προτφπων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ μόνο για τουσ καταςκευαςτζσ των μελανιϊν (Τμιματα 5-7), όπωσ
αναγράφεται και ςτο άρκρο 2.4.3.2 τθσ διακιρυξθσ. Τα ςυγκεκριμζνα πιςτοποιθτικά αποτελοφν κριτιρια
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ ςφμφωνα με τθν παράγραφο ια) του Ραραρτιματοσ ΩΙΙ του Ν.
4412/16

2.2.7 Υρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Με εξαίρεςθ τα αναγραφόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.6., δεν απαιτείται θ υποβολι προτφπων
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και προτφπων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που
κατακζτουν προςφορά.
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2.2.8 Χτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ
άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,
αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ
δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΩΙΙ
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ,
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.
Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει, ςφμφωνα με τα άρκρα 79, 80 και 81 του Ν. 4412/2016, αν οι φορείσ, ςτισ
ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με τα άρκρα 73 και 74 Ν.4412/2016. Θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τον οικονομικό φορζα να αντικαταςτιςει ζναν φορζα που δεν πλθροί
ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 1 και 2 του
άρκρου 73 και του άρκρου 74. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από τον οικονομικό φορζα τθν
αντικατάςταςθ φορζα για τον οποίον ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 και του
άρκρου 74.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ (Λόγοι Αποκλειςμοφ) τθσ
παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ.
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ,

2.2.9 Ξανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.9.1. Υροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν.
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ
διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΫΩ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε
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επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτόν.
Ϋσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.4, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Χτθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοσ 2.2.4).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1 , 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:


οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Χθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.
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Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά1:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ,
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν
από τθν υποβολι του.
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται

1

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ
δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων
εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια,
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.
2.

Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:

Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Ωάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ
(βλ. και ςθμείο 6.2.)
3.

Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Τα ιδιωτικά ζγγραφα γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ (παρ. 13 του αρ. 80 του Ν. 4412/16).
4.

Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων,
εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.
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από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα,
για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ
ςτο Ωρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+:
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30)
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ δεν
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν
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τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι
γνωςτοί.
Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να αποδείξει
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται
από τθν παροφςα διαδικαςία.
Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005».
ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά,
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν,
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ,
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα),
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν
υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
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εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.4 Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.6. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, για
τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ
δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.
Εντόσ τριών (3) εργαςίμων θμερών από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικών προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Σζτοια ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακώσ και τα ζγγραφα
που φζρουν τθ φραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των
πρωτοτφπων.

2.3

Ξριτιρια Ανάκεςθσ

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ ανά τμιμα ειδϊν.
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2.4

Ξατάρτιςθ - Υεριεχόμενο Υροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ για
ζνα ι περιςςότερα τμιματα αλλά πάντα για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ
ανά τμιμα.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ
Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίσεις από τοσς απαράβατοσς όροσς τθσ Διακιρυξθσ
ςυνεπάγονται απόρριψθ των προςφορϊν.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.

2.4.2 Χρόνοσ και Ψρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215/19-05-2017 (ΨΕΚ
1924/Β – 02.06.2017) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΨΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ,
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. Μετά τθν
παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο
Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει
τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
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(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Χτισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ρ. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
ψθφιακι υπογραφι με χρονοςιμανςθ μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Ωάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΨΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.

Σελίδα 24

ΑΔΑ: 6Θ617Λ6-ΒΡΣ

2.4.3 Υεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ- Ψεχνικι Υροςφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Ψ.Ε.Ω.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου
79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι οικονομικοί
φορείσ ςυμπλθρϊνουν το ΤΕΥΔ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ ΙV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι
(πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν
λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι
οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 Ψεχνικι προςφορά
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν,
ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. Θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να
περιλαμβάνει πίνακα των προςφερόμενων ειδϊν και ποςοτιτων, όπου ο προςφζρων κα πρζπει κατ’
ελάχιςτον να αναφζρει το απαιτοφμενο είδοσ, τθν μονάδα μζτρθςθσ, τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα, το
προςφερόμενο είδοσ (μάρκα/τφποσ) κακϊσ και τισ προδιαγραφζσ του. Εκτόσ των ανωτζρω, ο προςφζρων
κα πρζπει να επιςυνάψει θλεκτρονικά ςτθν τεχνικι του προςφορά και τα παρακάτω ζγγραφα :
1. Ψον πίνακα ςυμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ (ςε μορφι αρχείου τφπου.pdf με
ψθφιακι υπογραφι).
2. Επίςθσ οι ςυμμετζχοντεσ (αφορά μόνο όςουσ υποβάλουν προςφορά για τα μελάνια/toner) κα
πρζπει να υποβάλουν τα κάτωκι :
α) Για τα ανακαταςκευαςμζνα μελάνια κα πρζπει ο καταςκευαςτισ να διακζτει και να υποβάλει
τα κάτωκι :
 Βεβαίωςθ από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ όπου κα πιςτοποιείται ότι θ
καταςκευάςτρια εταιρεία ζχει κακιερϊςει ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ ςε
ςυμμόρφωςθ με τα διεκνι και Ευρωπαϊκά πρότυπα, ςτα πλαίςια των οποίων
πιςτοποιείται ότι εν λόγω εταιρεία καταςκευάηει τα μελάνια βάςθ του DIN 33870/1 ι
33870/2 ι 33871/1 ι 33871/2 και ελζγχονται βάςθ ISO/IEC 19752:2004 ι 19798:2007 ι
24711:2007 ι 24712:2007 ι άλλα ιςοδφναμα.
 Υιςτοποιθτικό ISO 9001:2008 ( διεκνζσ πρότυπο ςτο οποίο κακορίηονται οι γενικζσ
απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ με τισ οποίεσ κα πρζπει να
ςυμμορφϊνονται οι επιχειριςεισ που επικυμοφν να αποδεικνφουν τθν ικανότθτα τουσ να
παρζχουν προϊόντα /υπθρεςίεσ που ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ των πελατϊν και τθσ
νομοκεςίασ ι άλλο ιςοδφναμο
 Υιςτοποιθτικό ISO 14001:2004 ι EMAS (πρότυπο περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ) ι άλλο
ιςοδφναμο.
β) Για τα γνιςια μελάνια κα πρζπει ο καταςκευαςτισ να διακζτει και να υποβάλει τα κάτωκι :
 Υιςτοποιθτικό ISO 9001:2008 ( διεκνζσ πρότυπο ςτο οποίο κακορίηονται οι γενικζσ
απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ με τισ οποίεσ κα πρζπει να
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ςυμμορφϊνονται οι επιχειριςεισ που επικυμοφν να αποδεικνφουν τθν ικανότθτα τουσ να
παρζχουν προϊόντα /υπθρεςίεσ που ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ των πελατϊν και τθσ
νομοκεςίασ ι άλλο ιςοδφναμο και
Υιςτοποιθτικό ISO 14001:2004 ι EMAS (πρότυπο περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ) ι άλλο
ιςοδφναμο.

Τλα τα ISO και οι βεβαιϊςεισ πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ και να ζχουν
εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν (άρκρο 58 Ν 4412/2016).

2.4.4 Υεριεχόμενα Φακζλου «Σικονομικι Υροςφορά» / Ψρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
οικονομικϊν προςφορϊν
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΙI τθσ διακιρυξθσ.
Στον/τουσ πίνακα/εσ οικονομικισ προςφοράσ τθσ Διακιρυξθσ, κα ςυμπλθρϊνεται θ τιμι ςε ευρϊ ανά
είδοσ χωριςτά και κα αφορά το ςφνολο των ποςοτιτων των ειδϊν του Ψμιματοσ για τθν/τισ οποία/εσ
υποβάλλουν προςφορά.
Επιπλζον, ςυμπλθρϊνονται και υποβάλλονται θλεκτρονικά και ο/οι πίνακασ/εσ του υποδείγματοσ
οικονομικισ προςφοράσ του Υαραρτιματοσ IΛΛ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ςε μορφι αρχείου .pdf,
ςυμπλθρωμζνο/ουσ και ψθφιακά υπογεγραμμζνο/ουσ, για το/τα τμιμα/τα που κα υποβάλει προςφορά.
Το εν λόγω ζντυπο οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να το προμθκευτοφν ςε επεξεργάςιμθ μορφι word μζςω
ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί χωριςτό κεφάλαιο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ των διαγωνιηόμενων.
Θ οικονομικι προςφορά του ςυςτιματοσ και το Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ του Υαραρτιματοσ IΛΛ
υπογράφονται ψθφιακά από τον ίδιο τον προςφζροντα ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου ι τον νόμιμο
εκπρόςωπό του ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων υποβάλλεται κοινι προςφορά θ οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.
Θ οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο.
Επίςθσ, ςε κάκε περίπτωςθ και επί ποινι αποκλειςμοφ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο
“οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα ΙΙI τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf. Από το ςφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ. Σε
περίπτωςθ διάςταςθσ των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ και του ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου, υπεριςχφει το τελευταίο.
Οι τιμζσ προςφοράσ κα πρζπει να αναφζρουν:



Τθν τιμι ανά είδοσ χωριςτά και κα αφορά το ςφνολο των ποςοτιτων των ειδϊν του Τμιματοσ για
τθν/τισ οποία/εσ υποβάλλουν προςφορά.
το ποςοςτό Ψ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό (%) ςτο οποίο υπάγεται το είδοσ.
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Κάκε οικονομικόσ φορζασ ζχει δικαίωμα υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα ι και για
το ςφνολο των τμθμάτων. Σε κάκε περίπτωςθ, θ υποβολι προςφοράσ αφορά ςτο ςφνολο των ειδϊν του
επιλεγόμενου τμιματοσ. Θ προςφορά, επί ποινι αποκλειςμοφ, δεν ξεπερνά τθν ανϊτατθ τιμι ανά τμιμα
που ζχει οριςτεί με τθν παροφςα.
Κατά τθν υποβολι τθσ ειδικισ θλεκτρονικισ φόρμασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, οι
ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν μόνο τθν τιμι μονάδοσ (χωρίσ Ψ.Ρ.Α.). Οι υπόλοιπεσ
πλθροφορίεσ (π.χ. ποςότθτα, ςυνολικι αξία, Ψ.Ρ.Α.) προκφπτουν αυτομάτωσ από το ςφςτθμα και
εμφανίηονται ςτθν εκτφπωςθ.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ..
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
Στθν τιμι προςφοράσ περιλαμβάνεται θ αξία του προςφερόμενου προϊόντοσ, θ μεταφορά και θ παράδοςθ
αυτοφ.
Κριτιριο ανάκεςθσ για τθν προμικεια είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει τιμισ, ανά τμιμα.
Υροςφορά θ οποία κα δίδεται για μζροσ τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ Ψμιματοσ/Ψμθμάτων κα
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τον προςφζροντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ διευκρινίςεισ,
ςχετικά με τον οικονομικό χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ παροχισ των υπθρεςιϊν ι τισ τεχνικζσ λφςεισ που
ζχουν επιλεγεί ι τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ που διακζτει ο προςφζρων για τθν παροχι των
προτεινόμενων υπθρεςιϊν, τισ οποίεσ επαλθκεφει πριν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ , κατά ανϊτατο όριο
δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί
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το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.

2.4.6 Οόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
θ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ - ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά»
τθν τζταρτθ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και ϊρα
10:00. π.μ.



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ
προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε
προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν
των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχϋξθ
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν
οικονομικϊν προςφορϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα ανωτζρω ςτάδια α και β
οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ τουσ δεν λαμβάνονται υπόψθ.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του
προςωρινοφ αναδόχου.
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
Χτθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ», «Ψεχνικι Υροςφορά» και
«Σικονομικι Υροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΧΘΔΘΧ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων.
Ξατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.

3.2 Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν
προςωρινοφ αναδόχου

προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 103 παρ.
1 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του Ν. 4497/2017 και τα πρωτότυπα ι
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν
θλεκτρονικι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν,
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν,
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
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i)κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το το
Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 τθσ
παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν
ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια οιοτικισ
επιλογισ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.24.-2.2.8. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία
ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο ιτοι τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν
ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ
τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ
αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 105 του Ν. 4412/2016.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3

Ξατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο,
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν
ςωρευτικά τα εξισ:
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ζνςταςθσ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ
προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και ςε περίπτωςθ
άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο
εδάφιο
τθσ
παραγράφου
4
του
άρκρου
372
του
ν.4412/2016,
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται,
και
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει,
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του
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οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ
ελζγχου. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει
πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4

Ενςτάςεισ

Κάκε ενδιαφερόμενοσ ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να
αςκιςει ζνςταςθ ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψισ τθσ,
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του (άρκρο
127 του Ν. 4412/16).
Θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ
διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ
δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ
υποβολισ των προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ ςτον
θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ζνςταςθ» και
επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το
οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με
χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν.
Θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ
αξιολόγθςθσ ενςτάςεων εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ
τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ θ ανακζτουςα
αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με
τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (παρ 4, άρκρο 127,
Ν. 4412/16). Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1)
προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.

Θ ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ κοινοποιεί τθν ζνςταςθ ςε
κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του
αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 39/2017.
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Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ από τθν
ανακζτουςα αρχι.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι
τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ, ενϊπιον του
Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του
παρόντοσ. Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από
γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.
Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).

3.5

Παταίωςθ Διαδικαςίασ

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.
4.1

ΣΦΣΛ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΨΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
Ραράρτθμα V. τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΨΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Μπορεί επίςθσ, μετά από αίτθμα του αναδόχου, να
αποδεςμευτεί τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν που
παραλιφκθκαν οριςτικά. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται
μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2

Χυμβατικό Υλαίςιο - Εφαρμοςτζα Ρομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3

Τροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4

Ωπεργολαβία

1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι
το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον,
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υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ
αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/των
τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν
ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ
χρθματοοικονομικι επάρκεια-τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ
διακιρυξθσ, δεν μπορεί να τον αντικαταςτιςει εάν δεν προςκομίςει όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
επάρκειασ-ικανότθτασ, είτε από τον ίδιο είτε από νζο υπεργολάβο.
3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5

Ψροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.

4.6

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο (2.2.3.)1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ
Ψρόποσ πλθρωμισ

1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά (αφοφ και οι παραδόςεισ κα είναι
τμθματικζσ) με τθν εξόφλθςθ όλου του ποςοφ τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ τμθματικισ παράδοςθσ, μετά τθν
οριςτικι παραλαβι των ειδϊν (πρωτόκολλο ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ).
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν προμικεια ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 44 Ν.4605/2019 όπωσ ιςχφει).
β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί νομίμων κρατιςεων ι/και
φόρου ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ
ςφμβαςθσ, ςυμμορφϊνονται με τισ νζεσ διατάξεισ.

5.2

Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Ξυρϊςεισ

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
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5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο,
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.3

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων

Ο ανάδοχοσ μπορεί, κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ κατϋ εφαρμογι των
άρκρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220 του Ν.4412/2016, κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των
ςυμβατικϊν όρων, να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που
εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ
ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ
επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα
από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221
του Ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται
ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να
οριςτικοποιθκεί.

5.4

Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ,
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
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6.
6.1

ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ
Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα προσ προμικεια είδθ ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει θ
υπθρεςία. Θ δαπάνθ ςυςκευαςίασ, μεταφοράσ και παράδοςθσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον ανάδοχο.
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν κα γίνεται ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει θ υπθρεςία, ςε εργάςιμεσ
θμζρεσ και ϊρεσ και κα είναι τρεισ (3) θμζρεσ για τα είδθ γραφικισ φλθσ και τζςςερεισ (4) θμζρεσ για τα
μελάνια, από τθν ζγγραφθ ι τθλεφωνικι παραγγελία του τμιματοσ Υρομθκειϊν τθσ Διεφκυνςθσ
Διοικθτικοφ-Σικονομικοφ τθσ Υεριφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ προσ τον προμθκευτι, με ευκφνθ και
ζξοδα του προμθκευτι. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία παρατθρθκεί ότι κάποια από τισ μειοδότριεσ
εταιρείεσ (ιδιαίτερα προμικειασ μελανιϊν) δεν τθρεί τον παραπάνω όρο θ Υπθρεςία δικαιοφται να
κθρφξει τον εν λόγω προμθκευτι ζκπτωτο και να απευκυνκεί ςτθν εταιρεία προμικειασ αναλωςίμων με
τθν αμζςωσ επόμενθ οικονομικότερθ προςφορά.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.

6.2

Υαραλαβι ειδϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ τουσ

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν δφναται να διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον
το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα παραλαβισ του
υλικοφ, ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον
ανάδοχο.
Κατά τα λοιπά ιςχφει το άρκρο 208 του ν.4412/16.
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται
μετά από κάκε τμθματικι παράδοςθ των ειδϊν τθσ παραγγελίασ και εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30)
θμερϊν από τθν παράδοςι τουσ. Ο χρόνοσ παράδοςισ τουσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 6.1.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
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ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο από τθν υπθρεςία που
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι
του αναδόχου.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ
όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

6.3

Διάρκεια ςφμβαςθσ

6.3.1. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ, από τθν υπογραφι τθσ. Θ ςφμβαςθ μπορεί να λιξει
νωρίτερα από τουσ δϊδεκα μινεσ ςτθν περίπτωςθ που εξαντλθκεί θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ.
Αν οι προμικειεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ,
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο
5.2.2 τθσ παροφςασ.

6.4

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.
6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και
3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5

Ξαταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Ωποκατάςταςθ αναδόχου-

6.5.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.
6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.
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6.5.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).

Σ ΑΡ. ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΣΧ
ΨΠΘΠΑΨΣΧ

Θ ΑΡ. ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΘ
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘΧ

/ 03 / 2021

/ 03 / 2021

Δ. ΡΨΣΑΧ

Χ. ΡΛΞΣΟΑΣΩ

Σ ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΣΧ ΓΕΡΛΞΘΧ
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘΧ
/

/ 2021

Ξ. ΞΣΟΟΑΦΘΧ

Σ ΥΦΣΕΔΦΣΧ
ΨΘΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΕΥΛΨΦΣΥΘΧ
ΨΘΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΔΩΨΛΞΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ

ΥΑΡΑΓΛΩΨΘΧ ΧΑΞΕΟΟΑΦΣΥΣΩΟΣΧ
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαισηηθή Περηγραθή Φσζηθού θαη Οηθολοκηθού Αληηθεηκέλοσ ηες
ύκβαζες
ΠΕΦΣΧ Α – ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΦΩΧΛΞΣΩ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣΩ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ
Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, θ οποία αποτελεί Οργανιςμό Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ Βϋ βακμοφ και είναι μθ Κεντρικι Κυβερνθτικι Αρχι. Θ κφρια δραςτθριότθτά τθσ είναι οι
«Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ».

Α.1. ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «Υρομικεια ειδϊν γραφικισ φλθσ και μελανιϊν εκτυπωτϊν,
φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων & ςυςκευϊν τθλεομοιοτυπίασ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των
υπθρεςιϊν τθσ Υεριφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και των Δ/νςεων
Υ/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ρ. Θλείασ», για ζνα ζτοσ (12 μινεσ) ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
71.725,00 € με Φ.Υ.Α. (57.842,74 € χωρίσ Φ.Υ.Α.) και κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, ανά Ψμιμα Ειδϊν, με τθν προχπόκεςθ θ προςφορά να μθν
υπερβαίνει τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ των ειδϊν κάκε τμιματοσ.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : 30197643-5, 30192700-8 και 30192110-5 όπωσ περιγράφονται ςφμφωνα με τον
κάτωκι πίνακα:
ΕΞΨΛΠΩΠΕΡΘ ΔΑΥΑΡΘ ΧΕ €
ΞΑΚΑΦΘ ΑΛΑ

ΕΛΔΘ ΓΦΑΦΛΞΘΧ ΩΟΘΧ-ΠΕΟΑΡΛΑ
ΨΠΘΠΑ 1 -ΓΑΨΙΚΘ ΥΛΘ (ΩΑΤΙ)

Φ.Υ.Α. 24%

ΧΩΡΣΟΣ

17.987,90

4.317,10

22.305,00

ΨΠΘΠΑ 2 -ΓΑΨΙΚΘ ΥΛΘ (ΕΙΔΘ ΑΩΕΙΟΘΕΤΘΣΘΣ)

7.841,94

1.882,06

9.724,00

ΨΠΘΠΑ 3 -ΓΑΨΙΚΘ ΥΛΘ (ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΘΛ/ΨΙΑΣ)

2.358,06

565,94

2.924,00

ΨΠΘΠΑ 4 -ΓΑΨΙΚΘ ΥΛΘ (ΔΙΑΨΟΑ ΕΙΔΘ)

7.324,19

1.757,81

9.082,00

14.838,71

3.561,29

18.400,00

6.854,84

1.645,16

8.500,00

637,10

152,90

790,00

57.842,74

13.882,26

71.725,00

ΨΠΘΠΑ 5 -ΜΕΛΑΝΙΑ / TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΫΤΕΣ
ΨΠΘΠΑ 6 -ΜΕΛΑΝΙΑ / TONER ΓΙΑ ΨΫΤΟΤΥΡΙΚΑ
ΜΘΩΑΝΘΜΑΤΑ
ΨΠΘΠΑ 7 -ΜΕΛΑΝΙΑ / TONER ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΤΘΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΙΑΣ
ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΕΞΨΛΠΩΠΕΡΘ ΔΑΥΑΡΘ ΧΕ €

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα τμιματα ι και για το ςφνολο των τμθμάτων.
Σε κάκε περίπτωςθ, θ υποβολι προςφοράσ αφορά το ςφνολο των ειδϊν του επιλεγόμενου τμιματοσ.
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Θ προςφορά πρζπει να πλθροί τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που καταγράφονται ςτο παρόν
παράρτθμα και είναι υποχρεωτικζσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, για όλουσ τουσ προςφζροντεσ. Οι
προςφζροντεσ κα πρζπει να τεκμθριϊνουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά τθν ικανοποίθςθ όλων των
τεχνικϊν προδιαγραφϊν (ανάλογα με το τμιμα ςτο οποίο υποβάλουν προςφορά). Με τθν υποβολι
προςφοράσ τεκμαίρεται ότι οι προςφζροντεσ ζλαβαν γνϊςθ όλων των όρων τθσ διακιρυξθσ τουσ οποίουσ
αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.
Θ Ιςχφσ τθσ προςφοράσ είναι για δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν κα γίνεται ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει θ υπθρεςία, ςε εργάςιμεσ
θμζρεσ και ϊρεσ και κα είναι τρεισ (3) θμζρεσ για τα είδθ γραφικισ φλθσ και τζςςερεισ (4) θμζρεσ για τα
μελάνια από τθν ζγγραφθ ι τθλεφωνικι παραγγελία του τμιματοσ Ρρομθκειϊν τθσ Διεφκυνςθσ
Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ τθσ Ρ.Ε. Θλείασ προσ τον προμθκευτι, με ευκφνθ και ζξοδα του προμθκευτι. Σε
περίπτωςθ κατά τθν οποία παρατθρθκεί ότι κάποια από τισ μειοδότριεσ εταιρείεσ (ιδιαίτερα προμικειασ
μελανιϊν) δεν τθρεί τον παραπάνω όρο θ Υπθρεςία δικαιοφται να κθρφξει τον εν λόγω προμθκευτι
ζκπτωτο και να απευκυνκεί ςτθν εταιρεία προμικειασ αναλωςίμων με τθν αμζςωσ επόμενθ
οικονομικότερθ προςφορά. Θ δαπάνθ ςυςκευαςίασ, μεταφοράσ και παράδοςθσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου
τον ανάδοχο.
Οποιαδιποτε ελαττϊματα, αφοφ διαπιςτωκοφν από τθν Υπθρεςία, δθμιουργοφν υποχρζωςθ του
προμθκευτι για αντικατάςταςθ όλθσ τθσ λοιπισ ποςότθτασ, κακϊσ και των ελαττωματικϊν που
εντοπίςκθκαν και χρθςιμοποιικθκαν μερικϊσ. Ο ανάδοχοσ παραιτείται από κάκε αξίωςι του ζναντι τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για οποιοδιποτε λόγο εκλείψει ολικϊσ ι μερικϊσ θ ανάγκθ προμικειασ των
υλικϊν, που αφορά θ παροφςα, οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διακόπτεται
μονομερϊσ και αηθμίωσ με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ
γνωμοδοτικισ επιτροπισ.
Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 71.725,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου
ΨΡΑ 24%.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα μινεσ από τθν υπογραφι τθσ.
Θ παράδοςθ των αναφερομζνων ειδϊν (τμιματα ειδϊν) για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ από τθν θμζρα
υπογραφισ κα γίνει τμθματικά ι ςυνολικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τθσ τιμισ ανά τμιμα του διαγωνιςμοφ.

Α.2. ΕΛΔΘ ΞΑΛ ΥΣΧΣΨΘΨΕΧ ΑΡΑ ΨΠΘΠΑ
Ψα είδθ και οι ποςότθτεσ για κάκε Ψμιμα τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ αναλφονται ςτουσ πίνακεσ που
ακολουκοφν. Σι ποςότθτεσ δεν είναι δεςμευτικζσ και δφναται να τροποποιθκοφν προσ τα κάτω ι προσ
τα πάνω κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ αφξθςθ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.
ΨΠΘΠΑ 1 - ΓΦΑΦΛΞΘ ΩΟΘ (ΧΑΦΨΛ)
ΕΛΔΘ ΞΑΛ ΥΣΧΣΨΘΨΕΧ
Α/Α

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ

1

Ωαρτί φωτοτυπικό λευκό ΤΥΡΟΥ
Α4/500φ 80 γρ. (τφπου inacopia)
Ωαρτί φωτοτυπικό λευκό ΤΥΡΟΥ

2

ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ

ΥΣΧΣΨΘΨΑ

πακζτο

5485

πακζτο

147
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Α3/500φ 80 γρ. (τφπου inacopia)
3
4
5

Ωαρτί ςκλθρό Α4 ζγχρωμο 160gr
(πακζτο 250 φφλλων)

πακζτο

ολό plotter 914mm x 50m 80γρ.

τμχ.

3

Ωαρτί μθχαν/κό λευκό διπλό 11x9,5/
1000φ

κουτί

2

2

ΨΠΘΠΑ 2 - ΓΦΑΦΛΞΘ ΩΟΘ (ΕΛΔΘ ΑΦΧΕΛΣΚΕΨΘΧΘΧ)
ΕΛΔΘ ΞΑΛ ΥΣΧΣΨΘΨΕΧ
Α/Α

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ

ΠΣΡΑΔΑ
ΠΕΨΦΘΧΘΧ

ΥΣΧΣΨΘΨΑ

1

ΒΟΩ μαφρο (focus files) ΡΛΑΣΤΙΚΟ (κουτί
κικθ περιοδικϊν για ζγγραφα Α4 &
Ντοςιζ 34 φψοσ Ω 28 πλάτοσ Ω8 εκ. ράχθ)

τμχ.

130

2

Κλαςζρ Α4 2-25 πλαςτικό/μεταλλικό
διάφορα χρϊματα (τφπου SKAG)

τμχ.

130

3

Κλαςζρ Α4 8-34 πλαςτικό/μεταλλικό
διάφορα χρϊματα (τφπου SKAG)

τμχ.

390

4

Κλαςζρ Α4 4-32 πλαςτικό/μεταλλικό
διάφορα χρϊματα (τφπου SKAG)

τμχ.

460

5

Κλαςζρ Α4 8-32 πλαςτικό/μεταλλικό
διάφορα χρϊματα (τφπου SKAG)

τμχ.

630

6

Ντοςιζ χάρτ. με ζλαςμα 26χ34 (τφπου
Skag System)

τμχ.

5810

7

Ντοςιζ χαρτ. με πτερφγια (αυτιά)

τμχ.

3005

8

Ντοςιζ πλαςτ. με ζλαςμα Α4

τμχ.

2250

τμχ.

10

τμχ.

50

9
10

Ντοςιζ ςεμιναρίων δίφυλλο δερματίνθ
με πιάςτρα
Ντοςιζ με κορδόνια 30Ω40 ΦΑΧΘ 10 με
πτερφγια

11

Υποφάκελοσ διπλόσ κίτρινοσ 25Ω35 (ςε
ανάπτυγμα 35Ω50)

τμχ.

4335

12

Υποφάκελοσ χάρτινοσ με ζλαςμα Α4
ΜΑΝΙΛΑ (μιςό πρϊτο φφλο)

τμχ.

550

13

Ψάκελοσ αρχείου 25Ω35 μπλε χαρτόνι με
κορδόνια ράχθ 8 εκ.

τμχ.

1550

14

Ψάκελοσ αρχείου μαφροσ πλαςτκόσ
25Ω35Ω0,5cm με λάςτιχο

τμχ.

180

15

Ψάκελοσ με λάςτιχο 25χ35 χάρτινοι
(τφπου Skag System)

τμχ.

2830

ΨΠΘΠΑ 3 - ΓΦΑΦΛΞΘ ΩΟΘ (ΦΑΞΕΟΟΣΛ ΑΟΟΘΟΣΓΦΑΦΛΑΧ)
Α/Α

ΕΛΔΘ ΞΑΛ ΥΣΧΣΨΘΨΕΧ
ΠΣΡΑΔΑ
ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ
ΠΕΨΦΘΧΘΧ

ΥΣΧΣΨΘΨΑ

1

Ψάκελοσ αλλθλογραφίασ κίτρινοσ Α3
(41X31) ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΣΧ

τμχ.

5865

2

Ψάκελοσ αλλθλογραφίασ κίτρινοσ Α4
(32X23) ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΣΧ

τμχ.

14050
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3

Ψάκελοσ αλλθλογραφίασ κίτρινοσ 16Ω22
ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΣΧ

τμχ.

4350

4

Ψάκελοσ αλλθλογραφίασ κίτρινοσ 26Ω18
ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΣΧ

τμχ.

8800

5

Ψάκελοσ αλλθλογραφίασ κίτρινοσ 36,5
Ω45 ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΣΧ

τμχ.

1790

τμχ.

19650

τμχ.

8000

6
7

Ψάκελοσ αλλθλογραφίασ λευκόσ 11Ω23
ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΣΧ
Ψάκελοσ αλλθλογραφίασ λευκόσ με δεξί
παράκυρο 11Ω23 ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΣΧ

ΨΠΘΠΑ 4 - ΓΦΑΦΛΞΘ ΩΟΘ (ΔΛΑΦΣΦΑ ΕΛΔΘ)
ΕΛΔΘ ΞΑΛ ΥΣΧΣΨΘΨΕΧ
Α/Α

ΠΣΡ.
ΠΕΨΦ.

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΧ

ΥΣΧΣΨΘΨΑ

1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΘΩΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 0,5
(ΚΟΥΤΙ ΜΕ 10-15 ΜΥΤΕΣ)

ΚΟΥΤΙ

10

2

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΑΜΡΟΝΑΚΙ trodat 4911

ΤΜΩ

11

3

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΑΜΡΟΝΑΚΙ trodat 4912

ΤΜΩ

5

4

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΑΜΡΟΝΑΚΙ trodat 4913

ΤΜΩ

5

5

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΑΜΡΟΝΑΚΙ trodat 4820

ΤΜΩ

5

6

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΑΜΡΟΝΑΚΙ trodat 9015

ΤΜΩ

5

7

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΑΜΡΟΝΑΚΙ trodat 4910

ΤΜΩ

2

8

ΑΝΤΗΕΤΑ-ΤΘΛΕΨ/ΚΟ ΕΥΕΤΘΙΟ 20X30 50ΨΥΛΛΫΝ

ΤΜΩ

11

9

ΑΡΟΣΥΑΡΤΙΚΘ ΜΘΩΑΝΘ (ΤΥΡΟΥ ΤΑΝΑΛΙΑ)

ΤΜΩ

54

10

ΑΙΘΜΟΜΘΩΑΝΘ 10 ΪΘΨΙΫΝ (ΚΟΜΡΙΟΥΤΕΑΚΙ)

ΤΜΩ

28

11

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ ΛΕΥΚΑ 150 X 100 (ΡΑΚΕΤΟ 40
ΨΥΛΛΫΝ)

ΡΑΚΕΤΟ

50

12

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΘ ΔΙΑΨΑΝΘΣ ΤΑΙΝΙΑ (ΣΕΛΟΤΕΪΡ)
45mic*48mm*90m

TMX

5

13

ΒΑΣΘ ΜΕΓΑΛΘ & ΣΤΑΘΕΘ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΙΡ ΚΟΛΛ.ΤΑΙΝ.898S

ΤΜΩ

32

14

ΒΑΣΘ ΓΙΑ ΩΑΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΡΛΑΣΤΙΚΘ

ΤΜΩ

32

15

ΒΑΣΘ ΓΙΑ ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΟ ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ

ΤΜΩ

19

16

ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΕΚΡΕΑΙΫΣΘΣ 100ΨΥΛ. 25cmX16cm

ΤΜΩ

18

17

ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΫΝ Α4 100ΨΥΛΛΫΝ 34x24

ΤΜΩ

17

18

ΒΙΒΛΙΟ ΡΫΤΟΚΟΛΛΟΥ Α4 /100 ΨΥΛΛΫΝ

ΤΜΩ

8
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19

ΒΙΒΛΙΟ ΡΫΤΟΚΟΛΛΟΥ 25X35 / 300 ΨΥΛΛΫΝ

ΤΜΩ

5

20

ΒΙΒΛΙΟ Α4 100Ψ 34Ω24 ΑΛΨΑΒΘΤΑΙΟ

ΤΜΩ

6

21

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΩΑ ΛΕΥΚΘ (ΤΥΡΟΥ PELIKAN)

ΤΜΩ

99

22

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΩΑ ΔΙΩΫΜΘ (ΤΥΡΟΥ PELIKAN)

ΤΜΩ

52

23

ΔΑΚΤΥΛΟΒΕΩΤΘΑΣ ΡΛΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΜΩ

38

24

ΔΙΑΚΟΕΥΤΕΣ (ΡΕΨΟΑΤΕ) ΨΥΛΛΫΝ 60 (ΤΥΡΟΥ
LEITZ 5180)

ΤΜΩ

16

25

ΔΙΑΚΟΕΥΤΕΣ (ΡΕΨΟΑΤΕ) ΨΥΛΛΫΝ 20 (ΤΥΡΟΥ
LEITZ 5008)

ΤΜΩ

13

26

ΔΙΑΩΫΙΣΤΙΚΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΕΓΩΫΜΑ Α4 5ΨΥΛΛΫΝ

ΡΑΚEΤΟ

99

27

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΥΓΟ (τφπου Pritt)

ΤΜΩ

90

28

ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ ΥΓΟ (τφπου Pritt)

ΤΜΩ

220

29

ΔΙΟΘΫΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑ (τφπου Pritt) roll 5mmX12M

TMX

283

30

ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΑ ΘΜΕΟΛΟΡΑ

TMX

228

31

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ 50X72 No 28 Ρακζτο
40φφλλων

ΡΑΚΕTO

28

32

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ No 29 Ρακζτο 40φφλλων
(100X70)

ΡΑΚΕTO

66

33

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ 40Ω72 No 30 Ρακζτο
40φφλλων

ΡΑΚΕTO

15

34

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ Α4 ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΫΤΘ 105X74
Ρακζτο 100φφλλων

ΡΑΚΕTO

29

35

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ Α4 ME ΟΡΕΣ ΡΑΚΕΤΟ 100ΤΕΜΑΩΙΫΝ

ΡΑΚΕTO

303

36

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ Α4 ΩΫΜΑΤΙΣΤΕΣ ME ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΥΡΟΥ L
ΩΫΙΣ ΟΡΕΣ

TMX

150

37

ΘΜΕΘΣΙΟ ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ ΒΙΒΛΙΟ 2022 ΜΑΥΟ
MEDIUM ME ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΘ ΓΙΑ ΣΘΜΕΙΫΣΕΙΣΑΝΤΕΒΟΥ 17Ω25

TMX

2

38

ΚΑΨΙΤΣΕΣ

KOYTI

23

39

ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΑ 30cmm μθκ

TMX

5

40

ΚΟΡΙΔΙΑ ΜΙΚΟ ME ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΛΑΒΘ

TMX

16

41

ΚΟΡΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΑΕΫΣ ΤΥΡΟΥ

TMX

28

42

ΚΟΛΛΑ ΑΝΑΨΟΑΣ

ΤΜΩ

240
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43

ΚΟΛΛΑ STICK 8gr

TMX

268

44

ΚΟΛΛΑ ΕΥΣΤΘ 35GR

TMX

51

45

ΛΑΣΤΙΩΑ ΜΕΓΑΛΑ (ΨΑΔΙΑ) 120/5 (1 Kg)

ΚΙΛΟ

15

46

ΛΑΣΤΙΩΑ ΜΕΓΑΛΑ (ΨΑΔΙΑ) 210/5 (1 Kg)

ΚΙΛΟ

8

47

ΛΑΣΤΙΩΑ ΜΙΚΑ (ΪΙΛΑ) 10X0,001 (500gr)

ΣΑΚΟΥΛΑ

14

48

ΛΑΣΤΙΩΑ ΪΙΛΑ 13X0,001 (500gr)

ΣΑΚΟΥΛΑ

9

49

ΜΑΓΝΘΤΙΚΘ ΘΘΚΘ ΣΥΝΔΕΤΘΫΝ

TMX

11

50

ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΘΣ ΡΛΑΚΕ ΨΫΣΨΟΙΗΕ
ΔΙΑΨΟΑ ΩΫΜΑΤΑ (ΤΥΡΟΥ STABILO BOSS)

TMX

420

51

ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΜΑΥΟΣ ΩΟΝΔΟΣ ΑΝΕΞΙΤΘΛΟΣ ΜΕ
ΣΤΟΓΓΥΛΘ ΜΥΤΘ (τφπου pentel permanent marker)
No 850

TMX

209

52

ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΜΡΛΕ ΩΟΝΔΟΣ ΑΝΕΞΙΤΘΛΟΣ ΜΕ
ΣΤΟΓΓΥΛΘ ΜΥΤΘ(τφπου pentel permanent marker)
No 851

TMX

32

53

ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΩΟΝΔΟΣ ΑΝΕΞΙΤΘΛΟΣ ΜΕ
ΣΤΟΓΓΥΛΘ ΜΥΤΘ(τφπου pentel permanent marker)
No 850

TMX

92

54

ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΜΑΥΟΣ ΩΟΝΔΟΣ ΑΝΕΞΙΤΘΛΟΣ (ΜΕ
ΤΕΤΑΓΫΝΘ ΜΥΤΘ (τφπου pentel permanent marker)
No 850

TMX

74

55

ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΟΙΝΟΡΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΡΛΕ & ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΜΕ ΣΤΟΓΓΥΛΘ ΜΥΤΘ 1,5-3mm για Β.Κ.

TMX

50

56

ΜΑΚΑΔΟΟΣ 0.5 ΜΡΛΕ (ΤΥΡΟΥ PILOT V5 HI-TE
CPOINT)

TMX

72

57

ΜΑΚΑΔΟΟΣ 0.5 ΚΟΚΚΙΝΟΣ (ΤΥΡΟΥ PILOT V5 HI-TE
CPOINT)

TMX

57

58

ΜΑΚΑΔΟΟΣ 0.5 MAYPO (ΤΥΡΟΥ PILOT V5 HI-TE
CPOINT)

TMX

57

59

ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΛΕΡΤΟΣ ΓΙΑ CD (τφπου permament)

TMX

30

60

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΗΫΓΑΨΙΚΘΣ ΩΟΝΔΟΙ (24 TEMAX)
(ΤΥΡΟΥ CARIOCA)

ΡΑΚΕTO

5

61

ΜΕΛΑΝΙ ΜΡΛΕ ΓΙΑ ΤΑΜΡΟΝ 30ml

ΤΜΩ

101

62

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΑΥΟΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΙΘΜΟΜΘΩΑΝΘΣ
CASIO

ΤΜΩ

10

63

ΜΘΩΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 0,5 STABILO

ΤΜΩ

38

64

ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 3Α LR 03 ΣΕΤ/4ΤΕΜΑΩΙΫΝ

ΣΕΤ

115
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65

ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑ-LR6 4 ΣΕΤ/4ΤΕΜΑΩΙΫΝ

ΣΕΤ

105

66

ΜΟΛΥΒΙ ΞΥΛΙΝΟ (ΤΥΡΟΥ FABER-CASTELL) 2B

ΤΜΩ

296

67

ΜΡΛΟΚ ΔΙΑΨΑΝΕΣ Α4 50Ψ.40-45gr

ΤΜΩ

32

68

ΝΑΧΛΟΝ ΡΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΣΑΛΙΔΕΣ ΟΛΟ 10m

ΟΛO

25

69

ΞΥΣΤΑ ΣΙΔΕΕΝΙΑ (ΜΟΛΥΒΙΟΥ)

ΤΜΩ

55

70

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΙ 48mmx12mm (5 τεμ.
X 20 φφλλα) ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ

ΡΑΚΕTO

100

71

ΣΕΛΟΤΕΪΡ - ΚΟΛΛ. ΤΑΙΝΙΑ (διάφανο) 15/33

ΤΜΩ

189

72

ΣΕΛΟΤΕΙΡ - ΚΟΛΛ. ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΟ (γαλακτερό) 19/33

ΤΜΩ

55

73

ΣΡΑΓΚΟΣ ΡΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 500γρμ

ΚΟΥΒΑΙ

43

74

ΣΤΥΛΟ (ΤΥΡΟΥ PILOT G-2) 0.7mm ΜΡΛΕ

ΤΜΩ

483

75

ΣΤΥΛΟ (ΤΥΡΟΥ PILOT G-2) 0.7mm ΡΑΣΙΝΟ

ΤΜΩ

56

76

ΣΤΥΛΟ (ΤΥΡΟΥ PILOT G-2) 1.0mm ΜΡΛΕ

ΤΜΩ

125

77

ΣΤΥΛΟ (ΤΥΡΟΥ PILOT G-2) 0.7mm ΚΟΚΚΙΝΟ

ΤΜΩ

113

78

ΣΤΥΛΟ (ΤΥΡΟΥ PILOT G-2) 1.0mm ΜΡΛΕ

ΤΜΩ

137

79

ΣΤΥΛΟ (ΤΥΡΟΥ PILOT G-2) 0.5mm ΜΡΛΕ

ΤΜΩ

227

80

ΣΤΥΛΟ (ΤΥΡΟΥ PELIKAN STICK) ΜΡΛΕ

ΤΜΩ

582

81

ΣΤΥΛΟ (ΤΥΡΟΥ PELIKAN STICK) MAYPO

ΤΜΩ

257

82

ΣΤΥΛΟ (ΤΥΡΟΥ PELIKAN STICK) KOKKINO

ΤΜΩ

228

83

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ No 3 28mm (κουτί 100
τεμ)

ΚΟΥΤΙ

362

84

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ No 4 (κουτί 100 τεμ)

ΚΟΥΤΙ

345

85

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ No 5 50mm (κουτί 100
τεμ)

ΚΟΥΤΙ

324

86

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ No 7 77mm (κουτί 50 τεμ)

ΚΟΥΤΙ

132

87

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ No 8/24 γίγασ

ΚΟΥΤΙ

118

88

ΣΥΑΡΤΙΚΘ ΜΘΩΑΝΘ No 64 (τφπου ro-ma)

ΤΜΩ

72
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89

ΣΥΑΡΤΙΚΘ ΜΘΩΑΝΘ No 12 24-6 ΤΥΡΟΥ ro-ma

ΤΜΩ

72

90

ΣΥΑΡΤΙΚΘ ΜΘΩΑΝΘ ΤΥΡΟΥ No 117/120-skre 200
ΨΦΛΛΫΝ

ΤΜΩ

12

91

ΣΥΜΑ ΣΥΑΡΤΙΚΟΥ (ΣΥΑΡΤΑ) -ςκλθρά- (τφπου roma) 64/2000 (κουτί 2000 τεμ.)

ΚΟΥΤΙ

258

92

ΣΥΜΑ ΣΥΑΡΤΙΚΟΥ (ΣΥΑΡΤΑ) -ςκλθρά- (τφπου roma) 24-6/1000 (κουτί 1000 τεμ.)

ΚΟΥΤΙ

309

93

ΣΥΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΥΑΡΤΙΚΟΥ (ΣΥΑΡΤΑ) 23/13S
(κουτί 1000 τεμ.)

KOYTI

41

94

ΣΟΥΜΕΝ

ΤΜΩ

1

95

ΚΟΛΛΘΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑ (ΣΕΛΟΤΕΪΡ) 19mmΩ33m

ΤΜΩ

55

96

ΤΑΙΝΙΑ ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚ. (ΚΟΛΛ. ΤΑΙΝΙΑ) 50mm

ΤΜΩ

275

97

ΤΑΜΡΟΝ 11cmX7cm

ΤΜΩ

29

98

ΤΑΜΡΟΝ 15,5cmX8cm

ΤΜΩ

57

99

TAMΡON 20cmX13cm

ΤΜΩ

25

100

ΤΑΜΡΟΝ 12cmX18cm

ΤΜΩ

5

101

ΤΕΤΑΔΙΟ -ΨΥΛΛΑΔΑ Β 20Ω30 Ψ.100

ΤΜΩ

9

102

ΜΡΛΟΚ ΣΘΜΕΙΫΣΕΫΝ Α4/50Ψ.ΙΓΕ)

ΤΜΩ

107

103

ΤΕΤΑΔΙΟ ΣΡΙΑΛ Α4 (5 κεμάτων)

ΤΜΩ

85

104

ΩΑΑΚΕΣ ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΘΚΟΥΣ 50 cm

ΤΜΩ

21

105

ΩΑΑΚΕΣ ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΘΚΟΥΣ 30 cm

ΤΜΩ

8

106

ΚΟΛΛΘΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑ ΩΑΤΙΝΘ 50mm

TMX

13

107

ΚΟΛΛΘΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑ ΩΑΤΙΝΘ 19mm

TMX

115

108

ΩΑΤΑΚΙΑ ΚΙΤΙΝΑ (ΤΥΡΟΥ POST IT) 75 X 75 100Ψ.

TMX

543

109

ΩΑΤΑΚΙΑ ΚΙΤΙΝΑ (ΤΥΡΟΥ POST IT) 40X50 100Ψ.

TMX

260

110

ΩΑΤΑΚΙΑ ΚΙΤΙΝΑ (ΤΥΡΟΥ POST IT) 50X75 100Ψ.

TMX

267

111

ΩΑΤΑΚΙΑ ΚΙΤΙΝΑ (ΤΥΡΟΥ POST IT) 75X50 100Ψ.

TMX

175
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112

ΩΑΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΛΕΥΚΑ 500Ψ.

TMX

311

113

ΩΑΤΙ ΟΛΟ ΑΙΘΜ/ΝΫΝ 57X60 (10 τεμ.) το πακ.

ΡΑΚΕTO

10

114

XAPTI METPOY καφε (κράφτ) (ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΟΛΟΓΘΣΘΣ 1 ΚΙΛΟ = 10 ΜΕΤΑ)

ΚΙΛΟ

45

115

ΪΑΛΙΔΑΚΙΑ ΜΙΚΑ ME ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΛΑΒΘ

TMX

15

116

ΪΑΛΙΔΙΑ ΜΕΣΑΙΑ 16cm

TMX

37

117

FLASH - USB 32 GB

TMX

25

118

FLASH-USB 16GB

TMX

40

119

CD recorder

TMX

80

120

DVD recorder

TMX

70

121

Μπαταρίεσ επαναφορτιηόμενεσ (για τθλζφωνο) 3Α
ΣΕΤ/2 ΤΕΜΑΩΙΫΝ

ΤΜΩ

8

122

Αρικμομθχανι ρεφματοσ γραφείου με ταινία και
οκόνθ LCD 14 Ϊθφίων.

ΤΜΩ

6

123

ΣΤΥΛΟ ΤΥΡΟΥ BIC CRYSTAL MEDIUM ΜΡΛΕ 0,5 (για
Βακμολογικό Κζντρο)

TMX

200

124

ΣΤΥΛΟ ΤΥΡΟΥ BIC CRYSTAL MEDIUM ΡΑΣΙΝΟ 0,5 (για
Βακμολογικό Κζντρο)

TMX

300

125

ΣΤΥΛΟ ΤΥΡΟΥ BIC CRYSTAL MEDIUM ΚΟΚΚΙΝΟ 0,5
(για Βακμολογικό Κζντρο)

TMX

300

126

ΣΤΥΛΟ ΤΥΡΟΥ BIC CRYSTAL MEDIUM ΜΑΥΟ 0,5 (για
Βακμολογικό Κζντρο)

TMX

250

127

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ Α4 ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΫΤΘ 70χ42,3
Ρακζτο 100 0φφλλων

TMX

2

ΨΠΘΠΑ 5 – ΠΕΟΑΡΛΑ ΓΛΑ ΕΞΨΩΥΩΨΕΧ
ΕΛΔΘ ΞΑΛ ΥΣΧΣΨΘΨΕΧ
Α/Α
1

2

3

ΠΑΦΞΑ
BULL COMPUPRINT SP/40PLUS
tractor

HP DESKJET 1220 C

Hp DeskJet 1280

ΠΕΟΑΡΛ- TONER

ΠΣΡ. ΠΕΨΦ

ΥΣΧΣΨΘΨΑ

PRK 6287

ΤΜΩ

60

78 ζγχρωμα

ΤΜΩ

2

45 μαφρο

ΤΜΩ

2

51645

ΤΜΩ

3

C6578

ΤΜΩ

1
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4

HP LASER JET 1200

C7115X ~3.500 ςελίδεσ

ΤΜΩ

13

Q7553X ~7.000 ςελίδεσ

ΤΜΩ

3

Q5949X ~6.000ςελ.

ΤΜΩ

7

HP LASER 2014
5

HP LASER JET P2015

6

Hp LaserJet 1320

7

HP LASERJET 1020, 1015,1012

Q2612X ~3.000ςελ.

ΤΜΩ

15

8

HP LASERJET P3005dn

Q7551X ~13.000ςελ.

ΤΜΩ

30

9

Hp laserjet p3500 dn

CYAN

ΤΜΩ

3

10

HP LASERJET Pro M1536 NF
CE538A

CE278A ~2.100ςελ.

ΤΜΩ

25

11

HP LJ P.3015

CE 255A

ΤΜΩ

1

12

HP LJP.2035

CE505A ~2.500ςελ

ΤΜΩ

14

13

Hp photosmart 7660

56

ΤΜΩ

4

57

ΤΜΩ

4

58

ΤΜΩ

4

14

Lexmark E 260D

E260A11Ε (DN)
~3.500ςελ.

ΤΜΩ

4

15

Lexmark E 352dn

E250A11 E

ΤΜΩ

4

16

Lexmark E250d

E250A11E~3.500ςελ.

ΤΜΩ

9

17

Lexmark E330d

E24016SE ~2.500ςελ.

ΤΜΩ

2

18

Lexmark E360d

E260X22G

ΤΜΩ

1

19

Lexmark MS 510 dn
Lexmark MS 510 dn (drum)(image unique)

ΤΜΩ

10

ΤΜΩ

3

ΤΜΩ

8

ΤΜΩ

1

BLACK

ΤΜΩ

1

YELLOW

ΤΜΩ

1

CYAN

ΤΜΩ

1

MAGENTA

ΤΜΩ

1

MLT-D116L

ΤΜΩ

5

ΤΜΩ

1

20
21
22

23

Lexmark MS 310/410dn

Lexmark 50F2000 ~1.500
ςελίδεσ

Lexmark MS 310/410 dn (drum)(image unique)

OKI C 5650

24

SAMSUNG XPRESS
M2825ND/ M2625ND

25

Lexmark E250d (DRUM)

26

Lexmark E330d (DRUM)

12A8302

ΤΜΩ

1

27

Lexmark E360d (DRUM)

E260X22G

ΤΜΩ

1

C4810A

ΤΜΩ

1

C4811A

ΤΜΩ

1

C4812A

ΤΜΩ

1

C4813A

ΤΜΩ

1

28

Hp DesingJet 500 plus (Plotter)
ΞΕΦΑΟΘ -Original
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29

30

31

32

33

C4844 Yellow

ΤΜΩ

3

C4844 Magenta

ΤΜΩ

2

C4844 Blue

ΤΜΩ

3

C4844 Black

ΤΜΩ

4

Original Maintenance Box
C13T671000

ΤΜΩ

1

Original Epson
C13T838140 Black 20.000
ςελ.

ΤΜΩ

4

Μ5690TWF

Original Epson T8651 XL
Black Ink 10.000 ςελίδεσ

ΤΜΩ

21

Epson WorkForce Pro WF-

Original Maintenance Box
C13T671000

ΤΜΩ

1

No 45

ΤΜΩ

4

Hp DesingJet 500 plus (Plotter)
ΠΕΟΑΡΛΑ

Epson WorkForce Pro WF-

R5690TWF
Epson WorkForce Pro WF-

R5690TWF
Epson WorkForce Pro WF-

Μ5690TWF

34

Hp DeskJet 930 C

No 78

ΤΜΩ

2

35

Epson AL-M300

S050690 ~2.700 ςελ.

ΤΜΩ

5

36

RICOH SP311DN

ΤΜΩ

10

37

RICOH AFICIO MP4001

Original

ΤΜΩ

6

38

CANON MG 3650

Original

ΤΜΩ

3

39

CANON MP 230

Original

ΤΜΩ

3

40

KYOCERA FS

1370DN

ΤΜΩ

1

41

EPSON WF-M5190 WF

Original Epson T8651
XL Black Ink 10.000
ςελίδεσ

ΤΜΩ

38

42

Samsung xpress C480 FW
(ΑΜΑΛΙΑΔΑ)

ΤΜΩ

3

HP CE740A BLACK

ΤΜΩ

5

HP CE741A CYAN

ΤΜΩ

1

HP CE742A YELLOW

ΤΜΩ

1

HP CE743A MAGENTA

ΤΜΩ

1

43

HP Color Laserjet CP5225

44

Hp Deskjet Ink Advantage 1115

Hp 652 Black - (F6V25AE)

ΤΜΩ

6

45

Hp laserjet p 1102

CE 285A

ΤΜΩ

3

46

XEROX Phaser 3260
CLP-K300A

ΤΜΩ
ΤΜΩ

CLP-Y300A

ΤΜΩ

CLP-M300A

ΤΜΩ

CLP-C300A

ΤΜΩ

2
1
1
1
1

C13T27114012 - 27XL
SINGLEPACK BLACK

ΤΜΩ

1

47

48

SAMSUNG CLP-300

EPSON WORKFORCE WF-7210
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C13T27054012 - 27
MULTIPACK 3-COLOR

ΤΜΩ

1

49

HP LASER 107 A

W1106A

ΤΜΩ

2

50

LEXMARK Β2236dw

B222H00

ΤΜΩ

2

C232HK0 - BLACK

ΤΜΩ

2

C232HY0 - YELLOW

ΤΜΩ

1

C232HM0 - MAGENTA

ΤΜΩ

1

C232HC0 - CYAN

ΤΜΩ

1

BLACK 71B0010

ΤΜΩ

3

YELLOW 71B0040

ΤΜΩ

CYAN 71B0020
MAGENTA 71B0030

ΤΜΩ
ΤΜΩ

2
2
2

ΤΜΩ

4

n.650

ΤΜΩ

3

Original 50F2UØΕ

ΤΜΩ

4

51

52

53
54
55

LEXMARK C2425

Lexmark CS317dn

KYOCERA ECOSYS M2540dn
HP Deskjet 1015 Ink Advantage
Lexmark MS610dn

ΨΠΘΠΑ 6 – ΠΕΟΑΡΛΑ ΓΛΑ ΦΩΨΣΨΩΥΛΞΑ ΠΘΧΑΡΙΠΑΨΑ
ΕΛΔΘ ΞΑΛ ΥΣΧΣΨΘΨΕΧ
Α/Α

ΠΑΦΞΑ

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΩΧ

ΠΣΡΑΔΑ
ΠΕΨΦΘΧΘΧ

ΥΣΧΣΨΘΨΑ

1

AFISIO RICOH 3045

3210D

TMX

4

2

AFISIO RICOH 5001

MP 5002

TMX

4

3

KONICA MINOLTA BIZHUB 211,
BIZHUB 210, BIZHUB 162
(DIALTA D2011)

Toner Minolta TN-114
Bizhub162/163/210/211/
Di152/ 183 8937784 2Τ 22Κ

TMX

25

4

KONICA MINOLTA BIZHUB 211,
BIZHUB 210, BIZHUB 162
(DIALTA D2011)

Dram Minolta DR114
210/162/211/7216

TMX

4

5

KONICA MINOLTA BIZHUB 211,
BIZHUB 210, BIZHUB 162
(DIALTA D2011)

Developer km DV 110
162/210/711 5/711

TMX

8

6

KONICA MINOLTA 7216

Toner Minolta TN101Ξ U-BIX
7115 /7118/7216/7220 2T

TMX

5

7

KONICA MINOLTA 1216

Toner Minolta U-BIX 1216
30394/01HL 8K

TMX

5

Toner 106R03396 ~30.000ςελ.

TMX

10

Drum 113R00779 (VN948K)

TMX

2

Toner 006R01159

TMX

10

Drum 013R00591

TMX

3

Toner TN322

TMX

4

Drum

TMX

1

Drum

TMX

2

XEROX VersaLink B7025
8
XEROX WC5325V-S
9
10

11

KONICA MINOLTA bizhub 284 e

KONICA MINOLTA bizhub 282
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TMX

7

TMX

1

imaging units
MLT-D709S/ELS ~25.000
ςελίδεσ
Ricoh toner waste bin
(D2026410)

TMX

1

TMX

22

TMX

1

Ricoh drum (D1979510)

TMX

1

Toner ~24.000 ςελίδεσ

TMX

10

ΤΝ 211
Drum -Τφμπαν
8128
SAMSUNG SCX-8128NA/SEE
12

13

RICOH MP 2554 SP SET

Miltixpress

14

GESTETNER MP 2000 AFISIO

TONER 1230D

TMX

3

15

KONICA MINOLTA bizhub 250

Toner ΤΝ 211

TMX

5

16

DEVELOP INEO 213

Toner ΤΝ 114

TMX

3

17

CANON imageRUNNER
ADVANCE 4545I

Toner C-EXV 53

TMX

2

TK-6725

TMX

BLACK

TMX

7
4

YELLOW

TMX

CYAN

TMX

1
1

MAGENTA

TMX

1

drum

TMX

1

TMX

5

TMX

2

TMX

2

TMX

2

TMX

4

18

KYOCERA TASKALFA 9002i MFPI

imageRnashuatec MP C4500
Aficio

19

841424 - BLACK
841425 - YELLOW
20

RICOH AFICIO MP C 3001
841427- CYAN
841426 - MAGENTA

21

HP Laser Jet Pro M426

CF226X

ΨΠΘΠΑ 7 – ΠΕΟΑΡΛΑ ΓΛΑ ΧΩΧΞΕΩΕΧ ΨΘΟΕΣΠΣΛΣΨΩΥΛΑΧ
ΕΛΔΘ ΞΑΛ ΥΣΧΣΨΘΨΕΧ
Α/Α

ΠΑΦΞΑ

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΩΧ

ΠΣΡΑΔΑ
ΠΕΨΦΘΧΘΧ

ΥΣΧΣΨΘΨΑ

1

CANON L100 – L140

Toner Fax Canon FX-10 0263B002
L-100/120/140/160

TMX

1

2

GESTETNER SP 100SF -1000SF

Toner Ricoh SP1000E 413196
1140/1180 4K

TMX

8

3

HP LASER 1536 dnt MFR No
278A

Toner HP 78A BL CE278A
P1566/1606 2.1K

TMX

7

4

SAMSUNG SF 360 inject

Ink Samsung M40 INK-M40/ELS
SF-330/335 /340/345/360/365

TMX

5
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5

SAMSUNG XPRESS M2675F

MLT-D116L/Toner

TMX

4

6

SAMSUNG XPRESS M2675F

MLT-R116S/ELS (DRUM)

TMX

2

7

XEROX Workcentre 3210

106r01486

TMX

6

8

SAMSUNG SF-760 P

TONER CARTRIDGE NT-RS2160C

TMX

10

9

SAMSUNG SF 560 R

TONER SF560R

TMX

7

10

RICOH SP 112

TONER 407166

TMX

2

HP 27/56 ink Hp No 56 BL Refill
C6656AE 24 ml

ΤΜΩ

4

HP 28/57 ink Hp No 57 CL Refill
C6657AE 18ml

ΤΜΩ

4

11

HP office jet 4255

Α.3. ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ ΕΛΔΩΡ ΑΡΑ ΨΠΘΠΑ
ΨΠΘΠΑ 1 - ΓΦΑΦΛΞΘ ΩΟΘ (ΧΑΦΨΛ)
ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ
(ΠΣΡΣ ΓΛΑ ΨΣ ΦΩΨΣΨΩΥΛΞΣ ΧΑΦΨΛ Α3, Α4 ΠΕ Α/Α 1 ΞΑΛ 2)
Α/Α

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ

6

Το φωτοτυπικό χαρτί κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για όλουσ τουσ τφπουσ
των φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων και των εκτυπωτϊν.
Το φωτοτυπικό χαρτί κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για τθν απευκείασ
φωτοαντιγραφι του πρωτοτφπου και από τισ δυο όψεισ του
Το φωτοτυπικό χαρτί δε κα πρζπει να επθρεάηεται από τυχόν μεγάλο
διάςτθμα αποκικευςθσ, κάτω από τισ ςυνικεισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ.
Το φωτοτυπικό χαρτί κα πρζπει να παραδίδεται ςε λευκά ορκογωνιςμζνα
φφλλα διαςτάςεων ςφμφωνα με τισ αναφερόμενεσ ςτο α/α 5
Το φωτοτυπικό χαρτί Α3 κα ζχει διαςτάςεισ 29,7εκΩ42εκ. και το φωτοτυπικό
χαρτί Α4 κα ζχει διαςτάςεισ 21εκ.Ω29,7εκ.
Σφςταςθ: από χθμικό πολτό

7

Μάηα: 80 gr/m ± 4%

8

Ωρϊμα: Λευκό

9

Αδιαφάνεια: άνω του 90%

10

Λευκότθτα: άνω του 90%

11

Ανκεκτικότθτα ςε υγραςία: ωσ 65%
Κοπι: εντελϊσ λεία, άριςτθ από πλευράσ ποιότθτασ ακμϊν. Νερά χάρτου
παράλλθλα προσ τθ μεγαλφτερθ διάςταςθ
Απόκλιςθ των διαςτάςεων: 0,75 mm. Γωνία 90 μοίρεσ ακριβϊσ
Επιφάνεια πλευρϊν: πρζπει να είναι τζλεια χωρίσ υπολείμματα κοπισ
(ξεφτίςματα)
Επιφάνεια χαρτιοφ: Ματ επεξεργαςμζνθ, χωρίσ κθλίδεσ, ςτίγματα ι
ραβδϊςεισ
Το φωτοτυπικό χαρτί Α3 και Α4 πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνο ςε δεςμίδεσ
(πακζτα) των 500 φφλλων θ κακεμία ακριβϊσ, οι οποίεσ δεν πρζπει να
περιζχουν ςκιςμζνα, τςαλακωμζνα ι ελαττωματικά φφλλα. Ο ανάδοχοσ

1
2
3
4
5

12
13
14
15
16

2
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17

18

19

20

αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να αντικαταςτιςει τισ δεςμίδεσ που κα βρεκοφν
με ελαττωματικι καταςκευι κατά τθν παραλαβι ι ςτο ςτάδιο τθσ χριςθσ.
Οι δεςμίδεσ κα πρζπει να είναι περιτυλιγμζνεσ με αδιάβροχο υλικό
(πλαςτικοποιθμζνο ι κερωμζνο χαρτί, εξωτερικά ι εςωτερικά), για τθν
προφφλαξθ του φωτοτυπικοφ χαρτιοφ από τθν υγραςία του περιβάλλοντοσ και
ςυςκευαςμζνεσ ςε χαρτοκιβϊτιο, το οποίο κα περιζχει πζντε (5) από αυτζσ.
Στο περιτφλιγμα κάκε δεςμίδασ πρζπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινι
και ανεξίτθλο:
Θ επωνυμία του προϊόντοσ
Το είδοσ και οι διαςτάςεισ του χαρτιοφ (για παράδειγμα: Α4 21mmX297mm)
O αρικμόσ των φφλλων που περιζχει.
2
Θ μάηα (g/m )
Στο χαρτοκιβϊτιο πρζπει να αναγράφονται οι ακόλουκεσ ενδείξεισ:
Θ επωνυμία του προϊόντοσ
Οι διαςτάςεισ των φφλλων (Α3 ι Α4)
Ο αρικμόσ των φφλλων
2
Θ μάηα (g/m )
Εφόςον κάποιο από τα παραδοκζντα προϊόντα αποδειχκεί ελαττωματικό, κα
αντικαταςτακεί ενόσ 5 θμερϊν με νζο. Εφόςον αποδειχκοφν ελαττωματικά
περιςςότερο από το 10% τθσ ποςότθτασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παρτίδασ, κα
αντικαταςτακεί άμεςα όλθ θ ποςότθτα, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ του
φορζα.

ΨΠΘΠΑΨΑ 2,3,4 - ΓΦΑΦΛΞΘ ΩΟΘ
ΓΕΡΛΞΕΧ ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ
Α/Α

1

2

3

4

5
6

7

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ
Τα είδθ γραφικισ φλθσ πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και οι πρϊτεσ φλεσ,
αλλά και οι ουςίεσ ςτο ςφνολό τουσ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθν
καταςκευι τουσ, κα πρζπει να ςυμφωνοφν απόλυτα με τισ απαιτιςεισ τθσ
ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ.
Τα είδθ κα πρζπει κατά τθν παραλαβι να βρίςκονται ςε άριςτθ κατάςταςθ, να
μθν είναι παραμορφωμζνα ι ςπαςμζνα και να μθν παρουςιάηουν ενδείξθσ
προθγοφμενθσ χριςθσ.
Θ γραφικι φλθ κα τοποκετθκεί ανά είδοσ ςε κατάλλθλεσ ςυςκευαςίεσ, οι
οποίεσ κα πρζπει να είναι καινοφριεσ, κλειςτζσ και ςφραγιςμζνεσ. Δε κα
πρζπει να είναι ςκιςμζνεσ και να παρουςιάηουν ίχνθ παραβίαςθσ.
Εφόςον κάποιο από τα παραδοκζντα προϊόντα αποδειχκεί ελαττωματικό, κα
αντικαταςτακεί ενόσ 5 θμερϊν με νζο. Εφόςον αποδειχκοφν ελαττωματικά
περιςςότερο από το 10% τθσ ποςότθτασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παρτίδασ, κα
αντικαταςτακεί άμεςα όλθ θ ποςότθτα, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ
Tα είδθ κα πρζπει να είναι ΜΘ ΤΟΞΙΚΑ, να φζρουν τθ ςιμανςθ CE και να
τθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Ππου αναφζρονται είδθ ςυγκεκριμζνoy τφπου, για να περιγραφοφν πιο
ςυγκεκριμζνα οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αυτϊν, γίνονται δεκτά και ιςοδφναμα
αυτϊν.
ΕΛΔΛΞΕΧ ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ
Θ αρικμομθχανι ρεφματοσ γραφείου με ταινία (Τμιμα 4: α/α 122) κα ζχει κατ’
ελάχιςτον τα εξισ χαρακτθριςτικά: Οκόνθ LCD 14 ψθφίων, με δυνατότθτα
διόρκωςθσ ι/ και επανεκτφπωςθσ υπολογιςμϊν. Θα διακζτει καταμζτρθςθ
ειδϊν και διαχωριςμό αρικμοφ ανά τρία ψθφία. Θα διακζτει κατ' ελάχιςτον
πλικτρα Mark up/down, Delta %, 000 και διόρκωςθσ. Θα ζχει δυνατότθτα
υπολογιςμοφ φόρου, κόςτουσ-κζρδουσ και μζςου όρου.

ΨΠΘΠΑΨΑ 5,6,7 – Toner και Πελάνια
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ΓΕΡΛΞΕΧ ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ
Α/Α
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ
Τα προςφερόμενα προϊόντα να είναι αμεταχείριςτα, άριςτθσ ποιότθτασ και
κατάλλθλα προκειμζνου να μθν προκλθκοφν βλάβεσ ςτισ ςυςκευζσ.
Ππου ηθτείται γνιςιο μελάνι ι toner (original) γίνονται αποδεκτά μόνο
αυκεντικά προϊόντα των καταςκευαςτριϊν εταιρειϊν των μθχανθμάτων και
όχι ςυμβατά ι ανακαταςκευαςμζνα
Τα προςφερόμενα προϊόντα να μθν είναι αναγομωμζνα. Τα αναγομωμζνα
προϊόντα δε κα γίνονται αποδεκτά.
Θ παραγωγι, ςυςκευαςία και διακίνθςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα πρζπει
να γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν εκνικι και ευρωπαϊκι
νομοκεςία.
Κάκε αναλϊςιμο κα πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνο αεροςτεγϊσ
(προςυςκευαςία). Κάκε προςυςκευαςμζνο αναλϊςιμο κα τοποκετείται εντόσ
χάρτινθσ ςκλθρισ ςυςκευαςίασ (εξωτερικι ςυςκευαςία)
Στθν εξωτερικι ςυςκευαςία κα αναγράφονται ςτθν ελλθνικι ι ςτθν αγγλικι
γλϊςςα ευκρινϊσ:
 Οι τφποι των ςυςκευϊν για τουσ οποίουσ προορίηονται και θ
ςυμβατότθτα τφπου- μοντζλου
 Θ επωνυμία του ςυςκευαςτι και το εμπορικό ςιμα (εάν υπάρχει)
 Θ θμερομθνία λιξθσ ι εναλλακτικά θ θμερομθνία παραγωγισ ι
ανακαταςκευισ
 Ο τφποσ του προςφερόμενου αναλωςίμου (π.χ.
ανακαταςκευαςμζνο).
Σε περίπτωςθ που καταργθκεί θ χριςθ ενόσ ι περιςςότερων μθχανθμάτων, τα
μελάνια που χρθςιμοποιεί κα αντικακίςτανται από αντίςτοιχα άλλων
μθχανθμάτων που είναι ςε χριςθ (εντόσ τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ
ςφμβαςθσ ανά Τμιμα του διαγωνιςμοφ)
Σε περίπτωςθ που προκλθκεί οποιαδιποτε βλάβθ ςε εκτυπωτι από τθ χριςθ
ιςοδφναμων ι ανακαταςκευαςμζνων αναλωςίμων, γεγονόσ που κα
πιςτοποιθκεί από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία, είτε από εξειδικευμζνο
φορζα ςυντιρθςθσ των μθχανθμάτων, ο προμθκευτισ κα αναλάβει τθν πλιρθ
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ ι τθν αποηθμίωςθ τθσ χρζωςθσ του επιςκευαςτι.
Να παρζχεται εγγφθςθ άμεςθσ αντικατάςταςθσ ελαττωματικϊν προϊόντων
κακϊσ και εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ των αναλωςίμων για τουλάχιςτον δυο
ζτθ από τθν θμερομθνία ανάκεςθσ τθσ προμικειασ (Ρα υποβλθκεί υπεφκυνθ
διλωςθ)
Για το ςφνολο των ανακαταςκευαςμζνων αναλωςίμων κα πρζπει να δθλωκεί
θ επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευαςτοφν, τον τόπο
εγκατάςταςθσ αυτισ κακϊσ και τθν εμπορικι ονομαςία ι εμπορικό ςιμα των
προςφερόμενων ειδϊν
Πλα τα αναλϊςιμα είδθ εκτυπωτϊν, ςυςκευϊν τθλεομοιοτυπίασ ι
πολυμθχανθμάτων, φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων κα πρζπει να είναι
νόμιμα και θ κυκλοφορία τουσ να είναι νόμιμθ εντόσ των ορίων των κρατϊν
μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ.
Για τα ανακαταςκευαςμζνα αναλϊςιμα κα πρζπει οι οικονομικοί φορείσ να
υποβάλλουν τα κάτωκι για τον καταςκευαςτι τουσ:
1. Βεβαίωςθ από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ όπου κα
πιςτοποιείται ότι θ καταςκευάςτρια εταιρεία ζχει κακιερϊςει
ςφςτθμα διαχ. ποιότθτασ ςε ςυμμόρφωςθ με τα διεκνι και
Ευρωπαϊκά πρότυπα , ςτα πλαίςια των οποίων πιςτοποιείται ότι εν
λόγω εταιρεία καταςκευάηει τα μελάνια βάςθ του DIN 33870/1 ι
33870/2 ι 33871/1 ι 33871/2 και ελζγχονται βάςθ ISO/IEC
19752:2004 ι 19798:2007 ι 24711:2007 ι 24712:2007 ι άλλα
ιςοδφναμα.
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2. Ριςτοποιθτικό ISO 9001:2008 ι άλλο ιςοδφναμο.
3. Ριςτοποιθτικό ISO 14001:2004 ι EMAS (πρότυπο περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ) ι άλλο ιςοδφναμο.
Τα πιςτοποιθτικά κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι τθσ
προςφοράσ και να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ
Για τα γνιςια (original) αναλϊςιμα, κα πρζπει οι οικονομικοί φορείσ να
υποβάλλουν τα κάτωκι για τον καταςκευαςτι τουσ:
1. Ριςτοποιθτικό ISO 9001:2008 ι άλλο ιςοδφναμο και
2. Ριςτοποιθτικό ISO 14001:2004 ι EMAS (πρότυπο περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ) ι άλλο ιςοδφναμο.
Τα πιςτοποιθτικά κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι τθσ
προςφοράσ και να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ
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ΠΕΦΣΧ Β – ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣΩ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ
Θ ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τον τακτικό προχπολογιςμό τθσ Ρ.Δ.Ε. Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ
ςφμβαςθσ ςε ευρϊ χωρίσ ΨΡΑ είναι 57.842,74€ και αναλφεται ωσ εξισ:
ΕΞΨΛΠΩΠΕΡΘ ΑΛΑ ΧΕ €
ΞΑΚΑΦΘ ΑΛΑ

ΕΛΔΘ ΓΦΑΦΛΞΘΧ ΩΟΘΧ-ΠΕΟΑΡΛΑ
ΨΠΘΠΑ 1 -ΓΑΨΙΚΘ ΥΛΘ (ΩΑΤΙ)

Φ.Υ.Α. 24%

ΧΩΡΣΟΣ

17.987,90

4.317,10

22.305,00

ΨΠΘΠΑ 2 -ΓΑΨΙΚΘ ΥΛΘ (ΕΙΔΘ ΑΩΕΙΟΘΕΤΘΣΘΣ)

7.841,94

1.882,06

9.724,00

ΨΠΘΠΑ 3 -ΓΑΨΙΚΘ ΥΛΘ (ΨΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΘΛ/ΨΙΑΣ)

2.358,06

565,94

2.924,00

ΨΠΘΠΑ 4 -ΓΑΨΙΚΘ ΥΛΘ (ΔΙΑΨΟΑ ΕΙΔΘ)

7.324,19

1.757,81

9.082,00

14.838,71

3.561,29

18.400,00

6.854,84

1.645,16

8.500,00

637,10

152,90

790,00

57.842,74

13.882,26

71.725,00

ΨΠΘΠΑ 5 -ΜΕΛΑΝΙΑ / TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΡΫΤΕΣ
ΨΠΘΠΑ 6 -ΜΕΛΑΝΙΑ / TONER ΓΙΑ ΨΫΤΟΤΥΡΙΚΑ
ΜΘΩΑΝΘΜΑΤΑ
ΨΠΘΠΑ 7 -ΜΕΛΑΝΙΑ / TONER ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΤΘΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΙΑΣ
ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΕΞΨΛΠΩΠΕΡΘ ΑΛΑ ΧΕ €

ΨΠΘΠΑΨΑ ΔΛΑΓΩΡΛΧΠΣΩ
1- ΓΦΑΦΛΞΘ ΩΟΘ: «Ψωτοαντιγραφικό χαρτί» για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Ρ.Ε. Θλείασ και των
Δ/ςεων Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Θλείασ, εκτιμϊμενθσ αξίασ 22.305,00 ευρϊ με
ΨΡΑ. ΚΫΔΙΚΟΙ CPV : 30197643-5
2, 3 & 4- ΓΦΑΦΛΞΘ ΩΟΘ: «Είδθ Αρχειοκζτθςθσ», «Ψάκελοι Αλλθλογραφίασ» & «Διάφορα Είδθ» για τισ
ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Ρ.Ε. Θλείασ και των Δ/ςεων Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ν. Θλείασ, εκτιμϊμενθσ αξίασ 21.730,00 ευρϊ με ΨΡΑ. ΚΫΔΙΚΟΙ CPV : 30192700-8
5, 6 & 7- Πελάνια: «Μελάνια/toner για εκτυπωτζσ, φωτοτυπικά μθχανιματα και ςυςκευζσ
τθλεομοιοτυπίασ» για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Ρ.Ε. Θλείασ και των Δ/ςεων Ρρωτοβάκμιασ &
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Θλείασ, εκτιμϊμενθσ αξίασ 27.690,00 ευρϊ με ΨΡΑ. ΚΫΔΙΚΟΣ CPV :

30192110-5
Θ εκτιμϊμενθ αξία κάκε τμιματοσ αποτελεί ζνδειξθ τθσ προεκτίμθςθσ του κόςτουσ τθσ ςφμβαςθσ και
ανϊτατο όριο προςφοράσ.
Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα τμιματα ι και για το ςφνολο των τμθμάτων.
Σε κάκε περίπτωςθ, θ υποβολι προςφοράσ αφορά το ςφνολο των ειδϊν του επιλεγόμενου τμιματοσ.
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΛ – ΥΛΡΑΞΕΧ ΧΩΠΠΣΦΦΩΧΘΧ
Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να απαντιςουν υποχρεωτικά ςτο μζροσ Α. (ΓΕΝΙΚΑ ΩΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ)
κακϊσ και ςε όςεσ απαιτιςεισ αφοροφν ςτα τμιματα που ζχουν κατακζςει προςφορά. Στθ ςτιλθ
«Ραραπομπι Τεκμθρίωςθσ» κα πρζπει να παραπζμψουν ςτο ζγγραφο που ζχουν υποβάλλει ςτθν
προςφορά τουσ και με το οποίο τεκμθριϊνεται θ απάντθςι τουσ.

Α. ΓΕΡΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ (ΓΛΑ ΣΟΑ ΨΑ ΨΠΘΠΑΨΑ)
Α/
Α

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ

ΑΥΑΛΨΘΧΘ

1

Οι προςφζροντεσ ζλαβαν γνϊςθ όλων των όρων τθσ ΝΑΙ
διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ αποδζχονται πλιρωσ και
ανεπιφφλακτα και θ τεχνικι προςφορά κα
ςυμμορφϊνεται με όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ
προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ.

2

Τα προςφερόμενα προϊόντα κα πρζπει να είναι ΝΑΙ
καινοφρια, αμεταχείριςτα και ςε άριςτθ κατάςταςθ

3

Θ Ιςχφσ τθσ προςφοράσ είναι για δϊδεκα (12) μινεσ ΝΑΙ
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.

4

Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν κα γίνεται ςτουσ ΝΑΙ
χϊρουσ που κα υποδείξει θ υπθρεςία, ςε εργάςιμεσ
θμζρεσ και ϊρεσ και κα είναι τρεισ (3) θμζρεσ για τα
είδθ γραφικισ φλθσ και τζςςερεισ (4) θμζρεσ για τα
μελάνια, από τθν ζγγραφθ ι τθλεφωνικι παραγγελία
του
τμιματοσ
Ρρομθκειϊν
τθσ
Διεφκυνςθσ
Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ τθσ Ρ.Ε Θλείασ προσ τον
προμθκευτι, με ευκφνθ και ζξοδα του προμθκευτι. Θ
δαπάνθ ςυςκευαςίασ, μεταφοράσ και παράδοςθσ
βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον ανάδοχο. Σε περίπτωςθ
κατά τθν οποία παρατθρθκεί ότι κάποια από τισ
μειοδότριεσ εταιρείεσ (ιδιαίτερα προμικειασ μελανιϊν)
δεν τθρεί τον παραπάνω όρο θ Υπθρεςία δικαιοφται να
κθρφξει τον εν λόγω προμθκευτι ζκπτωτο και να
απευκυνκεί ςτθν εταιρεία προμικειασ αναλωςίμων με
τθν αμζςωσ επόμενθ οικονομικότερθ προςφορά.

8

Ο ανάδοχοσ παραιτείται από κάκε αξίωςι του ζναντι ΝΑΙ
τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για οποιοδιποτε
λόγο εκλείψει ολικϊσ ι μερικϊσ θ ανάγκθ προμικειασ
των υλικϊν, που αφορά θ παροφςα, οπότε ςτθν
περίπτωςθ αυτι θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διακόπτεται
μονομερϊσ και αηθμίωσ με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ
Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων
των
Διαγωνιςμϊν
και
των
Διαδικαςιϊν
Διαπραγμάτευςθσ.

9

Ο προμθκευτισ δθλϊνει για ποια ομάδα/ομάδεσ κα ΝΑΙ
υποβάλει προςφορά και ότι κα υποβάλει για το ςφνολο
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των ειδϊν τθσ εκάςτοτε ομάδασ, όπωσ αναλυτικά
περιγράφονται ςτουσ πίνακεσ ειδϊν-ποςοτιτων του
παραρτιματοσ I τθσ διακιρυξθσ.
Εφόςον κάποιο από τα παραδοκζντα προϊόντα αποδειχκεί
ελαττωματικό, κα αντικαταςτακεί εντόσ 5 θμερϊν με νζο.
Εφόςον αποδειχκοφν ελαττωματικά περιςςότερο από το
10
10% τθσ ποςότθτασ των ςυγκεκριμζνων προϊόντων τθσ ίδιασ
παρτίδασ, κα αντικαταςτακεί άμεςα όλθ θ ποςότθτα, χωρίσ
οικονομικι επιβάρυνςθ του φορζα.
ΨΠΘΠΑ 1 - ΓΦΑΦΛΞΘ ΩΟΘ (ΧΑΦΨΛ Α3/Α4)

ΝΑΙ

Το φωτοτυπικό χαρτί κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για
όλουσ τουσ τφπουσ των φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων
και των εκτυπωτϊν.
Το φωτοτυπικό χαρτί κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για τθν
απευκείασ φωτοαντιγραφι του πρωτοτφπου και από τισ δυο
όψεισ του
Το φωτοτυπικό χαρτί δε κα πρζπει να επθρεάηεται από
τυχόν μεγάλο διάςτθμα αποκικευςθσ, κάτω από τισ
ςυνικεισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ.
Το φωτοτυπικό χαρτί κα πρζπει να παραδίδεται ςε λευκά
ορκογωνιςμζνα φφλλα διαςτάςεων ςφμφωνα με τισ
αναφερόμενεσ ςτο α/α 5
Το φωτοτυπικό χαρτί Α3 κα ζχει διαςτάςεισ 29,7εκΩ42εκ. και
το φωτοτυπικό χαρτί Α4 κα ζχει διαςτάςεισ 21εκ.Ω29,7εκ.

ΝΑΙ

6

Σφςταςθ: από χθμικό πολτό

ΝΑΙ

7

Μάηα: 80 gr/m ± 4%

ΝΑΙ

8

Ωρϊμα: Λευκό

ΝΑΙ

9

Αδιαφάνεια: άνω του 90%

ΝΑΙ

10

Λευκότθτα: άνω του 90%

ΝΑΙ

11

Ανκεκτικότθτα ςε υγραςία: ωσ 65%

ΝΑΙ

Κοπι: εντελϊσ λεία, άριςτθ από πλευράσ ποιότθτασ ακμϊν.
Νερά χάρτου παράλλθλα προσ τθ μεγαλφτερθ διάςταςθ
Απόκλιςθ των διαςτάςεων: 0,75 mm. Γωνία 90 μοίρεσ
ακριβϊσ
Επιφάνεια πλευρϊν: πρζπει να είναι τζλεια χωρίσ
υπολείμματα κοπισ (ξεφτίςματα)
Επιφάνεια χαρτιοφ: Ματ επεξεργαςμζνθ, χωρίσ κθλίδεσ,
ςτίγματα ι ραβδϊςεισ
Το φωτοτυπικό χαρτί Α3 και Α4 πρζπει να είναι
ςυςκευαςμζνο ςε δεςμίδεσ (πακζτα) των 500 φφλλων θ
κακεμία ακριβϊσ, οι οποίεσ δεν πρζπει να περιζχουν
ςκιςμζνα, τςαλακωμζνα ι ελαττωματικά φφλλα. Ο ανάδοχοσ
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να αντικαταςτιςει τισ δεςμίδεσ
που κα βρεκοφν με ελαττωματικι καταςκευι κατά τθν
παραλαβι ι ςτο ςτάδιο τθσ χριςθσ.
Οι δεςμίδεσ κα πρζπει να είναι περιτυλιγμζνεσ με αδιάβροχο
υλικό (πλαςτικοποιθμζνο ι κερωμζνο χαρτί, εξωτερικά ι
εςωτερικά), για τθν προφφλαξθ του φωτοτυπικοφ χαρτιοφ
από τθν υγραςία του περιβάλλοντοσ και ςυςκευαςμζνεσ ςε
χαρτοκιβϊτιο, το οποίο κα περιζχει πζντε (5) από αυτζσ.
Στο περιτφλιγμα κάκε δεςμίδασ πρζπει να αναγράφονται
κατά τρόπο ευκρινι και ανεξίτθλο:
Θ επωνυμία του προϊόντοσ

ΝΑΙ

1

2

3

4
5

12
13
14
15

16

17

18

2
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Το είδοσ και οι διαςτάςεισ του χαρτιοφ (για παράδειγμα: Α4
21mmX297mm)
O αρικμόσ των φφλλων που περιζχει.
2
Θ μάηα (g/m )
Στο χαρτοκιβϊτιο πρζπει να αναγράφονται οι ακόλουκεσ
ενδείξεισ:
Θ επωνυμία του προϊόντοσ
19
Οι διαςτάςεισ των φφλλων (Α3 ι Α4)
Ο αρικμόσ των φφλλων
2
Θ μάηα (g/m )
ΨΠΘΠΑΨΑ 2,3,4 - ΓΦΑΦΛΞΘ ΩΟΘ
Τα είδθ γραφικισ φλθσ πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ
και οι πρϊτεσ φλεσ, αλλά και οι ουςίεσ ςτο ςφνολό τουσ που
1
ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι τουσ, κα πρζπει να
ςυμφωνοφν απόλυτα με τισ απαιτιςεισ τθσ ενωςιακισ και
εκνικισ νομοκεςίασ.
Τα είδθ κα πρζπει κατά τθν παραλαβι να βρίςκονται ςε
άριςτθ κατάςταςθ, να μθν είναι παραμορφωμζνα ι
2
ςπαςμζνα και να μθν παρουςιάηουν ενδείξεισ προθγοφμενθσ
χριςθσ.
Θ γραφικι φλθ κα τοποκετθκεί ανά είδοσ ςε κατάλλθλεσ
ςυςκευαςίεσ, οι οποίεσ κα πρζπει να είναι καινοφριεσ,
3
κλειςτζσ και ςφραγιςμζνεσ. Δε κα πρζπει να είναι ςκιςμζνεσ
και να παρουςιάηουν ίχνθ παραβίαςθσ.
Tα είδθ κα πρζπει να είναι ΜΘ ΤΟΞΙΚΑ, να φζρουν τθ
4
ςιμανςθ CE και να τθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Θ αρικμομθχανι ρεφματοσ γραφείου με ταινία (Τμιμα 4:
α/α 122) κα ζχει κατ’ ελάχιςτον τα εξισ χαρακτθριςτικά:
Οκόνθ LCD 14 ψθφίων, με δυνατότθτα διόρκωςθσ ι/ και
επανεκτφπωςθσ υπολογιςμϊν. Θα διακζτει καταμζτρθςθ
5
ειδϊν και διαχωριςμό αρικμοφ ανά τρία ψθφία. Θα διακζτει
κατ' ελάχιςτον πλικτρα Mark up/down, Delta %, 000 και
διόρκωςθσ. Θα ζχει δυνατότθτα υπολογιςμοφ φόρου,
κόςτουσ-κζρδουσ και μζςου όρου.
ΨΠΘΠΑΨΑ 5,6,7 – Toner και Πελάνια
Τα προςφερόμενα προϊόντα να είναι αμεταχείριςτα, άριςτθσ
1
ποιότθτασ και κατάλλθλα προκειμζνου να μθν προκλθκοφν
βλάβεσ ςτισ ςυςκευζσ.
Ππου ηθτείται γνιςιο μελάνι ι toner (original) γίνονται
αποδεκτά μόνο αυκεντικά προϊόντα των καταςκευαςτριϊν
2
εταιρειϊν των μθχανθμάτων και όχι ςυμβατά ι
ανακαταςκευαςμζνα
Τα προςφερόμενα προϊόντα να μθν είναι αναγομωμζνα. Τα
3
αναγομωμζνα προϊόντα δε κα γίνονται αποδεκτά.
Θ παραγωγι, ςυςκευαςία και διακίνθςθ των υπό προμικεια
4
ειδϊν κα πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτθν εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία.
Κάκε αναλϊςιμο κα πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνο
αεροςτεγϊσ (προςυςκευαςία). Κάκε προςυςκευαςμζνο
5
αναλϊςιμο κα τοποκετείται εντόσ χάρτινθσ ςκλθρισ
ςυςκευαςίασ (εξωτερικι ςυςκευαςία)
Στθν εξωτερικι ςυςκευαςία κα αναγράφονται ςτθν ελλθνικι
ι ςτθν αγγλικι γλϊςςα ευκρινϊσ:
 Οι τφποι των ςυςκευϊν για τουσ οποίουσ
6
προορίηονται και θ ςυμβατότθτα τφπου- μοντζλου
 Θ επωνυμία του ςυςκευαςτι και το εμπορικό ςιμα
(εάν υπάρχει)
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7

8

9

10

11

12

13

14

Θ θμερομθνία λιξθσ ι εναλλακτικά θ θμερομθνία
παραγωγισ ι ανακαταςκευισ
Ο τφποσ του προςφερόμενου αναλωςίμου (π.χ.
ανακαταςκευαςμζνο).

Σε περίπτωςθ που καταργθκεί θ χριςθ ενόσ ι περιςςότερων
μθχανθμάτων, τα μελάνια που χρθςιμοποιεί κα
αντικακίςτανται από αντίςτοιχα άλλων μθχανθμάτων που
είναι ςε χριςθ (εντόσ τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ
ςφμβαςθσ ανά Τμιμα του διαγωνιςμοφ)
Σε περίπτωςθ που προκλθκεί οποιαδιποτε βλάβθ ςε
εκτυπωτι
από
τθ
χριςθ
ιςοδφναμων
ι
ανακαταςκευαςμζνων αναλωςίμων, γεγονόσ που κα
πιςτοποιθκεί από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία, είτε από
εξειδικευμζνο φορζα ςυντιρθςθσ των μθχανθμάτων, ο
προμθκευτισ κα αναλάβει τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ
βλάβθσ ι τθν αποηθμίωςθ τθσ χρζωςθσ του επιςκευαςτι.
Να
παρζχεται
εγγφθςθ
άμεςθσ
αντικατάςταςθσ
ελαττωματικϊν προϊόντων κακϊσ και εγγφθςθ καλισ
λειτουργίασ των αναλωςίμων για τουλάχιςτον δυο ζτθ από
τθν θμερομθνία ανάκεςθσ τθσ προμικειασ
Για το ςφνολο των ανακαταςκευαςμζνων αναλωςίμων κα
πρζπει να δθλωκεί θ επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα
καταςκευαςτοφν, τον τόπο εγκατάςταςθσ αυτισ κακϊσ και
τθν εμπορικι ονομαςία ι εμπορικό ςιμα των
προςφερόμενων ειδϊν
Τα ανακαταςκευαςμζνα αναλϊςιμα κα ζχουν τισ ίδιεσ
προδιαγραφζσ ςε ποιότθτα-ποςότθτα εκτφπωςθσ και
φωτοαντιγραφισ με τα αντίςτοιχα γνιςια που είναι
εγκεκριμζνα από τον καταςκευαςτι.
Πλα τα αναλϊςιμα είδθ εκτυπωτϊν, ςυςκευϊν
τθλεομοιοτυπίασ ι πολυμθχανθμάτων, φωτοαντιγραφικϊν
μθχανθμάτων κα πρζπει να είναι νόμιμα και θ κυκλοφορία
τουσ να είναι νόμιμθ εντόσ των ορίων των κρατϊν μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ.
Για τα ανακαταςκευαςμζνα αναλϊςιμα κα πρζπει οι
οικονομικοί φορείσ να υποβάλλουν τα κάτωκι για τον
καταςκευαςτι τουσ:
1. Βεβαίωςθ από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ
όπου κα πιςτοποιείται ότι θ καταςκευάςτρια
εταιρεία ζχει κακιερϊςει ςφςτθμα διαχ. ποιότθτασ
ςε ςυμμόρφωςθ με τα διεκνι και Ευρωπαϊκά
πρότυπα , ςτα πλαίςια των οποίων πιςτοποιείται ότι
εν λόγω εταιρεία καταςκευάηει τα μελάνια βάςθ
του DIN 33870/1 ι 33870/2 ι 33871/1 ι 33871/2
και ελζγχονται βάςθ ISO/IEC 19752:2004 ι
19798:2007 ι 24711:2007 ι 24712:2007 ι άλλα
ιςοδφναμα.
2. Ριςτοποιθτικό ISO 9001:2008 ι άλλο ιςοδφναμο.
3. Ριςτοποιθτικό ISO 14001:2004 ι EMAS (πρότυπο
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ) ι άλλο ιςοδφναμο.
Τα πιςτοποιθτικά κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τθν
υποβολι τθσ προςφοράσ και να ζχουν εκδοκεί από
διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ
Για τα γνιςια (original) αναλϊςιμα, κα πρζπει οι
οικονομικοί φορείσ να υποβάλλουν τα κάτωκι για τον
καταςκευαςτι τουσ:
1. Ριςτοποιθτικό ISO 9001:2008 ι άλλο ιςοδφναμο και
2. Ριςτοποιθτικό ISO 14001:2004 ι EMAS (πρότυπο
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περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ) ι άλλο ιςοδφναμο.
Τα πιςτοποιθτικά κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τθν
υποβολι τθσ προςφοράσ και να ζχουν εκδοκεί από
διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΑΔΑ: 6Θ617Λ6-ΒΡΣ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Τποδείγκαηα Οηθολοκηθής Προζθοράς
ΕΡΨΩΥΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ
ΣΜΗΜΑ 1

ΨΛΨΟΣΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ

Υροσ
ΡΕΙΨΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΕΣΫΤΕΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΡΕ ΘΛΕΙΑΣΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΫΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

ΤΘΛΕΨΫΝΟ
Ε-ΜΑΙL

Αναγράψτε ςτο αντίςτοιχο πεδίο τθν προςφερόμενθ τιμι
ΓΦΑΦΛΞΘ ΩΟΘ (ΧΑΦΨΛ)
Α/Α

1
2
3
4
5

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ
Ωαρτί φωτοτυπικό λευκό ΤΥΡΟΥ
Α4/500φ 80 γρ. (τφπου inacopia)
Ωαρτί φωτοτυπικό λευκό ΤΥΡΟΥ
Α3/500φ 80 γρ. (τφπου inacopia)
Ωαρτί ςκλθρό Α4 ζγχρωμο 160gr
(πακζτο 250 φφλλων)
ολό plotter 914mm x 50m 80γρ.
Ωαρτί μθχαν/κό λευκό διπλό
11x9,5/ 1000φ

ΠΣΡΑΔΑ
ΠΕΨΦΘΧΘΧ

ΥΣΧΣΨΘΨΑ

πακζτο

5485

πακζτο

147

πακζτο

2

τεμ.

3

κουτί

2

TIMH ΠΣΡΑΔΑΧ
ΧΩΦΛΧ Φ.Υ.Α.

ΣΥΝΟΛΟ (Κ.ΑΞΙΑ)
ΨΡΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(ΜΕ ΨΡΑ)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ
ΧΩΦΛΧ ΦΥΑ

ΑΔΑ: 6Θ617Λ6-ΒΡΣ

ΕΡΨΩΥΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ

ΣΜΗΜΑ 2
ΨΛΨΟΣΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ

Υροσ
ΡΕΙΨΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΕΣΫΤΕΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΡΕ ΘΛΕΙΑΣΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΫΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

ΤΘΛΕΨΫΝΟ
Ε-ΜΑΙL

Αναγράψτε ςτο αντίςτοιχο πεδίο τθν προςφερόμενθ τιμι
ΓΦΑΦΛΞΘ ΩΟΘ (ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΣΗΗ)
Α/Α

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ

1

ΒΟΩ μαφρο (focus files) ΡΛΑΣΤΙΚΟ
(κουτί κικθ περιοδικϊν για ζγγραφα Α4
& Ντοςιζ 34 φψοσ Ω 28 πλάτοσ Ω8 εκ.
ράχθ)

2
3
4
5
6
7
8

Κλαςζρ Α4 2-25 πλαςτικό/μεταλλικό
διάφορα χρϊματα (τφπου SKAG)
Κλαςζρ Α4 8-34 πλαςτικό/μεταλλικό
διάφορα χρϊματα (τφπου SKAG)
Κλαςζρ Α4 4-32 πλαςτικό/μεταλλικό
διάφορα χρϊματα (τφπου SKAG)
Κλαςζρ Α4 8-32 πλαςτικό/μεταλλικό
διάφορα χρϊματα (τφπου SKAG)
Ντοςιζ χάρτ. με ζλαςμα 26χ34 (τφπου
Skag System)
Ντοςιζ χαρτ. με πτερφγια (αυτιά)
Ντοςιζ πλαςτ. με ζλαςμα Α4

ΠΣΡΑΔΑ
ΠΕΨΦΘΧΘΧ
τεμ.

130

τεμ.
130

τεμ.
390

τεμ.

630

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

9

Ντοςιζ με κορδόνια 30Ω40 ΦΑΧΘ 10 με
πτερφγια

τεμ.

10

11
12

Υποφάκελοσ χάρτινοσ με ζλαςμα Α4
ΜΑΝΙΛΑ (μιςό πρϊτο φφλο)

460

τεμ.

Ντοςιζ ςεμιναρίων δίφυλλο δερματίνθ
με πιάςτρα

Υποφάκελοσ διπλόσ κίτρινοσ 25Ω35 (ςε
ανάπτυγμα 35Ω50)

ΥΣΧΣΨΘΨΑ

5810
3005
2250
10
50

τεμ.
4335

τεμ.

Σελίδα 65

550

TIMH ΠΣΡΑΔΑΧ
ΧΩΦΛΧ Φ.Υ.Α.

ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ
ΧΩΦΛΧ ΦΥΑ
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13
14
15

Ψάκελοσ αρχείου 25Ω35 μπλε χαρτόνι
με κορδόνια ράχθ 8 εκ.
Ψάκελοσ αρχείου μαφροσ πλαςτκόσ
25Ω35Ω0,5cm με λάςτιχο
Ψάκελοσ με λάςτιχο 25χ35 χάρτινοι
(τφπου Skag System)

τεμ.

1550

τεμ.

180

τεμ.

2830

ΣΥΝΟΛΟ (Κ.ΑΞΙΑ)
ΨΡΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(ΜΕ ΨΡΑ)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ

Σελίδα 66

ΑΔΑ: 6Θ617Λ6-ΒΡΣ

ΕΡΨΩΥΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ
ΣΜΗΜΑ 3

ΨΛΨΟΣΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ

Υροσ
ΡΕΙΨΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΕΣΫΤΕΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΡΕ ΘΛΕΙΑΣΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΫΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

ΤΘΛΕΨΫΝΟ
Ε-ΜΑΙL

Αναγράψτε ςτο αντίςτοιχο πεδίο τθν προςφερόμενθ τιμι
ΓΦΑΦΛΞΘ ΩΟΘ ( ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ)
Α/Α

1
2
3
4
5
6
7

ΠΣΡΑΔΑ
ΠΕΨΦΘΧΘΧ

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ
Ψάκελοσ αλλθλογραφίασ κίτρινοσ Α3
(41X31) ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΣΧ
Ψάκελοσ αλλθλογραφίασ κίτρινοσ Α4
(32X23) ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΣΧ
Ψάκελοσ αλλθλογραφίασ κίτρινοσ
16Ω22 ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΣΧ
Ψάκελοσ αλλθλογραφίασ κίτρινοσ
26Ω18 ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΣΧ
Ψάκελοσ αλλθλογραφίασ κίτρινοσ 36,5
Ω45 ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΣΧ
Ψάκελοσ αλλθλογραφίασ λευκόσ 11Ω23
ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΣΧ
Ψάκελοσ αλλθλογραφίασ λευκόσ με
δεξί παράκυρο 11Ω23 ΑΩΨΣΞΣΟΟΘΨΣΧ

ΥΣΧΣΨΘΨΑ

τεμ.

5865

τεμ.

14050

τεμ.

4350

τεμ.

8800

τεμ.

1790

τεμ.

19650

τεμ.

8000

TIMH ΠΣΡΑΔΑΧ
ΧΩΦΛΧ Φ.Υ.Α.

ΣΥΝΟΛΟ (Κ.ΑΞΙΑ)
ΨΡΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(ΜΕ ΨΡΑ)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ
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ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ
ΧΩΦΛΧ ΦΥΑ
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ΕΡΨΩΥΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ
ΣΜΗΜΑ 4
ΨΛΨΟΣΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ

Υροσ
ΡΕΙΨΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΕΣΫΤΕΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΡΕ ΘΛΕΙΑΣΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΫΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

ΤΘΛΕΨΫΝΟ
Ε-ΜΑΙL

Αναγράψτε ςτο αντίςτοιχο πεδίο τθν προςφερόμενθ τιμι
ΓΦΑΦΛΞΘ ΩΟΘ (ΔΛΑΦΣΦΑ ΕΛΔΘ)
ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ

ΠΣΡΑΔΑ
ΠΕΨΦΘΧΘΧ

ΥΣΧΣΨΘΨΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΜΥΤΕΣ
ΓΙΑ
ΜΘΩΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 0,5 (ΚΟΥΤΙ ΜΕ
10-15 ΜΥΤΕΣ)

ΚΟΥΤΙ

10

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΑΜΡΟΝΑΚΙ trodat
4911

ΤΜΩ

11

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΑΜΡΟΝΑΚΙ trodat
4912

ΤΜΩ

5

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΑΜΡΟΝΑΚΙ trodat
4913

ΤΜΩ

5

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΑΜΡΟΝΑΚΙ trodat
4820

ΤΜΩ

5

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΑΜΡΟΝΑΚΙ trodat
9015

ΤΜΩ

5

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΑΜΡΟΝΑΚΙ trodat
4910

ΤΜΩ

2

ΑΝΤΗΕΤΑ-ΤΘΛΕΨ/ΚΟ ΕΥΕΤΘΙΟ
20X30 50ΨΥΛΛΫΝ

ΤΜΩ

11

ΑΡΟΣΥΑΡΤΙΚΘ ΜΘΩΑΝΘ (ΤΥΡΟΥ
ΤΑΝΑΛΙΑ)

ΤΜΩ

54

ΑΙΘΜΟΜΘΩΑΝΘ 10 ΪΘΨΙΫΝ
(ΚΟΜΡΙΟΥΤΕΑΚΙ)

ΤΜΩ

28

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ ΛΕΥΚΑ 150 X 100
(ΡΑΚΕΤΟ 40 ΨΥΛΛΫΝ)

ΡΑΚΕΤΟ

50

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΘ ΔΙΑΨΑΝΘΣ ΤΑΙΝΙΑ
(ΣΕΛΟΤΕΪΡ) 45mic*48mm*90m

TMX

5

ΒΑΣΘ ΜΕΓΑΛΘ & ΣΤΑΘΕΘ ΓΙΑ
ΣΕΛΟΤΕΙΡ -ΚΟΛΛ.ΤΑΙΝ.898S

ΤΜΩ

32

ΒΑΣΘ

ΤΜΩ

32

Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΓΙΑ

ΩΑΤΑΚΙΑ

ΚΥΒΟΥ
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ΡΛΑΣΤΙΚΘ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36

37

ΒΑΣΘ ΓΙΑ ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΟ
ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ

ΤΜΩ

19

ΤΜΩ

18

ΒΙΒΛΙΟ ΡΑΚΤΙΚΫΝ Α4 100ΨΥΛΛΫΝ
34x24

ΤΜΩ

17

ΒΙΒΛΙΟ ΡΫΤΟΚΟΛΛΟΥ Α4 /100
ΨΥΛΛΫΝ

ΤΜΩ

8

ΒΙΒΛΙΟ ΡΫΤΟΚΟΛΛΟΥ 25X35 / 300
ΨΥΛΛΫΝ

ΤΜΩ

5

ΒΙΒΛΙΟ
Α4
ΑΛΨΑΒΘΤΑΙΟ

100Ψ

34Ω24

ΤΜΩ

6

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΩΑ
PELIKAN)

ΛΕΥΚΘ

(ΤΥΡΟΥ

ΤΜΩ

99

ΤΜΩ

52

ΔΑΚΤΥΛΟΒΕΩΤΘΑΣ ΡΛΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΜΩ

38

ΔΙΑΚΟΕΥΤΕΣ (ΡΕΨΟΑΤΕ)
ΨΥΛΛΫΝ 60 (ΤΥΡΟΥ LEITZ 5180)

ΤΜΩ

16

ΔΙΑΚΟΕΥΤΕΣ (ΡΕΨΟΑΤΕ)
ΨΥΛΛΫΝ 20 (ΤΥΡΟΥ LEITZ 5008)

ΤΜΩ

13

ΡΑΚEΤΟ

99

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΥΓΟ (τφπου Pritt)

ΤΜΩ

90

ΔΙΟΘΫΤΙΚΟ ΥΓΟ (τφπου Pritt)

ΤΜΩ

220

ΔΙΟΘΫΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑ (τφπου Pritt)
roll 5mmX12M

TMX

283

ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΑ ΘΜΕΟΛΟΡΑ

TMX

228

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ 50X72 No
28 Ρακζτο 40φφλλων

ΡΑΚΕTO

28

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ No 29
Ρακζτο 40φφλλων (100X70)

ΡΑΚΕTO

66

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ 40Ω72 No
30 Ρακζτο 40φφλλων

ΡΑΚΕTO

15

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ Α4 ΓΙΑ
ΕΚΤΥΡΫΤΘ 105X74
Ρακζτο
100φφλλων

ΡΑΚΕTO

29

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ Α4 ME ΟΡΕΣ ΡΑΚΕΤΟ
100ΤΕΜΑΩΙΫΝ

ΡΑΚΕTO

303

ΗΕΛΑΤΙΝΕΣ Α4 ΩΫΜΑΤΙΣΤΕΣ ME
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΥΡΟΥ L ΩΫΙΣ ΟΡΕΣ

TMX

150

ΘΜΕΘΣΙΟ ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ ΒΙΒΛΙΟ
2022
ΜΑΥΟ
MEDIUM
ME
ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΘ ΓΙΑ ΣΘΜΕΙΫΣΕΙΣΑΝΤΕΒΟΥ 17Ω25

TMX

2

ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΕΚΡΕΑΙΫΣΘΣ
25cmX16cm

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΩΑ ΔΙΩΫΜΘ
PELIKAN)

100ΨΥΛ.

(ΤΥΡΟΥ

ΔΙΑΩΫΙΣΤΙΚΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΕΓΩΫΜΑ
Α4 5ΨΥΛΛΫΝ
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50

51

52

53

54

55
56
57
58
59

ΚΑΨΙΤΣΕΣ

KOYTI

23

ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΑ 30cmm μθκ

TMX

5

ΚΟΡΙΔΙΑ
ΛΑΒΘ

TMX

16

TMX

28

ΚΟΛΛΑ ΑΝΑΨΟΑΣ

ΤΜΩ

240

ΚΟΛΛΑ STICK 8gr

TMX

268

ΚΟΛΛΑ ΕΥΣΤΘ 35GR

TMX

51

ΛΑΣΤΙΩΑ ΜΕΓΑΛΑ (ΨΑΔΙΑ) 120/5
(1 Kg)

ΚΙΛΟ

15

ΛΑΣΤΙΩΑ ΜΕΓΑΛΑ (ΨΑΔΙΑ) 210/5
(1 Kg)

ΚΙΛΟ

8

ΛΑΣΤΙΩΑ ΜΙΚΑ (ΪΙΛΑ) 10X0,001
(500gr)

ΣΑΚΟΥΛΑ

14

ΛΑΣΤΙΩΑ ΪΙΛΑ 13X0,001 (500gr)

ΣΑΚΟΥΛΑ

9

ΜΑΓΝΘΤΙΚΘ ΘΘΚΘ ΣΥΝΔΕΤΘΫΝ

TMX

11

ΜΑΚΑΔΟΟΣ
ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΘΣ
ΡΛΑΚΕ
ΨΫΣΨΟΙΗΕ
ΔΙΑΨΟΑ
ΩΫΜΑΤΑ (ΤΥΡΟΥ STABILO BOSS)

TMX

420

ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΜΑΥΟΣ ΩΟΝΔΟΣ
ΑΝΕΞΙΤΘΛΟΣ ΜΕ ΣΤΟΓΓΥΛΘ ΜΥΤΘ
(τφπου pentel permanent marker)
No 850

TMX

209

ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΜΡΛΕ ΩΟΝΔΟΣ
ΑΝΕΞΙΤΘΛΟΣ
ΜΕ
ΣΤΟΓΓΥΛΘ
ΜΥΤΘ(τφπου pentel permanent
marker) No 851

TMX

32

ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΩΟΝΔΟΣ
ΑΝΕΞΙΤΘΛΟΣ
ΜΕ
ΣΤΟΓΓΥΛΘ
ΜΥΤΘ(τφπου pentel permanent
marker) No 850

TMX

92

ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΜΑΥΟΣ ΩΟΝΔΟΣ
ΑΝΕΞΙΤΘΛΟΣ
(ΜΕ
ΤΕΤΑΓΫΝΘ
ΜΥΤΘ (τφπου pentel permanent
marker) No 850

TMX

74

ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΟΙΝΟΡΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΜΡΛΕ & ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΕ ΣΤΟΓΓΥΛΘ
ΜΥΤΘ 1,5-3mm για Β.Κ.

TMX

50

ΜΑΚΑΔΟΟΣ 0.5 ΜΡΛΕ (ΤΥΡΟΥ
PILOT V5 HI-TE CPOINT)

TMX

72

ΜΑΚΑΔΟΟΣ
0.5 ΚΟΚΚΙΝΟΣ
(ΤΥΡΟΥ PILOT V5 HI-TE CPOINT)

TMX

57

ΜΑΚΑΔΟΟΣ 0.5 MAYPO (ΤΥΡΟΥ
PILOT V5 HI-TE CPOINT)

TMX

57

ΜΑΚΑΔΟΟΣ ΛΕΡΤΟΣ ΓΙΑ CD
(τφπου permament)

TMX

30

ΜΙΚΟ

ME

ΚΟΡΙΔΙΑ
ΜΕΓΑΛΑ
ΒΑΕΫΣ ΤΥΡΟΥ

ΡΛΑΣΤΙΚΘ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΗΫΓΑΨΙΚΘΣ
ΩΟΝΔΟΙ (24 TEMAX) (ΤΥΡΟΥ
CARIOCA)

ΡΑΚΕTO

5

ΜΕΛΑΝΙ ΜΡΛΕ ΓΙΑ ΤΑΜΡΟΝ 30ml

ΤΜΩ

101

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΑΥΟΚΟΚΚΙΝΕΣ
ΑΙΘΜΟΜΘΩΑΝΘΣ CASIO

ΤΜΩ

10

ΜΘΩΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 0,5 STABILO

ΤΜΩ

38

ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 3Α LR 03
ΣΕΤ/4ΤΕΜΑΩΙΫΝ

ΣΕΤ

115

ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑ-LR6 4
ΣΕΤ/4ΤΕΜΑΩΙΫΝ

ΣΕΤ

105

ΜΟΛΥΒΙ ΞΥΛΙΝΟ (ΤΥΡΟΥ FABERCASTELL) 2B

ΤΜΩ

296

ΜΡΛΟΚ ΔΙΑΨΑΝΕΣ Α4 50Ψ.40-45gr

ΤΜΩ

32

ΝΑΧΛΟΝ ΡΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΣΑΛΙΔΕΣ
ΟΛΟ 10m

ΟΛO

25

ΞΥΣΤΑ ΣΙΔΕΕΝΙΑ (ΜΟΛΥΒΙΟΥ)

ΤΜΩ

55

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟΙ
48mmx12mm (5 τεμ. X 20 φφλλα)
ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ

ΡΑΚΕTO

100

ΣΕΛΟΤΕΪΡ - ΚΟΛΛ. ΤΑΙΝΙΑ (διάφανο)
15/33

ΤΜΩ

189

ΣΕΛΟΤΕΙΡ - ΚΟΛΛ. ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΟ
(γαλακτερό) 19/33

ΤΜΩ

55

ΚΟΥΒΑΙ

43

ΣΤΥΛΟ (ΤΥΡΟΥ PILOT G-2) 0.7mm
ΜΡΛΕ

ΤΜΩ

483

ΣΤΥΛΟ (ΤΥΡΟΥ PILOT G-2) 0.7mm
ΡΑΣΙΝΟ

ΤΜΩ

56

ΣΤΥΛΟ (ΤΥΡΟΥ PILOT G-2) 1.0mm
ΜΡΛΕ

ΤΜΩ

125

ΣΤΥΛΟ (ΤΥΡΟΥ PILOT G-2) 0.7mm
ΚΟΚΚΙΝΟ

ΤΜΩ

113

ΣΤΥΛΟ (ΤΥΡΟΥ PILOT G-2) 1.0mm
ΜΡΛΕ

ΤΜΩ

137

ΣΤΥΛΟ (ΤΥΡΟΥ PILOT G-2) 0.5mm
ΜΡΛΕ

ΤΜΩ

227

ΣΤΥΛΟ
ΜΡΛΕ

ΤΜΩ

582

ΤΜΩ

257

ΤΜΩ

228

ΚΟΥΤΙ

362

ΣΡΑΓΚΟΣ
500γρμ

ΡΛΑΣΤΙΚΟΣ

ΛΕΥΚΟΣ

(ΤΥΡΟΥ

PELIKAN

STICK)

ΣΤΥΛΟ (ΤΥΡΟΥ
MAYPO

PELIKAN

STICK)

ΣΤΥΛΟ (ΤΥΡΟΥ
KOKKINO

PELIKAN

STICK)

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ No 3
28mm (κουτί 100 τεμ)
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84
85
86
87
88
89
90

91

92

93
94
95
96
97
98

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ No 4
(κουτί 100 τεμ)

ΚΟΥΤΙ

345

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ No 5
50mm (κουτί 100 τεμ)

ΚΟΥΤΙ

324

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ No 7
77mm (κουτί 50 τεμ)

ΚΟΥΤΙ

132

ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ
8/24 γίγασ

ΚΟΥΤΙ

118

ΣΥΑΡΤΙΚΘ ΜΘΩΑΝΘ No 64 (τφπου
ro-ma)

ΤΜΩ

72

ΣΥΑΡΤΙΚΘ ΜΘΩΑΝΘ No 12 24-6
ΤΥΡΟΥ ro-ma

ΤΜΩ

72

ΣΥΑΡΤΙΚΘ ΜΘΩΑΝΘ ΤΥΡΟΥ No
117/120-skre 200 ΨΦΛΛΫΝ

ΤΜΩ

12

ΣΥΜΑ ΣΥΑΡΤΙΚΟΥ (ΣΥΑΡΤΑ) ςκλθρά- (τφπου ro-ma) 64/2000
(κουτί 2000 τεμ.)

ΚΟΥΤΙ

258

ΣΥΜΑ ΣΥΑΡΤΙΚΟΥ (ΣΥΑΡΤΑ) ςκλθρά- (τφπου ro-ma) 24-6/1000
(κουτί 1000 τεμ.)

ΚΟΥΤΙ

309

ΣΥΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΥΑΡΤΙΚΟΥ
(ΣΥΑΡΤΑ) 23/13S (κουτί 1000
τεμ.)

KOYTI

41

ΣΟΥΜΕΝ

ΤΜΩ

1

ΤΜΩ

55

ΤΑΙΝΙΑ ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚ. (ΚΟΛΛ.
ΤΑΙΝΙΑ) 50mm

ΤΜΩ

275

ΤΑΜΡΟΝ 11cmX7cm

ΤΜΩ

29

ΤΑΜΡΟΝ 15,5cmX8cm

ΤΜΩ

57

TAMΡON 20cmX13cm

ΤΜΩ

25

ΤΑΜΡΟΝ 12cmX18cm

ΤΜΩ

5

ΤΜΩ

9

ΜΡΛΟΚ ΣΘΜΕΙΫΣΕΫΝ Α4/50Ψ.ΙΓΕ)

ΤΜΩ

107

ΤΕΤΑΔΙΟ ΣΡΙΑΛ Α4 (5 κεμάτων)

ΤΜΩ

85

ΩΑΑΚΕΣ ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΘΚΟΥΣ 50 cm

ΤΜΩ

21

ΩΑΑΚΕΣ ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΘΚΟΥΣ 30 cm

ΤΜΩ

8

ΚΟΛΛΘΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑ ΩΑΤΙΝΘ 50mm

TMX

13

ΚΟΛΛΘΤΙΚΘ ΤΑΙΝΙΑ ΩΑΤΙΝΘ 19mm

TMX

115

ΩΑΤΑΚΙΑ ΚΙΤΙΝΑ (ΤΥΡΟΥ POST IT)

TMX

543

ΚΟΛΛΘΤΙΚΘ
19mmΩ33m

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ

ΤΑΙΝΙΑ

No

(ΣΕΛΟΤΕΪΡ)

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

ΤΕΤΑΔΙΟ
Ψ.100

-ΨΥΛΛΑΔΑ

Β

20Ω30
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75 X 75 100Ψ.

109
110
111

ΩΑΤΑΚΙΑ ΚΙΤΙΝΑ (ΤΥΡΟΥ POST IT)
40X50 100Ψ.

TMX

260

ΩΑΤΑΚΙΑ ΚΙΤΙΝΑ (ΤΥΡΟΥ POST IT)
50X75 100Ψ.

TMX

267

ΩΑΤΑΚΙΑ ΚΙΤΙΝΑ (ΤΥΡΟΥ POST IT)
75X50 100Ψ.

TMX

175

ΩΑΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΛΕΥΚΑ 500Ψ.

TMX

311

ΡΑΚΕTO

10

XAPTI METPOY καφε (κράφτ)
(ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΘΣΘΣ 1 ΚΙΛΟ =
10 ΜΕΤΑ)

ΚΙΛΟ

45

ΪΑΛΙΔΑΚΙΑ ΜΙΚΑ ME ΡΛΑΣΤΙΚΘ
ΛΑΒΘ

TMX

15

ΪΑΛΙΔΙΑ ΜΕΣΑΙΑ 16cm

TMX

37

FLASH - USB 32 GB

TMX

25

FLASH-USB 16GB

TMX

40

CD recorder

TMX

80

DVD recorder

TMX

70

Μπαταρίεσ επαναφορτιηόμενεσ (για
τθλζφωνο) 3Α ΣΕΤ/2 ΤΕΜΑΩΙΫΝ

ΤΜΩ

112
113

114
115

ΩΑΤΙ ΟΛΟ ΑΙΘΜ/ΝΫΝ 57X60 (10
τεμ.) το πακ.

116
117
118
119
120
121

122
123

124

125

126

8

Αρικμομθχανι ρεφματοσ γραφείου
με
ταινία και οκόνθ LCD 14
Ϊθφίων.
Με
δυνατότθτα
διόρκωςθσ ι/ και επανεκτφπωςθσ
υπολογιςμϊν.
Να
διακζτει
καταμζτρθςθ ειδϊν και διαχωριςμό
αρικμοφ ανά τρία ψθφία. Να
διακζτει κατ' ελάχιςτον πλικτρα
Mark up/down, Delta %, 000 και
διόρκωςθσ.
Με
δυνατότθτα
υπολογιςμοφ φόρου, κόςτουσκζρδουσ και μζςου όρου

ΤΜΩ

6

ΣΤΥΛΟ ΤΥΡΟΥ BIC CRYSTAL MEDIUM
ΜΡΛΕ 0,5 (για Βακμολογικό Κζντρο)

TMX

200

ΣΤΥΛΟ ΤΥΡΟΥ BIC CRYSTAL MEDIUM
ΡΑΣΙΝΟ 0,5 (για Βακμολογικό
Κζντρο)

TMX

300

ΣΤΥΛΟ ΤΥΡΟΥ
BIC CRYSTAL
MEDIUM
ΚΟΚΚΙΝΟ 0,5
(για
Βακμολογικό Κζντρο)

TMX

300

ΣΤΥΛΟ ΤΥΡΟΥ BIC CRYSTAL MEDIUM
ΜΑΥΟ 0,5
(για Βακμολογικό
Κζντρο)

TMX

250
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127

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ Α4 ΓΙΑ
ΕΚΤΥΡΫΤΘ 70χ42,3 Ρακζτο 100
0φφλλων

TMX

2

ΣΥΝΟΛΟ (Κ.ΑΞΙΑ)
ΨΡΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(ΜΕ ΨΡΑ)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ
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ΕΡΨΩΥΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ
ΣΜΗΜΑ 5
ΨΛΨΟΣΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ

Υροσ
ΡΕΙΨΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΕΣΫΤΕΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΡΕ ΘΛΕΙΑΣΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΫΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

ΤΘΛΕΨΫΝΟ
Ε-ΜΑΙL

Αναγράψτε ςτο αντίςτοιχο πεδίο τθν προςφερόμενθ τιμι
ΠΕΟΑΡΛΑ -TONER ΓΛΑ ΕΞΨΩΥΩΨΕΧ
ΠΣΡΑΔΑ
ΠΕΨΦΘΧΘΧ

ΥΣΧΣΨΘΨΑ

PRK 6287

ΤΜΩ

60

78 ζγχρωμα

ΤΜΩ

2

45 μαφρο

ΤΜΩ

2

51645

ΤΜΩ

3

Hp DeskJet 1280

C6578

ΤΜΩ

1

HP LASER JET 1200

C7115X ~3.500
ςελίδεσ

ΤΜΩ

13

Q7553X ~7.000
ςελίδεσ

ΤΜΩ

3

Q5949X
~6.000ςελ.

ΤΜΩ

7

ΤΜΩ

15

ΤΜΩ

30

Α/Α

ΠΑΦΞΑ

1

BULL COMPUPRINT SP/40PLUS
tractor

2

3
4

HP DESKJET 1220 C

HP LASER 2014
5

HP LASER JET P2015

ΠΕΟΑΡΛ- TONER

6

Hp LaserJet 1320

7

HP LASERJET 1020, 1015,1012

8

HP LASERJET P3005dn

Q2612X
~3.000ςελ.
Q7551X
~13.000ςελ.

9

Hp laserjet p3500 dn

CYAN

ΤΜΩ

3

10

HP LASERJET Pro M1536 NF
CE538A

CE278A
~2.100ςελ.

ΤΜΩ

25

11

HP LJ P.3015

ΤΜΩ

1

12

HP LJP.2035

CE 255A
CE505A
~2.500ςελ

ΤΜΩ

14

56

ΤΜΩ

4

57

ΤΜΩ

4

58

ΤΜΩ

4

13

Hp photosmart 7660

14

Lexmark E 260D

E260A11Ε (DN)
~3.500ςελ.

ΤΜΩ

4

15

Lexmark E 352dn

E250A11 E

ΤΜΩ

4
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TIMH
ΠΣΡΑΔΑΧ
ΧΩΦΛΧ Φ.Υ.Α.

ΧΩΡΣΟΛΞΘ
ΨΛΠΘ ΧΩΦΛΧ
ΦΥΑ
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16

Lexmark E250d

17

Lexmark E330d

E250A11E~3.500ς
ελ.
E24016SE
~2.500ςελ.

18

Lexmark E360d

E260X22G

19

Lexmark MS 510 dn
Lexmark MS 510 dn (drum)(image unique)

20
21
22

23

Lexmark MS 310/410dn

ΤΜΩ

9

ΤΜΩ

2

ΤΜΩ

1

ΤΜΩ

10

ΤΜΩ

3

ΤΜΩ

8

ΤΜΩ

1

BLACK

ΤΜΩ

1

YELLOW

ΤΜΩ

1

CYAN

ΤΜΩ

1

MAGENTA

ΤΜΩ

1

MLT-D116L

ΤΜΩ

5

ΤΜΩ

1

Lexmark 50F2000
~1.500 ςελίδεσ

Lexmark MS 310/410 dn
(drum)-(image unique)

OKI C 5650

24

SAMSUNG XPRESS
M2825ND/ M2625ND

25

Lexmark E250d (DRUM)

26

Lexmark E330d (DRUM)

12A8302

ΤΜΩ

1

27

Lexmark E360d (DRUM)

E260X22G

ΤΜΩ

1

C4810A

ΤΜΩ

1

C4811A

ΤΜΩ

1

C4812A

ΤΜΩ

1

C4813A

ΤΜΩ

1

C4844 Yellow

ΤΜΩ

3

C4844 Magenta

ΤΜΩ

2

C4844 Blue

ΤΜΩ

3

C4844 Black

ΤΜΩ

4

ΤΜΩ

1

ΤΜΩ

4

ΤΜΩ

21

ΤΜΩ

1

No 45

ΤΜΩ

4

No 78

ΤΜΩ

2

28

29

30

31

32

Hp DesingJet 500 plus (Plotter)
ΞΕΦΑΟΘ - Original

Hp DesingJet 500 plus (Plotter)
ΠΕΟΑΡΛΑ

Epson WorkForce Pro WF-

R5690TWF
Epson WorkForce Pro WF-

R5690TWF
Epson WorkForce Pro WF-

Μ5690TWF
Epson WorkForce Pro WF-

33

34

Μ5690TWF
Hp DeskJet 930 C

Original
Maintenance Box
C13T671000
Original Epson
C13T838140 Black
20.000 ςελ.
Original Epson
T8651 XL Black
Ink 10.000
ςελίδεσ
Original
Maintenance Box
C13T671000
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S050690 ~2.700
ςελ.

ΤΜΩ

5

ΤΜΩ

10

Original

ΤΜΩ

6

CANON MG 3650

Original

ΤΜΩ

3

39

CANON MP 230

Original

ΤΜΩ

3

40

KYOCERA FS

1370DN

ΤΜΩ

1

41

EPSON WF-M5190 WF

Original Epson
T8651 XL Black
Ink 10.000
ςελίδεσ

ΤΜΩ

38

42

Samsung xpress C480 FW
(ΑΜΑΛΙΑΔΑ)

ΤΜΩ

3

HP CE740A BLACK

ΤΜΩ

5

HP CE741A CYAN
HP CE742A
YELLOW
HP CE743A
MAGENTA

ΤΜΩ

1

ΤΜΩ

1

ΤΜΩ

1

35

Epson AL-M300

36

RICOH SP311DN

37

RICOH AFICIO MP4001

38

43

HP Color Laserjet CP5225

44

Hp Deskjet Ink Advantage 1115

Hp 652 Black (F6V25AE)

ΤΜΩ

6

45

Hp laserjet p 1102

CE 285A

ΤΜΩ

3

46

XEROX Phaser 3260

ΤΜΩ

2

CLP-K300A

ΤΜΩ

1

CLP-Y300A

ΤΜΩ

1

CLP-M300A

ΤΜΩ

1

CLP-C300A
C13T27114012 27XL SINGLEPACK
BLACK
C13T27054012 27 MULTIPACK 3COLOR

ΤΜΩ

1

ΤΜΩ

1

ΤΜΩ

1

47

48

SAMSUNG CLP-300

EPSON WORKFORCE WF-7210

49

HP LASER 107 A

W1106A

ΤΜΩ

2

50

LEXMARK Β2236dw

B222H00

ΤΜΩ

2

C232HK0 - BLACK
C232HY0 YELLOW
C232HM0 MAGENTA

ΤΜΩ

2

ΤΜΩ

1

ΤΜΩ

1

C232HC0 - CYAN

ΤΜΩ

1

BLACK 71B0010

ΤΜΩ

3

YELLOW 71B0040

ΤΜΩ

2

51

52

LEXMARK C2425

Lexmark CS317dn

Σελίδα 77

ΑΔΑ: 6Θ617Λ6-ΒΡΣ

CYAN 71B0020
MAGENTA
71B0030
53
54
55

KYOCERA ECOSYS M2540dn

ΤΜΩ

2

ΤΜΩ

2

ΤΜΩ

4

HP Deskjet 1015 Ink Advantage

n.650

ΤΜΩ

3

Lexmark MS610dn

Original 50F2UØΕ

ΤΜΩ

4
ΣΥΝΟΛΟ (Κ.ΑΞΙΑ)
ΨΡΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(ΜΕ ΨΡΑ)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ
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ΕΡΨΩΥΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ
TMHMA 6
ΨΛΨΟΣΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ

Υροσ
ΡΕΙΨΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΕΣΫΤΕΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΡΕ ΘΛΕΙΑΣΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΫΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

ΤΘΛΕΨΫΝΟ
Ε-ΜΑΙL
Αναγράψτε ςτο αντίςτοιχο πεδίο τθν προςφερόμενθ τιμι
ΠΕΟΑΡΛΑ-TONER ΓΛΑ ΦΩΨΣΨΩΥΛΞΑ ΠΘΧΑΡΘΠΑΨΑ
Α/Α

ΠΑΦΞΑ

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ
ΕΛΔΣΩΧ

ΠΣΡΑΔΑ
ΠΕΨΦΘΧΘΧ

ΥΣΧΣΨΘΨΑ

1

AFISIO RICOH 3045

3210D

TMX

4

2

AFISIO RICOH 5001

MP 5002
Toner Minolta
TN-114
Bizhub162/163/2
10/211/ Di152/
183 8937784 2Τ
22Κ
Dram Minolta
DR114
210/162/211/721
6

TMX

4

TMX

25

TMX

4

TMX

8

TMX

5

TMX

5

TMX

10

TMX

2

Toner 006R01159

TMX

10

Drum 013R00591

TMX

3

Toner TN322

TMX

4

Drum

TMX

1

Drum

TMX

2

ΤΝ 211

TMX

7

5

KONICA MINOLTA
BIZHUB 211, BIZHUB
210, BIZHUB 162
(DIALTA D2011)
KONICA MINOLTA
BIZHUB 211, BIZHUB
210, BIZHUB 162
(DIALTA D2011)
KONICA MINOLTA
BIZHUB 211, BIZHUB
210, BIZHUB 162
(DIALTA D2011)

6

KONICA MINOLTA
7216

7

KONICA MINOLTA
1216

3

4

XEROX VersaLink
B7025
8

Developer km DV
110 162/210/711
5/711
Toner Minolta
TN101Ξ U-BIX
7115/7118/7216/
7220 2T
Toner Minolta UBIX 1216
30394/01HL 8K
Toner 106R03396
~30.000ςελ.
Drum 113R00779
(VN948K)

XEROX WC5325V-S
9
10

11

KONICA MINOLTA
bizhub 284 e

KONICA MINOLTA
bizhub 282
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TIMH ΠΣΡΑΔΑΧ
ΧΩΦΛΧ Φ.Υ.Α.

ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΨΛΠΘ
ΧΩΦΛΧ ΦΥΑ
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SAMSUNG SCX8128NA/SEE

Drum
-Τφμπαν
Miltixpress 8128

TMX

1

TMX

1

TMX

22

TMX

1

imaging units
MLT-D709S/ELS
~25.000 ςελίδεσ
Ricoh toner waste
bin (D2026410)
Ricoh drum
(D1979510)
Toner ~24.000
ςελίδεσ

TMX

1

TMX

10

14

GESTETNER MP 2000
AFISIO

TONER 1230D

TMX

3

15

KONICA MINOLTA
bizhub 250

Toner ΤΝ 211

TMX

5

Toner ΤΝ 114

TMX

3

Toner C-EXV 53

TMX

2

TK-6725

TMX

BLACK

TMX

7
4

YELLOW

TMX

CYAN

TMX

1
1

MAGENTA

TMX

1

drum

TMX

1

TMX

5

TMX

2

TMX

2

TMX

2

TMX

4

12

13

16
17

18

19

RICOH MP 2554 SP
SET

DEVELOP INEO 213
CANON
imageRUNNER
ADVANCE 4545I
KYOCERA TASKALFA
9002i MFPI

imageRnashuatec MP
C4500 Aficio

841424 - BLACK

20

RICOH AFICIO MP C
3001

841425 - YELLOW
841427- CYAN
841426 MAGENTA

21

HP Laser Jet Pro M426

CF226X

ΣΥΝΟΛΟ (Κ.ΑΞΙΑ)
ΨΡΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(ΜΕ ΨΡΑ)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ
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ΕΡΨΩΥΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ
ΣΜΗΜΑ 7
ΨΛΨΟΣΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘΧ

Υροσ
ΡΕΙΨΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΕΣΫΤΕΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΡΕ ΘΛΕΙΑΣΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΫΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

ΤΘΛΕΨΫΝΟ
Ε-ΜΑΙL
Αναγράψτε ςτο αντίςτοιχο πεδίο τθν προςφερόμενθ τιμι
ΠΕΟΑΡΛΑ – TONER ΓΛΑ ΧΩΧΞΕΩΕΧ ΨΘΟΕΣΠΣΛΣΨΩΥΛΑΧ

Α/Α

ΥΣΧΣΨΘΨΑ

TMX

1

TMX

8

TMX

7

TMX

5

1

CANON L100 – L140

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΩΧ
Toner Fax Canon FX-10
0263B002 L100/120/140/160

2

GESTETNER SP 100SF -1000SF

Toner Ricoh SP1000E
413196 1140/1180 4K

3

HP LASER 1536 dnt MFR No
278A

4

SAMSUNG SF 360 inject

Toner HP 78A BL CE278A
P1566/1606 2.1K
Ink Samsung M40 INKM40/ELS SF-330/335
/340/345/360/365

5

SAMSUNG XPRESS M2675F

MLT-D116L/Toner

TMX

4

6

SAMSUNG XPRESS M2675F

MLT-R116S/ELS (DRUM)

TMX

2

7

XEROX Workcentre 3210

106r01486

TMX

6

8

SAMSUNG SF-760 P

TONER CARTRIDGE NTRS2160C

TMX

10

9

SAMSUNG SF 560 R

TONER SF560R

TMX

7

10

RICOH SP 112

TONER 407166

TMX

2

HP 27/56 ink Hp No 56 BL
Refill C6656AE 24 ml

ΤΜΩ

4

HP 28/57 ink Hp No 57 CL
Refill C6657AE 18ml

ΤΜΩ

4

11

ΠΑΦΞΑ

ΠΣΡΑΔΑ
ΠΕΨΦΘΧΘΧ

HP office jet 4255

TIMH
ΠΣΡΑΔΑΧ
ΧΩΦΛΧ Φ.Υ.Α.

ΣΥΝΟΛΟ (Κ.ΑΞΙΑ)
ΨΡΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΨΡΑ)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ
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ΧΩΡΣΟΛΞΘ
ΨΛΠΘ ΧΩΦΛΧ
ΦΥΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV - ΣΔΤΓ
Το περιεχόμενο του αρχείου του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) αναρτικθκε ςτθ
ςελίδα του διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ ωσ αρχείο PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο και αναπόςπαςτο μζροσ
τθσ παροφςασ. Το αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να
ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ https://espdint.eprocurement.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ τθ ςχετικι απάντθςι
τουσ.
Για τθν ςυμπλιρωςθ του ΤΕΥΔ ο οικονομικόσ φορζασ:
(α) Ρρζπει να «κατεβάςει» το ωσ άνω αρχείο XML από το ΕΣΘΔΘΣ, να το αποκθκεφςει ςτον Θ/Υ του και να
μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα: https://espdint.eprocurement.gov.gr/
Στθν ιςτοςελίδα αυτι πρζπει να επιλζξει «Ανάγνωςθ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ» και να τθλεφορτϊςει («ανεβάςει») το
αρχείο XML του ςυγκεκριμζνου ΤΕΥΔ του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από το ΕΣΘΔΘΣ.
(β) Στθ ςυνζχεια, κακοδθγείται από το ςφςτθμα για τθν ςυμπλιρωςθ των απαραίτθτων πεδίων που ζχουν
κακοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι και υποχρεωτικά ςυμπλθρϊνονται και τα πεδία με τθν θμερομθνία
και τον τόπο ςφνταξθσ.
Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με εκπρόςωπό τουσ κα ςυμπλθρωκεί το
ςχετικό πεδίο του ΤΕΥΔ (Μζροσ II, Ενότθτα Β).
(γ) Αφοφ ολοκλθρωκεί θ ςυμπλιρωςθ του εντφπου ο οικονομικόσ φορζασ επιλζγει «Εξαγωγι (PDF)» και
είναι πλζον δυνατι θ μετατροπι του αρχείου ςε PDF.
(δ) Αμζςωσ μετά τθν παραγωγι του αρχείου PDF αυτό υποχρεωτικά υπογράφεται ψθφιακά (ακόμθ και αν
ο οικονομικόσ φορζασ το ζχει υπογράψει ψθφιακά ςτθν ιςτοςελίδα).
(ε) Το υπογεγραμμζνο ψθφιακά αρχείο υποβάλλεται υποχρεωτικά ςε μορφι PDF ςτον (υπο)φάκελο τθσ
προςφοράσ με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ.
Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου XML ςτα ςυνθμμζνα του
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απευκείασ ςτθν
θλεκτρονικι υπθρεςία Eεεεσ/ΤΕΥΔ του ΕΣΘΔΘΣ (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) να δθμιουργοφν το
ΤΕΥΔ από τθν αρχι, να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε
διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να παράγουν
αρχείο τφπου PDF προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το επιςυνάψουν ςτα ςυνθμμζνα τθσ
θλεκτρονικισ προςφοράσ τουσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τποδείγκαηα Δγγσεηηθώλ Δπηζηοιώλ
1. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. )
Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ).............................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ) .........................................
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ
μζχρι του ποςοφ των ευρϊ …………………………υπζρ του
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΨΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α)
(πλιρθ
επωνυμία)
........................,
ΑΨΜ:
......................
(διεφκυνςθ)
2
.......................…………………………………...
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ
.....................................................3 τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ
αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ..............
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ
του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε πζντε (5) θμζρεσ 4 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………...
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο 2.4.5.
τθσ Διακιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε5.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

2

Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.
Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, κλπ.
4
Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
5
Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΨΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
3
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2. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. )
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ1).................................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ)2................................
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ………………………………………………………………………..4
υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΨΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”,
ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα).
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε πζντε (5) θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
ι
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

1

Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
3
Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΨΡΑ.
4
Ππωσ υποςθμείωςθ 3.
5
Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία
υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ.
6
Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν.
7
Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
2
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – τέδηο ύκβαζες (ζα ηροποποηεζεί αλάιογα)

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΔΩΨΛΞΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ
ΓΕΡΛΞΘ Δ/ΡΧΘ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ
Δ/ΡΧΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΩ- ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΥΕ ΘΟΕΛΑΧ
ΨΠΘΠΑ ΥΦΣΠΘΚΕΛΩΡ

Υφργοσ,
Αρ. Χφμβαςθσ:

ΧΩΠΒΑΧΘ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑΧ
«Υρομικεια ειδϊν γραφικισ φλθσ (Ψμιματοσ …..) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Υεριφερειακισ
Ενότθτασ Θλείασ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςυνολικοφ ποςοφ ζωσ ………………. €
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Υ.Α»

Στον Ρφργο ςιμερα ςτισ / /2021, θμζρα ……………………. ςτα γραφεία τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ,
Μανωλοποφλου 47, Ρφργοσ οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:
1. Θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Θλείασ, που εδρεφει ςτον Ρφργο, Μανωλοποφλου 47, με Α.Ψ.Μ. 997824337,
ΑϋΔ.Ο.Υ. Ρατρϊν, και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχθ Θλείασ κ. Γιαννόπουλο Βαςίλειο,
δυνάμει τθσ υπ’ αρικμ. …….…….. (Ψ.Ε.Κ. ……………….) απόφαςθσ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί
«μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ άμεςα εκλεγμζνουσ Αντιπεριφερειάρχεσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ» ςτο εξισ καλοφμενθ «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ»
και
2. Θ εταιρεία με
τθν επωνυμία «………………………………….», που εδρεφει ςτθν ........., οδοφ .................., με ΑΨΜ …………………,
ΔΟΥ ……………..και εκπροςωπείται νόμιμα από τθν κ. ……………………. Με Α.Δ.Τ. ……………………, που ςτο εξισ
κα καλείται «Ανάδοχοσ»,
ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ:
1. 1. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2.Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
3.Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
4. Τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
5. Το Ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων Εναρμόνιςθ τθσ
ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21γσ Ιουνίου 1989 (L 395) και τθν
Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Ψεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν
Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007
(L335)», εωσ 31.03.2017
6. Τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»
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7. Το άρκρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των
μελϊν τουσ με κλιρωςθ.
8. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,
9. Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,
10. Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
11. Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Ψόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
12.Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
13. Το Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,
14. Το Ρ.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
15. Το Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
16. Τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
17.Τθν με αρ. με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,
18.Τισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 (ΨΕΚ 87 Α) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ ιςχφει.
19. Τθν αρικμ. 248595/27-12-2016 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΨΕΚ 4309/τ.Β/30-12-2016).
20. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΨΕΚ Αϋ204) «Ρερί λογιςτικοφ των Ν.Ρ.Δ.Δ.».
22.Τθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το
χρθματικό ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια
(2.500) ευρϊ.
23.Τθν υπ’ αρίκμ. 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, όπου γίνεται θ επικφρωςθ
των αποτελεςμάτων των Αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου και των επαναλθπτικϊν τουσ, τθσ 2ασ
Ιουνίου 2019 με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο Ρεριφερειάρχθσ και οι Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, που αναλαμβάνουν, επιςιμωσ κακικοντα τθν 1θ Σεπτεμβρίου 2019 (Άρκρο
46 παράγραφοσ 6γ του Ν. 4555/2018) (Ψ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με το από 29-8-2019 πρακτικό
ορκωμοςίασ ανζλαβε τα κακικοντά τθσ θ νζα Ρεριφερειακι Αρχι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
24.Τθν υπ’ αρίκμ. ΥΔΕ/ΔΔ/258207/3469/03-09-2019 (ΨΕΚ 706/τϋ Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) απόφαςθ του
Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
25.Τθν αρίκμ. ΥΔΕ/ΔΔ/281668/3810/26-09-2019 (ΨΕΚτ.Βϋ3722/08.10.2019) απόφαςθ περί μεταβίβαςθσ
άςκθςθσ αρμοδιοτιτων των οργανικϊν μονάδων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ.
26. Τθν υπ. αρικμ. 186/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΪΣΡ87Λ6-9Κ8) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου
Δυτικισ Ελλάδασ με τθν οποία εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
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οικονομικοφ ζτουσ 2021, θ οποία, αφοφ ελζγχκθκε, βρζκθκε νόμιμθ ςφμφωνα με τθν αρικμ. πρωτ.
2730/11-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΛΪΟ1Ψ-ΪΥΗ) απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου.
27. Τθν αρικμ. 16/2021 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου ΡΔΕ με κζμα «Ζγκριςθ του ετιςιου
προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 2021».
28. Τθν αρικμ. πρωτ. ΡΔΕ/ΔΟΔΕ/35330/2386/25-02-2021 Βεβαίωςθ Φπαρξθσ Ρίςτωςθσ του Τμιματοσ
Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου ΡΔΕ.
29. Τθν με Α/Α 1111 (ΑΔΑ: ΪΪΥΔ7Λ6-ΔΝΡ) απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ &
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ ΡΔΕ.
30. Τθν αρικμ. …/… (ΑΔΑ : ……………….) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΡΔΕ ςχετικά με τθν Ζγκριςθ
των όρων διενζργειασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν «για τθν
προμικεια προμικειασ ειδϊν γραφικισ φλθσ και μελανιϊν εκτυπωτϊν, φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων
ςυςκευϊν τθλεομοιοτυπίασ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Θλείασ τθσ Ρ.Δ.Ε. και των Δ/νςεων Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Ν. Θλείασ, για ζνα
ζτοσ (12 μινεσ) από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 71.725,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ, και με κριτιριο κατακφρωςθσ, τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, ανά τμιμα του διαγωνιςμοφ».
31. Τθν υπ’αρ. …………….. /2020 Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ: ...............) Ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω
των ορίων με ςυςτθμικό αρικμο …………. ςτο ΕΣΘΔΘΣ.
32. Τθν υπ αρικμ. ……………./20….. (ΑΔΑ ………………….) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «……………………………………………………………….…….» Θ απόφαςθ αυτι
βρζκθκε νόμιμθ ςφμφωνα με τθν αρικμ. ……………………………….. απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου .
ςυμφωνικθκαν, ςυνομολογικθκαν και ζγιναν αποδεκτά τα ακόλουκα:

Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων (ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ)
Ανακζτει:
ςτο δεφτερο των ςυμβαλλομζνων (ΑΝΑΔΟΩΟΣ) τθν προμικεια ………………………. (………….) ςφμφωνα με
τουσ κατωτζρω αναφερόμενουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ και αποδζχεται
ανεπιφφλακτα, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ………………… (ΑΔΑ:…………………….) Διακιρυξθ και τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ (παράρτθμα Λ) που αναφζρονται ςε αυτιν και ςφμφωνα με τον πίνακα του
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΣΧ Α που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, για ζνα ζτοσ,
προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Ρ.Ε Θλείασ και των Δ/νςεων Ρ/κμιασ και
Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Ν. Θλείασ, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του …………………………………….. (……….. €) ,
ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α.
Το παρόν αποτελεί τθν πλιρθ ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν και αντικακιςτά και υπεριςχφει
οποιαςδιποτε αντίκετθσ ςυμφωνίασ, ζγγραφθσ ι προφορικισ.

Άρκρο 1 :
ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ
Ο ΑΝΑΔΟΩΟΣ αναλαμβάνει τθν προμικεια ………………….. (ΨΠΘΠΑ ….), ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του
ποςοφ των …………………………………………………………… (……………………. €) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α.,
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ςφμφωνα και με όςα αναλυτικά ορίηονται ςτο Υαράρτθμα Α το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ.
Άρκρο 2:
ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ
Θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ και λιγει ςε ζνα ζτοσ (δϊδεκα
μινεσ), και ςε κάκε περίπτωςθ μετά τθν ποςοτικι – ποιοτικι παραλαβι των ειδϊν.
AΦΚΦΣ 3:
ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/16.
ΑΦΚΦΣ 4:
ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ ΨΩΡ ΕΛΔΩΡ
Τα χορθγοφμενα είδθ κα είναι καλισ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικμ.
………………….. (ΑΔΑ: ……………….) Διακιρυξθ και τθν προςφορά του «αναδόχου».
Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα προμικειασ οριςμζνου κατακυρωκζντοσ είδουσ, ο
προμθκευτισ κα γνωςτοποιεί εγγράφωσ τθν αλλαγι ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν τθσ Ρ.Ε. Θλείασ και αρχικά θ
προμικεια κα ςυνεχίηεται από τον ανάδοχο με είδοσ διαφορετικό από το κατακυρωκζν, ίςθσ ι ανϊτερθσ
ποιοτικισ αξίασ, ςφμφωνα πάντα με τισ προδιαγραφζσ που ορίςτθκαν ςτθ διακιρυξθ, και ςτθν τιμι ςτθν
οποία είχε κατακυρωκεί το εν λόγω είδοσ, ςε αντίκετθ περίπτωςθ θ προμικεια του ςυγκεκριμζνου είδουσ
κα γίνεται από τον επόμενο ςτθ ςειρά προμθκευτι που μειοδοτεί ςτο εν λόγω είδοσ.
Τα προσ προμικεια είδθ κα είναι καινοφρια και τελείωσ αμεταχείριςτα.
ΑΦΚΦΣ 5:
ΕΞΨΕΟΕΧΘ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ


Ο οικονομικόσ φορζασ ζλαβε γνϊςθ όλων των όρων τθσ διακιρυξθσ τουσ οποίουσ αποδζχεται
πλιρωσ και ανεπιφφλακτα και ότι θ τεχνικι προςφορά κα ςυμμορφϊνεται με όλεσ τισ απαιτιςεισ
και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα I τθσ
Διακιρυξθσ και προςαρτϊνται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ (Ραράρτθμα Α).



Οι ποςότθτεσ των υπό προμικεια ειδϊν δεν είναι δεςμευτικζσ αλλά ενδεικτικζσ και δφναται να
τροποποιθκοφν προσ τα κάτω ι προσ τα πάνω κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ
αφξθςθ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.



Οποιαδιποτε άλλα τυχόν ελαττϊματα, όπωσ ανομοιόμορφθ κατανομι μελάνθσ ι και άλλα που
ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν κακι εκτφπωςθ ι παντελι ζλλειψθ εκτφπωςθσ, αφοφ διαπιςτωκοφν
από τθν Υπθρεςία, δθμιουργοφν υποχρζωςθ του προμθκευτι για αντικατάςταςθ όλθσ τθσ λοιπισ
ποςότθτασ, κακϊσ και των ελαττωματικϊν που εντοπίςκθκαν και χρθςιμοποιικθκαν μερικϊσ.
Eφόςον προκλθκεί οποιαδιποτε βλάβθ ςε ςυςκευι (εκτυπωτι ι τθλεμοιοτυπίασ) από τθ χριςθ
των ανακαταςκευαςμζνων (ςυμβατϊν ι ιςοδφναμων) προϊόντων (γεγονόσ που κα πιςτοποιθκεί
είτε από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία ι τθν εταιρεία ςυντιρθςθσ των ςυςκευϊν) ο Ρρομθκευτισ
κα αναλάβει είτε τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ τθσ ςυςκευισ, είτε τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ
επιςκευισ.
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 Ο ανάδοχοσ παραιτείται από κάκε αξίωςι του ζναντι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για
οποιοδιποτε λόγο εκλείψει ολικϊσ ι μερικϊσ θ ανάγκθ προμικειασ των υλικϊν, που αφορά θ
παροφςα, οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διακόπτεται μονομερϊσ και
αηθμίωσ με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ
Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων των Διαγωνιςμϊν και των Διαδικαςιϊν
Διαπραγμάτευςθσ
 Τα είδθ πρζπει να παραδίδονται με τθ ςυςκευαςία του εργοςταςίου καταςκευισ, θ οποία πρζπει
να είναι κατάλλθλθ για τθ μεταφορά τουσ, ο δε προμθκευτισ κα ευκφνεται για τθν καλι ποιότθτα
και καταλλθλότθτα τθσ ςυςκευαςίασ, θ οποία πρζπει να εξαςφαλίηει τθν αςφαλι μεταφορά των
ειδϊν μζχρι τον τόπο προοριςμοφ.
 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν, καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο
προμθκευτισ και διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ.
 Σε περίπτωςθ που θ Επιτροπι απορρίψει κάποιο από τα προςφερόμενα είδθ, αναφζρει ςτο
ςχετικό πρωτόκολλο τισ παρεκκλίςεισ που παρουςιάηει τοφτο από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και
τουσ λόγουσ τθσ απόρριψθσ και γνωματεφει για το αν το είδοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί.
 Θ Επιτροπι ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ μπορεί ςε περίπτωςθ απόρριψθσ, ολικισ ι
μερικισ, τθσ παραγγελκείςασ ποςότθτασ των υλικϊν να ηθτιςει αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, μζςα
ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από αυτιν.
 Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τθν επιτροπι παραλαβισ κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και
ςτουσ προμθκευτζσ.
 Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ των υλικϊν, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτα άρκρο 207
του Ν. 4412/2016

Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα προσ προμικεια είδθ ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει θ
υπθρεςία. Θ δαπάνθ ςυςκευαςίασ, μεταφοράσ και παράδοςθσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον ανάδοχο.
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν κα γίνεται ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει θ υπθρεςία, ςε εργάςιμεσ
θμζρεσ και ϊρεσ και κα είναι τρείσ (3) θμζρεσ για τα είδθ γραφικισ φλθσ και τζςςερεισ (4) θμζρεσ για τα
μελάνια - τόνερ από τθν ζγγραφθ ι τθλεφωνικι παραγγελία του τμιματοσ Υρομθκειϊν τθσ Διεφκυνςθσ
Διοικθτικοφ-Σικονομικοφ τθσ Υ.Ε. Θλείασ προσ τον προμθκευτι, με ευκφνθ και ζξοδα του προμθκευτι. Σε
περίπτωςθ κατά τθν οποία παρατθρθκεί ότι κάποια από τισ μειοδότριεσ εταιρείεσ δεν τθρεί τον
παραπάνω όρο θ Υπθρεςία δικαιοφται να κθρφξει τον εν λόγω προμθκευτι ζκπτωτο και να απευκυνκεί
ςτθν εταιρεία προμικειασ αναλωςίμων με τθν αμζςωσ επόμενθ οικονομικότερθ προςφορά.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν.
4412/2016.
Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει
ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ
κατ’ εφαρμογι του άρκρου 203 του ν.4412/2016.
Υαραλαβι υλικϊν-χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν
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H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208
του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία
παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να
παραςτεί και ο ανάδοχοσ.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλο παραλαβισ του
υλικοφ, ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον
ανάδοχο.
Κατά τα λοιπά ιςχφει το άρκρου 208 του ν.4412/16.
Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μετά από
κάκε τμθματικι παράδοςθ των ειδϊν τθσ παραγγελίασ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ ορίηεται ςτθν παράγραφο
6.1 τθσ διακιρυξθσ.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ
όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.
Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του
άρκρου 213 του ν. 4412/2016.
ΑΦΚΦΣ 6:
ΕΓΓΩΘΨΛΞΘ ΕΩΚΩΡΘ
1. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι θ προμικεια κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ
όρουσ και προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ, τα προβλεπόμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπ’αρικμ.
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……………… (ΑΔΑ: …………………..) διακιρυξθσ, τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ υποδείξεισ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, τουσ τεχνικοφσ κανόνεσ και τα διεκνϊσ αναγνωριςμζνα πρότυπα ςε εκνικό
επίπεδο και εφόςον αυτά δεν υπάρχουν, ςε ευρωπαϊκό και παγκόςμιο επίπεδο.
2. Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο Ρρομθκευτισ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, τθν με αρικμό
………..εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ του …………………………………., ποςοφ ……………….. € (που
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να υπολογίηεται ο Ψ.Ρ.Α), ιςχφοσ
μεγαλφτερο κατά δφο (2) μινεσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ του ζργου.
3. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα αποδεςμευτεί και κα επιςτραφεί μετά τθν λιξθ του
ςυμβατικοφ χρόνου, τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ, φςτερα από τθν
εκκακάριςθ των τυχϊν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ.
4. Θ Ανακζτουςα Αρχι εισ ουδεμία επιβάρυνςθ κα υποβλθκεί ςε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ επιςτροφισ τθσ
εγγυθτικισ επιςτολισ λόγω κακυςτζρθςθσ τθσ οριςτικισ παραλαβισ με υπαιτιότθτα του Αναδόχου ι
μθ ζγκαιρθσ αναηιτθςθσ αυτισ από τον Ανάδοχο.

Άρκρο 7:
ΨΦΣΥΣΧ ΥΟΘΦΩΠΘ – ΞΦΑΨΘΧΕΛΧ
Θ πλθρωμι ςτον ανάδοχο κα γίνει τμθματικά με τθν εξόφλθςθ όλου του ποςοφ τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ
τμθματικισ παράδοςθσ, μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν (πρωτόκολλο ποςοτικισ και ποιοτικισ
παραλαβισ), ακολουκοφμενθσ τθσ διαδικαςίασ του άρκρου 200 «Τρόποσ πλθρωμισ - απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά για τθ πλθρωμι του αναδόχου» του ν.4412/2016 (Α' 147), από τισ πιςτϊςεισ του
προχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και ςφμφωνα με τθν κακιερωμζνθ διαδικαςία
εκκακάριςθσ δαπανϊν από τθν Οικονομικι Υπθρεςία, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ προθγοφμενθσ
προςκόμιςθσ από τον ανάδοχο των απαιτοφμενων από το Νόμο δικαιολογθτικϊν.
Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, των άρκρων 2 περ. 2
περ.5 και του άρκρου 130 του Ν.4270/2014 και το άρκρο 2 παρ. 1 τθσ ΚΥΑ 1191/2017 (ΨΕΚ Βϋ969).
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 24 του Ν. 2198/94
και τισ διατάξεισ του άρκρου 64 παρ. 2αα, 2ββ του ν. 4172/2013 (ΨΕΚ Αϋ167).
Θ καταβολι τθσ αμοιβισ κα γίνεται απ’ ευκείασ ςτο δικαιοφχο ι ςε αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο άτομο ι
με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του δικαιοφχου.
Θ δαπάνθ βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021-2022 και
ςυγκεκριμζνα τον Ξ.Α.Ε 02.03.072.1111.01.0001.
Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ βαρφνουν τον ανάδοχο.
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Από τθν αμοιβι του αναδόχου γίνεται παρακράτθςθ κατά τθν πρϊτθ πλθρωμι για τισ δθμοςιεφςεισ ςτον
τοπικό τφπο.
Χε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νοµοκεςίασ περί νοµίµων κρατιςεων ι/και
φόρου ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυµπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ
ςφµβαςθσ, ςυμμορφϊνονται µε τισ νζεσ διατάξεισ.
ΑΦΚΦΣ 8:
ΨΛΠΘ ΥΟΘΦΩΠΘΧ
Θ αμοιβι του Αναδόχου ορίηεται μζχρι του ποςοφ των ………………, (…………… €), ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Υ.Α.
Θ Ρ.Ε. Θλείασ κα πλθρϊνει τθν αξία των παραδοτζων από τθν εταιρεία με τθν επωνυμία «…..
……………………» ςε ΣΤΑΘΕΕΣ ΤΙΜΕΣ, ςφμφωνα με τουσ Ρίνακεσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Α που αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Οι τιμζσ που αναφζρονται ςτο πίνακα ιςχφουν κακϋ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και τυχόν παράταςθσ
αυτισ.
Στισ τιμζσ ςυμπεριλαμβάνονται: τα ζξοδα μεταφοράσ και παράδοςθσ των ειδϊν ςτισ Δ/νςεισ και οι νόμιμεσ
κρατιςεισ.
ΑΦΚΦΣ 9:
ΩΥΣΞΑΨΑΧΨΑΧΘ – ΕΞΧΩΦΘΧΘ
Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν δικαιοφνται να υποκαταςτακοφν από τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο εν όλω
ι εν μζρει ςτα δικαιϊματα ι τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ, οφτε
επιτρζπεται από οποιονδιποτε των ςυμβαλλομζνων θ εκχϊρθςθ μζρουσ ι του όλου αυτισ χωρίσ τθν
γραπτι ζγκριςθ του αντιςυμβαλλόμενου.
ΑΦΚΦΣ 10
ΑΦΧΕΧ ΕΦΑΦΠΣΗΣΠΕΡΕΧ ΧΨΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΧΩΡΑΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:


Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ
τουσ. (Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016)



Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων (τόνερ – Πελάνια για εκτυπωτζσ) ςε περίπτωςθ που
εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, επιπλζον του όρου τθσ ανωτζρω
παραγράφου περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11
του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ
τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου
Σελίδα 92

ΑΔΑ: 6Θ617Λ6-ΒΡΣ

δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που
τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του
άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,
ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ
των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου
105 του ν. 4412/2016. Σι όροι τθσ παροφςασ παραγράφου αναφζρονται ιδθ ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του
ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ θσ ςφμβαςθσ και τισ
αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ
αρμοδιότθτάσ τουσ.



δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ .
Άρκρο 11:
ΞΘΦΩΘ ΑΡΑΔΣΧΣΩ ΕΞΥΨΩΨΣΩ

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει
από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου,
εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει
αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6 τθσ αρ. ............. Διακιρυξθσ.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο,
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν
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επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.
Άρκρο 12:
ΞΑΨΑΓΓΕΟΛΑ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ
Σε περίπτωςθ παράβαςθσ ι πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθσ αυτισ, που όλοι
ςυμφωνοφνται με τθν παροφςα ωσ ουςιϊδεισ, κακζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ζχει δικαίωμα να τθν
καταγγείλει, εφόςον το άλλο δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ αυτι.
Σε περίπτωςθ ακετιςεωσ οποιουδιποτε όρου αυτισ τθσ ςυμβάςεωσ κα εφαρμόηονται οι ςχετικζσ
κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
Άρκρο 13:
ΕΦΑΦΠΣΧΨΕΣ ΔΛΞΑΛΣ
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ οι οικονομικοί φορείσ τθροφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από
τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν
κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου (άρκρο 18, παρ. 2 του Ν.4412/2016).
Θ ςφμβαςθ αυτι διζπεται από τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. /2021 Διακιρυξθσ τθσ ΡΕ Θλείασ και από τισ
ιςχφουςεσ περί προμθκειϊν διατάξεισ.
Διαφωνίεσ ι εν γζνει διαφορζσ που τυχόν κα προκφψουν από τθν ερμθνεία ι εφαρμογι των όρων τθσ
ςφμβαςθσ κα καταβάλλεται προςπάκεια να επιλφονται μζςα ςτα πλαίςια τθσ καλισ πίςτθσ και των
ςυναλλακτικϊν θκϊν. Σε διαφορετικι περίπτωςθ θ επίλυςι τουσ κα διζπεται από τουσ ςχετικοφσ κανόνεσ
δικαίου και αρμόδια κα είναι τα δικαςτιρια του Ρφργου.
Μετά τα παραπάνω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ διαβάςτθκε, και βεβαιϊκθκε υπογράφθκε ςε
τζςςερα (4) πρωτότυπα. Ζνα από αυτά παρζλαβε ο προμθκευτισ και τα υπόλοιπα τθροφνται ςτθ
Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, Τμιμα Ρρομθκειϊν τθσ Ρ.Ε. Θλείασ.

ΣΛ ΧΩΠΒΑΟΟΣΠΕΡΣΛ
ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΘΟΕΛΑΧ
Σ ΑΡΨΛΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΦΧΘΧ ΥΕ ΘΟΕΛΑΧ
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ΓΛΑ ΨΣΡ ΑΡΑΔΣΧΣ
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Α - ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Β- ΥΛΡΑΞΑΧ/ΥΛΡΑΞΕΧ ΩΥΣ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΕΛΔΩΡ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΗΛΕΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ με αρ.πρωτ:

Πφργοσ,
/03/2021
Αριθ. πρωτ: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/

ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/

Η Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ – Γεν.Δ/νςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ-Δ/νςθ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ
/Τμιμα Προμθκειϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ηλείασ, μετά τθν υπϋ αρικμ. …../…… ΑΔΑ: (………………………)
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΠΔΕ, προκθρφςςει ανοιχτό θλεκτρονικό διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων τθσ
παρ. γ του άρκρου 5 του ν.441/2016, με τίτλο «Προμήθειασ ειδϊν γραφικήσ φλησ και μελανιϊν εκτυπωτϊν,
φωτοτυπικϊν μηχανημάτων & ςυςκευϊν τηλεομοιοτυπίασ για την κάλυψη των αναγκϊν των υπηρεςιϊν τησ
Περιφερειακήσ Ενότητασ Ηλείασ τησ Π.Δ.Ε. και των Δ/νςεων Πρωτοβάθμιασ & Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ
Ν.Ηλείασ, για ζνα ζτοσ από την υπογραφή τησ ςφμβαςησ ςυνολικήσ δαπάνησ ζωσ του ποςοφ των 71.725,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ»
Η ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία των ςυμβάςεων είναι 57.842,74 € χωρίσ ΦΠΑ (71.725,00€ με ΦΠΑ) και οι ςχετικζσ
δαπάνεσ κα βαρφνουν τον Κ.Α.Ε : 02.03.072.1111.01.0001, πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ
ζτουσ 2021. Για το ςκοπό αυτό ζχει εκδοκεί θ με Α/Α 1111 (ΑΔΑ : ΨΨΥΔ7Λ6-ΔΝΠ) απόφαςθ δζςμευςθσ
πίςτωςθσ
Η παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε εφτά (7) τμιματα. Προςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα ι
για όλα τα τμιματα του διαγωνιςμοφ.
Κριτιριο κατακφρωςθσ: την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά βάςει τησ τιμήσ ανά
τμήμα.
Η ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ και για δϊδεκα (12) μινεσ.
Κάκε προςφορά κα ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, κα ςυνοδεφεται από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Δε γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : 30192700-8, 30197643-5 και 30192110-5
Ημερομθνία δθμοςίευςθσ ςτον Ελλθνικό Τφπο τθν ……………………….
Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ των ανακοινϊςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνουν τον ανάδοχο/χουσ ςφμφωνα με το
αρκρ. 4 του Ν. 3548/2007 όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το αρκρ. 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α).
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (Προμθκευτζσ) απαιτείται να
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό
ςφςτθμα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr).
Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ορίηεται ςε ποςό ίςο με το 2% επί του προχπολογιςμοφ χωρίσ ΦΠΑ.
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Π.Α.
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Τα αιτιματα για ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ – διευκρινίςεισ επί των εγγράφων του Διαγωνιςμοφ
(Διακιρυξθσ και Παραρτθμάτων τθσ) υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του Διαγωνιςμοφ μζςω τθσ
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ (Α/Α/
υςτήματοσ : …………), ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν υπϋ αρικμ. 56902/215/19.05.2017 Υπουργικι
Απόφαςθ (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ςτισ
παρακάτω θμερομθνίεσ:
Ημερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του ΕΣΗΔΗΣ ………………..
Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν τθν ………………………, ϊρα …:...
Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν ……………….. θμζρα ………….. και ϊρα ………..:...
Ημερομθνία Αποςφράγιςθσ Προςφορϊν τθν ……………….. θμζρα ………….. και ϊρα 10:00 π.μ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.
Αντίγραφα τθσ διακιρυξθσ για πλιρθ και ελεφκερθ πρόςβαςθ διατίκενται ςε θλεκτρονικι μορφι μζςω του
διαδικτφου ςτισ διευκφνςεισ: www.promitheus.gov.gr,
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
www.eprocurement.gov.gr, ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια» ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ diavgeia.gov.gr και ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ www.pde.gov.gr. Κάκε ςχετικι πλθροφορία κα παρζχεται από τθν
ανακζτουςα αρχι, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, από 8.30 π.μ. ζωσ 14.30 μ.μ. ςτα τθλζφωνα 2621360417, 26213-60425.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ
ΣΜΗΜΑΣΟ
/ 03 / 2021

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
/ 03 / 2021

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
/ 03 / 2021

Δ. ΝΣΟΑ

. ΝΙΚΟΛΑΟΤ

Κ. ΚΟΛΛΑΡΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ

ΑΔΑ: 6Θ617Λ6-ΒΡΣ
Ακολοφκωσ, ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ και μζλθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ, κ.κ. Λφτρα Ιωάννθ, Φίλια Ανδρζα, Κωςτακόπουλο Χριςτο και Γιαννόπουλο Βαςίλειο και
τουσ ηιτθςε να εκφωνιςουν 12 αρικμοφσ από κατάςταςθ με τουσ υπαλλιλουσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε. που πλθροφν όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτα εν λόγω ςυλλογικά όργανα, τθσ
οποίασ δεν γνϊριηαν τθν αντιςτοιχία ονομάτων και αρικμϊν, προκειμζνου να προκφψουν τα τρία
τακτικά μζλθ τθσ Επιτροπισ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ προςφορϊν και τα τρία τακτικά μζλθ τθσ
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων και Προςφυγϊν του εν λόγω διαγωνιςμοφ με τουσ
αναπλθρωματικοφσ τουσ.

Κατόπιν των παραπάνω τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ προςφορϊν του εν
λόγω διαγωνιςμοφ ζχουν ωσ εξισ:

Σακτικά μέλη
1.

Βίτςου Παραςκευι, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ

Πρόεδροσ
2.

ταςινοφλια Αλεξάνδρα, ΣΕ Διοικθτικοφ-Λογιςτικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

3.

ταματόπουλοσ Βαςίλειοσ, ΔΕ Προςωπικοφ Η/Τ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

Αναπληρωματικά μέλη
1.

Παποφλια Γεωργία, ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ,υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ

Αναπλθρϊτρια Πρόεδροσ
2.

Καραγεωργοποφλου Νίκθ, ΠΕ Μθχανικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

3.

τροφφλλα Αικατερίνθ, ΔΕ Διοικθτικϊν-Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

Κατόπιν των παραπάνω τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων και Προςφυγϊν του εν λόγω
διαγωνιςμοφ ζχουν ωσ εξισ:
Σακτικά μέλη
1.

Διαμαντόπουλοσ Μάριοσ, ΣΕ Μθχανικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδροσ

2.

Ζάρρα Ακριβι, ΣΕ Επαγγελμάτων Τγείασ και Πρόνοιασ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

3.

Ζάγκλθ Φανι, ΔΕ Διοικθτικϊν - Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

ΑΔΑ: 6Θ617Λ6-ΒΡΣ
Αναπληρωματικά μέλη
1.

Κατςαΐτθ Ακαναςία, ΔΕ Προςωπικοφ Η/Τ/, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ

Αναπλθρϊτρια Πρόεδροσ
2.

Ακαναςόπουλοσ Ιωάννθσ, ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

3. Παπαδθμθτρίου Δθμιτριοσ, ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ» περί φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5
του ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ
διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».

ΑΔΑ: 6Θ617Λ6-ΒΡΣ
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου
αναφορικά με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 57834/1532/03-03-2021 (ορκι επανάλθψθ 05-03-2021) ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ
Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.- Σμιμα Προμθκειϊν.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω
των ορίων τθσ παρ. γ του άρκρου 5 του Ν.4412/2016, για τθν προμικεια ειδϊν γραφικισ φλθσ και
μελανιϊν εκτυπωτϊν, φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων ςυςκευϊν τθλεομοιοτυπίασ για τθν κάλυψθ των
αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. και των Δ/νςεων
Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Ν. Ηλείασ, για ζνα ζτοσ (12 μινεσ) από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 71.725,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΠΑ. και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ ανά τμιμα του διαγωνιςμοφ.

Β) Εγκρίνει τα επιςυναπτόμενθ τεφχθ του διαγωνιςμοφ, ιτοι:
1) τθ διακιρυξθ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ και
2) τθν περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ για τθν δθμοςίευςθ ςτον τοπικό τφπο, όπωσ αναλυτικά
περιγράφονται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

Γ) υγκροτεί τθν Επιτροπι Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ προςφορϊν και τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ
Ενςτάςεων και Προςφυγϊν του εν λόγω διαγωνιςμοφ, κακϊσ και τυχόν επαναλθπτικϊν διαγωνιςμϊν,
κατόπιν κλιρωςθσ μεταξφ των υπαλλιλων οι οποίοι διακζτουν τα τυπικά προςόντα, με βάςθ τα
ιςχφοντα του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/8-8-2016),ωσ εξισ:

ΑΔΑ: 6Θ617Λ6-ΒΡΣ
Επιτροπι Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ προςφορϊν
Σακτικά μέλη
1.

Βίτςου Παραςκευι, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ

Πρόεδροσ
2.

ταςινοφλια Αλεξάνδρα, ΣΕ Διοικθτικοφ-Λογιςτικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

3.

ταματόπουλοσ Βαςίλειοσ, ΔΕ Προςωπικοφ Η/Τ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

Αναπληρωματικά μέλη
1.

Παποφλια Γεωργία, ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ,υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ

Αναπλθρϊτρια Πρόεδροσ
2.

Καραγεωργοποφλου Νίκθ, ΠΕ Μθχανικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

3.

τροφφλλα Αικατερίνθ, ΔΕ Διοικθτικϊν-Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων και Προςφυγϊν
Σακτικά μέλη
1.

Διαμαντόπουλοσ Μάριοσ, ΣΕ Μθχανικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδροσ

2.

Ζάρρα Ακριβι, ΣΕ Επαγγελμάτων Τγείασ και Πρόνοιασ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

3.

Ζάγκλθ Φανι, ΔΕ Διοικθτικϊν - Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

Αναπληρωματικά μέλη
1.

Κατςαΐτθ Ακαναςία, ΔΕ Προςωπικοφ Η/Τ/, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ

Αναπλθρϊτρια Πρόεδροσ
2.

Ακαναςόπουλοσ Ιωάννθσ, ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

3. Παπαδθμθτρίου Δθμιτριοσ, ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

Δ) Εξουςιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχθ Ηλείασ για τθν υπογραφι των ςχετικϊν ςυμβάςεων που κα
προκφψουν, ςφμφωνα με τθν αρικ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29-09-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Βϋ/5-10-2020)
απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».

ΑΔΑ: 6Θ617Λ6-ΒΡΣ
Η δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό ζτουσ 2021 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, και
ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ 02.03.072.1111.01.0001 τθσ Π.Ε. Ηλείασ και για το ςκοπό αυτό ζχει εκδοκεί θ
με Α/Α 1111 (ΑΔΑ: ΨΨΤΔ7Λ6-ΔΝΠ) απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ και
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου ΠΔΕ.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ

Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα

