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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Γιδογιάννου 37
Ταχ. Κώδικας: 33100
Πληροφορίες: Κων/νος Κάββουρας
Τηλέφωνο:2265350636
Fax:2265350512
Email: k.kavvouras@fokida.gr

Άμφισσα, 28/7/2020
Αρ. πρ.: Οικ.150264/2437
Συνοπτικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την
προμήθεια ειδών
γραφικής Ύλης και
Φωτοτυπικού Χαρτιού- εκτυπωτών περιόδου
2020-2021 της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων
της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης
συνολικού ποσού 28.064,52 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
(cpv: 30192700-8)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας –Π.Ε. Φωκίδας
ΕΙΔΟΣ:
Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού
χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Π.Ε.Φωκίδας, της Α΄θμιας και Β΄ θμιας
Εκπαίδευσης στη Φωκίδα.
(Περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Α΄)
(cpv: 30192700-8)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
28.064,52 € (χωρίς Φ.Π.Α)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Προϋπολογισμός Π.Ε. Φωκίδας
ΚΑΕ: 1111

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(ΝΑΙ-ΟΧΙ)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
ΚΗΜΔΗΣ

OXI

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

28/7/2020

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των Νόμων:

1. του Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
3. του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
5. του Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
6. του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
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7. του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
8. του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
9. του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150)
10. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
11. του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
12. του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
13. του Ν.2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,
14. του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”
15. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει
16. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
17. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
18. Την εγκύκλιο με αριθμ. 27754/11/28-06-10 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία έγινε αποδεκτή η αριθμ. 204/10 γνωμοδότηση του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
19. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
20.
Την υπ’ αριθ. 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/Β΄/16.11.2016) απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
για την έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4
του Ν. 4412/2016, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών,
21. Την αριθ. 15 κατευθυντήρια οδηγίας ης ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 161/2016 με ΑΔΑ ΩΧ0ΓΟΞΤΒΑΚΗ) με θέμα «Οδηγίες συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)»
του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147).
22. Το άρθρο 63 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-14) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών.»
23.Την υπ’αριθμ.878/26/14-7-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας (ΑΔΑ: 9ΠΒΝ7ΛΗ-ΙΥ5) με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού
΄΄ Προμήθεια ειδών γραφικής Ύλης και Φωτοτυπικού Χαρτιού-εκτυπωτών περιόδου 2020-2021
της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης ΄΄ και οι όροι του.
24. Την Κατανομή του προϋπολογισμού της προμήθειας, στα έτη 2020 & 2021, ήτοι 5.800 € για το
έτος 2020 και 29.000 € για το έτος 2021
25. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
A) Συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την προμήθεια ειδών γραφικής Ύλης και Φωτοτυπικού
Χαρτιού-εκτυπωτών περιόδου 2020-2021 της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας
και Β΄θμιας Εκπαίδευσης.
Β) Τόπος - Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

2

20PROC007100657 2020-07-28
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Δευτέρα

14:00

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ – Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

10/8/2020

11/8/2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Γ) Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 34.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,
σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη.
Η Πράξη θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Φωκίδας-Ε.Φ. 073 & Κ.Α.Ε. 1111.
Δ) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στα συνημμένα παραρτήματα,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
Στοιχεία των υπό προμήθεια ειδών

Παράρτημα Α

Υπόδειγμα ΤΕΥΔ

Παράρτημα Β

Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προφοράς

Παράρτημα Γ

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής

Παράρτημα Δ

Υπόδειγμα Σχεδίου Σύμβασης

Παράρτημα Ε

Ε) Η σχετική προκήρυξη διατίθεται

από την αναθέτουσα αρχή (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας–

Π.Ε.Φωκίδας-Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών Γιδογιάννου 37, Άμφισσα
33100, τηλ. 2265350636).
ΣΤ) Tο πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του
Διαδικτύου στη ιστοσελίδα της Περιφέρειας, διεύθυνση http://www.pste.gov.gr
Ζ) Κάθε σχετική πληροφορία θα δίνεται από την αναθέτουσα αρχή (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας–
Π.Ε.Φωκίδας-Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών Γιδογιάννου 37, Άμφισσα
33100, τηλ. 2265350636).
Ο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΦΑΝΗΣ Χ.ΣΠΑΝΟΣ
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ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά.
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
Ο υποψήφιος του οποίου η προσφορά αναδεικνύεται ως η έχουσα την χαμηλότερη τιμή.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ο υποψήφιος που κηρύσσεται μειοδότης με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού
και θα υπογράψει την απαιτούμενη σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας την
παροχή των Υπηρεσιών που προβλέπονται από την παρούσα.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Η υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό είναι το Τμήμα Προμηθειών, της Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι «Συνοπτικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την
προμήθεια ειδών γραφικής Ύλης και Φωτοτυπικού Χαρτιού- εκτυπωτών περιόδου 20202021 της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης συνολικού
ποσού 28.064,52 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. (cpv: 30192700-8)» όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
της παρούσης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το ύψος της ανώτατης εκτιμώμενης δαπάνης για το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης
(συνολικού προϋπολογισμού: 28.064,52 € χωρίς ΦΠΑ, με Φ.Π.Α. 34.800 €).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η χαμηλότερη τιμή.

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκαταστημένα σε:
α. σε κράτος – μέλος της Ένωσης,
β. σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 του ν.4412/2016 (Α’147)
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με τη Ένωση προσαρτήματος Ι, της ως άνω συμφωνίας
καθώς και Συνεταιρισμοί.
δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρόντος άρθρου και έχουν
συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων
Συμβάσεων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής ασφάλειας και συστημάτων
ασφάλειας και διαθέτουν ειδική άδεια λειτουργίας επιχείρησης, όπως προβλέπονται από τις
διατάξεις του Ν.2518/97 (ΦΕΚ Α΄164) όπως αυτές ισχύουν με τις εκάστοτε τροποποιήσεις.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
συμμετέχουν υπό τους όρους του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016 και δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
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Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν επί αποδείξει, μαζί με την
προσφορά τους, σε σφραγισμένο φάκελο, ως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω, τα εξής
δικαιολογητικά:

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (άρθρο 93 του
Ν.4412/2016)
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα
εξής δικαιολογητικά:
α. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Β΄, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση,
με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα
δηλώνεται:
- Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης των οποίων οι
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας της κάθε Ομάδας.
-Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής του διαγωνισμού.
- Ότι συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα δηλώνεται:
- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δεν είναι μικρότερος των εκατόν ογδόντα (180) ημερών
προσμετρούμενων από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ελευθέρων και έτοιμων προς χρήση σε χώρους που θα υποδείξει
η αναθέτουσα αρχή.
- Ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώματα ή δεν θα
πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης.
- Όλα τα υπό προμήθεια προϊόντα είναι Α’ ποιότητας, προϊόντα εγκεκριμένων εταιριών ευρείας
κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της Ε.Ε.
δ. Παραστατικό εκπροσώπησης σύμφωνα κατά το άρθρο 93 του Ν.4412/2016 εφόσον οι
προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους.
Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών
προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται η βεβαίωση του
γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (άρθρο 3 Ν. 4250/14).
Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά, υποβάλλουν
τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
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2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (άρθρο 94 του Ν.4412/2016)
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που
τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών.
Αναλυτικότερα:
 Τοποθετείται Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86 του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος δηλώνει ότι
: «Όλα τα προσφερόμενα είδη της γραφικής ύλης είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
ορίζονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.»
Σε περίπτωση συνυποβολής, με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι δυνατόν να λαμβάνουν γνώση αυτών
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα
αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της
επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ν.4412/2016)

ΦΑΚΕΛΟΥ

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

(άρθρο

95

του

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του
υποψηφίου. Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το
υπόδειγμα που παρατίθεται στο σχετικό Παράρτημα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται
οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της παρούσας.
Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών
όπως αυτά προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ .
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η αποσφράγιση διενεργείται
δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 21. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από
τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν
λαμβάνεται υπόψη.

4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΦΑΚΕΛΟΥ
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» (άρθρο 103 του Ν.4412/2016)

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΟΥ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο
φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη
διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη.
Οι Έλληνες πολίτες και τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:
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- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης
– πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για τη καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕL 300 της 11/11/2008 σ.342) .
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών
– Μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25/06/1997, σ.1) και στη παρ. 1 του άρθρου 2 της
απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για τη
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31/07/2003, σ.54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του Οικονομικού
Φορέα.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27/10/1995, σ.48),
η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α’48),
- Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ
του συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για τη καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164
της 22/06/2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ ΤΟΥ
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με τη
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L
309 της 25/11/2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α’ 166),
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου του 2011, για τη πρόληψη και τη καταπολέμηση της εμπορίας των ανθρώπων και
για τη προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης –
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15/04/2011, σ.1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013 (Α’ 2015).
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του β΄ εδαφίου
της παρ,1, του άρθρου 73, του ν. ν.4412/2016 (Α’147):
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
Οικονομικός Φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Σε όλες τις περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νομίμους εκπροσώπους τους.
(2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάστασης προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
Αν το κράτος – μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δε καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους (2) και (3) του παρόντος άρθρου, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά να αντικαθίστανται
από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη μέλη ή στις χώρες που δε προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιων αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
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συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Οικονομικός Φορέας
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (ή της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους),
με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι
μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
Ένωση.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του
παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του οικονομικού φορέα
προς υποβολή των δικαιολογητικών.
Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της
χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.
Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από περιπτώσεις των παρ. 1
και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/8/2020 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του τμήματος
Προμηθειών, της Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας,
Γιδογιάννου 37, Άμφισσα, 33100, 2ος όροφος.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους μέχρι τις
10/8/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού
Γιδογιάννου 37, Άμφισσα, 33100, ισόγειο). Μετά τη λήξη της προθεσμίας (ημερομηνία και ώρα)
κατάθεσης των προσφορών καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή, αλλά θα απορρίπτεται, χωρίς να
αποσφραγισθεί, ως εκπρόθεσμη.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν υπό τη μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ, ως εξής:
1. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής
ενδείξεις:
1.1 Τα στοιχεία του αποστολέα:
 ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 ΤΚ, ΠΟΛΗ
 ΤΗΛΕΦΩΝΑ, FAX.
1.2 Τον Αποδέκτη:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ
 Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας - Τμήμα Προμηθειών
Γιδογιάννου 37, Άμφισσα, 33100, 2ος όροφος
1.3 Την ένδειξη:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: « Προμήθεια ειδών
γραφικής Ύλης και Φωτοτυπικού Χαρτιού- εκτυπωτών περιόδου 2020-2021 της
Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης συνολικού
ποσού 28.064,52 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. (cpv: 30192700-8)»
1.4 Την ένδειξη:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ………………………..
Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, ως συστημένη.
Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι, θα παραληφθούν μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω
ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής.
Προσοχή - η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Εκπρόθεσμες
προσφορές δεν θα παραλαμβάνονται ή, εφόσον παραληφθούν, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες
και δεν θα αποσφραγίζονται.
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2.

ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις ενδείξεις
που αναφέρονται στην §1 του παρόντος Άρθρου και να περιέχει:
2.1 Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται
στην §1 του παρόντος Άρθρου ανωτέρω και την εξής: «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», ο οποίος θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον
διαγωνισμό.
2.2 Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται
στην §1 παρόντος Άρθρου ανωτέρω και την εξής ένδειξη: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Ο φάκελος αυτός θα περιέχει το «ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
συμπληρωμένο σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ΄
2.3 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει, μονογράψει και σφραγίσει την
διόρθωση αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των
προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Α) Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται σύμφωνα με την παρ.1 α΄ του άρθρου 72
του Ν. 4412/2016 (Α’ 147).
Β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης απαιτείται σύμφωνα με την παρ.1β΄ του άρθρου 72 του ν.4412/2016
(Α’ 147).
α. Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
β. Η εν λόγω εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:
γ1. Την ημερομηνία έκδοσης.
γ2. Τον εκδότη.
γ3. Την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνεται.
γ4. Τον αριθμό της εγγύησης.
γ5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
γ6. Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος
της ένωσης).
γ7. Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
γ8. Τους όρους ότι:
i. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως
ii. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό
και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
iv. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της εγγύησης.
v. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι τέσσερις μήνες πλέον του συμβατικού χρόνου
εκτέλεσης υπηρεσιών.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι
του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 34.800 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ποσοστού 24 % .
Επί του συμβατικού τιμήματος που θα προκύψει χωρίς ΦΠΑ, θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1. Με την προσφορά, η τιμή δίνεται στο σύνολο της προμήθειας σε ΕΥΡΩ και αναγράφεται στο
«Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς» του Παραρτήματος Γ΄. Τιμές προσφοράς ανά είδος του
πίνακα εξοπλισμού δεν είναι αποδεκτές.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών.
2. Η ανώτατη τιμή καθορίζεται από τον Προϋπολογισμό, δηλαδή η προσφορά θα πρέπει να έχει
ως ανώτατο όριο 34.800,00 € , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 24%.
3. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής ή είναι υπό αίρεση ή παρουσιάζει ελλείψεις ως
προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και
αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
5. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή η προσφορά
υπερβαίνει τη μέγιστη προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των προϊόντων κάθε ομάδας,
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής, ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.
7. Η αναθέτουσα Αρχή ελέγχει σε συνεννόηση με τον προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς
βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών.
8. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω
χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα ή προσφορά μπορεί να απορρίπτεται
αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση μόνο μετά από
διαβούλευση, και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς
προθεσμίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα Αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε
νόμιμα πλαίσια.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών Διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ στο σύνολο της προμήθειας,
οπότε ο προσφέρων αυτήν κρίνεται και «Μειοδότης». Η προσφορά θα αφορά το σύνολο της
προμήθειας. Προσφορά που αναφέρεται σε μεμονωμένα είδη του πίνακα του παραρτήματος
Α΄ θα απορρίπτεται.
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κριθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ως
απορριπτέες, θα καταχωρηθούν στο σχετικό πρακτικό της.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Γραφική ύλη σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις προδιαγραφές και τους κανόνες που απορρέουν από την
κείμενη νομοθεσία.
2. Η ανταπόκριση του προμηθευτή για την προμήθεια των ειδών θα είναι ανάλογα με τις γραπτές
εντολές της αναθέτουσας αρχής.
3. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται κατόπιν γραπτής παραγγελίας.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η παρούσα Απόφαση (πλήρες τεύχος Αναλυτικής Προκήρυξης), η περίληψη Διακήρυξης, καθώς και
όλα τα Παραρτήματα (λοιπά τεύχη του διαγωνισμού), διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από την
ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης, στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς
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Ελλάδας στη διεύθυνση: http :// www.pste.gov.gr, για την ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση
στη συγγραφή υποχρεώσεων. Επίσης, αναρτήθηκε στα προβλεπόμενα σημεία ενδιαφέροντος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας
Προκήρυξης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 121 «Προθεσμίες διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων
κάτω των ορίων» του ν.4412/2016(Α’147), χωρίς να μπορεί κανένας προσφέρων σε οποιαδήποτε
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση κριθεί απαραίτητο να κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους, θα
αναρτάται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της προκήρυξης και την οποία θα πρέπει να παρακολουθούν
οι υποψήφιοι ώστε να καθίστανται εγκαίρως ενήμεροι.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 100 και 117 του ν.4412/2016 (Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις
έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 127 «Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης
δημόσιων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω των 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. - Παράβολο» του
υπ’ αριθ. Ν.4412/2016 (Α’147).
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με
τους όρους της Προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους
της Προκήρυξης ή δεν πληρούν υποχρεωτικές απαιτήσεις.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για διάστημα εκατόν
ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο και
θα πρέπει να αναγράφεται στο διαβιβαστικό έγγραφο υποβολής του συμμετέχοντος στο
διαγωνισμό.
Σε περίπτωση παράλειψης της ανωτέρω αναγραφής, θεωρείται πως ο υποψήφιος αποδέχεται
ανεπιφύλακτα την ανωτέρω χρονική ισχύ στην προσφορά του.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη (επιπλέον 180 ημέρες). Μετά τη λήξη και του παραπάνω
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα
ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί
πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την κατακύρωση καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για
την εφαρμογή της κατακύρωσης.
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την
υλοποίηση της υπηρεσίας, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων
μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη.
Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.
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Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα
συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής
Σύμβασης.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Είναι δυνατή η παράταση ισχύος της σύμβασης για τρεις (3) μήνες (ή παραπάνω σε εξαιρετικές
περιπτώσεις) από τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσής της και με τους ίδιους όρους, μετά από
έγγραφη συμφωνία με τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνει από πιστώσεις του Προϋπολογισμού με χρηματικό ένταλμα,
μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών και βεβαίως, αφού υποβληθούν, από τον
προμηθευτή στην Οικονομική Υπηρεσία, τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1)Πρωτότυπο Τιμολόγιο του προμηθευτή.
2) Βεβαίωση Ασφαλιστικής και Φορολογικής ενημερότητας.
3) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής.
4) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.
Ο ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου.
Τα σχετικά τιμολόγια, που θα υποβάλλονται, θα είναι καθαρογραμμένα και θα ελέγχονται, ως προς
τη διαμόρφωση της τιμής, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, που θα υπογραφεί, από την
αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.
Οι σχετικές πιστώσεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ειδ.
Φορέα 073, ΚΑΕ 1111.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Προσφορά φυσικού ή νομικού προσώπου που τεκμαίρεται πως εκχωρεί μέρος του έργου ή
υπεργολαβία σε τρίτους, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αρνηθεί ή καθυστερήσει αδικαιολογήτως την υπογραφή της
σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος και καλείται με την ίδια διαδικασία να υπογράψει την σύμβαση ο
αμέσως επόμενος στην κατάταξη υποψήφιος.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός
Κώδικας.
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή
την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν
κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια
θα είναι τα δικαστήρια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ (CPV)
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΣΕ ΕΥΡΩ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ:
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
30192700-8
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ
ΦΩΚΙΔΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
28.064,52 €
Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ Φ.Π.Α.
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΚΑΕ:1111.
ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
(ΕΠΙ %)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΦΟΡΟΣ:

ΣΤΟ 100% ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 4% (ΑΡΘΡΟ 24 Ν.2198/1994).

Α/Α Περιγραφή Είδους

Μονάδα
μέτρησης

1.

Δεσμίδα
500 φ
Δεσμίδα
500 φ
Κουτί

2.525

τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο

50
1000
1600
1400
900
1000
900
300

τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο

150
40
200

τεμάχιο
τεμάχιο

250
250

τεμάχιο
Κουτί 100
τεμαχίων
τεμάχιο

250
350

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Χαρτί Φωτοαντιγραφικό λευκό
Α4-80gr
Χαρτί Φωτοαντιγραφικό λευκό
Α3-80gr
Χαρτί Μηχανογραφικό 8χ9,5
μονό (2000 φύλλα)
Φάκελοι γωνία κουτί πλαστικό
Φάκελοι διαφανείς με κλιπ
Φάκελοι με λάστιχο
Φάκελοι με πτερύγια
Φάκελοι με έλασμα χάρτινοι
Φάκελοι με έλασμα πλαστικοί
Φάκελοι με κορδόνι 25 Χ 35
Κουτιά αρχειοθέτησης FIBER ή
ισοδύναμο 3-5-8
Κλασέρ χάρτινα
Χάρακες 30cm
Μαρκαδόροι PILOT VS -V7 ή
ισοδύναμο, διάφορα χρώματα
Μαρκαδόροι υπογραμμίσεων
Μαρκαδόροι χοντρής γραφής
διάφορα χρώματα
Μολύβια FABER CASTEL 2000
Διαφάνεια αρχειοθέτησης με
τρύπες
Διατρητής sax 288 ή ισοδύναμο

Τεμάχια
ανά είδος

Τιμή
μονάδας
ανά είδος

Σύνολο

300
10

35
14
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20. Συρραπτικό PARVA 1 -MAESTRI
No 64 ή ισοδύναμο
21.
Συρραπτικό PRIMULA 12MAESTRI No 126 ή ισοδύναμο
22.
Σύρματα συρραπτικού Νο 64
ROMA ή ισοδύναμο
23.
Σύρματα συρραπτικού Νο 126
ROMA ή ισοδύναμο
24. Συνδετήρες εγγράφων Νο 2 Νο 3
Νο4
25. Συνδετήρες εγγράφων Νο 5 Νο7
26.
Μπαταρίες LR6/AA Αλκαλικές
27. Μπαταρίες LR3/AAΑ Αλκαλικές
28.
Κόλλα στιγμής LOGO 2 gr. ή
ισοδύναμο
29. Κόλλα υγρή για όλες τις χρήσεις
50ml
30. Κόλλα stick Pelikan blanco 10 gr
ή ισοδύναμο
31. Διορθωτικό set Pelican blanco ή
ισοδύναμο
32. Διορθωτικό ταινίας 4,2 Pelican
blanco roller ή ισοδύναμο
33.
Χαρτάκια post-it 75x75 ή
ισοδύναμο
34.
Χαρτάκια για κύβους
σημειώσεων
35.
Ετικέτες INKPRINT-LASERCOPY A4 πακ.25τεμ.
36.
Βιβλίο ριγέ Α4 100 φύλλων
37.
Βιβλίο ριγέ Α4 200 φύλλων
38.
Βιβλίο ριγέ 25χ35 100 φύλλων
39.
Βιβλίο ριγέ 25χ35 200 φύλλων
40.
Διατρητής sax 608 Γίγας ή
ισοδύναμο
41.
Στυλό Bic ή ισοδύναμο
42. Στυλό Faber castell 030 διάφορα
χρώματα ή ισοδύναμο
43.
Στυλό PILOT BPS-GP F-M
διάφορα χρώματα ή ισοδύναμο
44. Στυλό PILOT SUPER GRIP F-M
διάφορα χρώματα ή ισοδύναμο
45.
Στυλό PILOT G-2 διάφορα
χρώματα
46.
Στυλό UNI Laknock 0,7/1,0
διάφορα χρώματα
47. Στυλό UNI Lakudo ή ισοδύναμο
48.
Φάκελοι κίτρινοι 16χ23
49.
Φάκελοι κίτρινοι19χ26
50.
Φάκελοι κίτρινοι 23χ33
51.
Φάκελοι κίτρινοι 25χ35
52.
Φάκελοι εγγράφων
Νο123(11,4χ23,5)

τεμάχιο

25

τεμάχιο

25

τεμάχιο

300

τεμάχιο

300

τεμάχιο

250

τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο

200
150
150
50

τεμάχιο

100

τεμάχιο

100

τεμάχιο

100

τεμάχιο

250

τεμάχιο

400

τεμάχιο

250

τεμάχιο

100

τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο

20
35
35
20
10

τεμάχιο
τεμάχιο

200
100

τεμάχιο

200

τεμάχιο

250

τεμάχιο

200

τεμάχιο

200

τεμάχιο
χιλιάδα
χιλιάδα
χιλιάδα
χιλιάδα
χιλιάδα

200
25
20
20
30
25
15
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53.
54.
55.

Φάκελοι καρέ 43/90
Χαρτί FAX 210-30
Διαφάνεια αρχειοθέτησης “Π”

56.
57.

Ημερολόγιο επιτραπέζιο
Ημερολόγιο ημερήσιο σπιράλ κ
δεμένο 17χ25
Διακορευτής 2 οπών .Μεγάλος
EAGLEΔιακορευτής Μικρός (MAX 1,2
MM)EAGLE–
Αριθμομηχανή (κομπιουτεράκι)
απλή με 12 ψηφία
Αριθμομηχανή μεγάλη γραφείο
Κλασέρ F/S 8-34 SKAG
πλαστικό ή ισοδύναμο
Κλασέρ Α 48-32 SKAG πλαστικό
Κλασέρ Α4 4-32 SKAG πλαστικό
ή ισοδύναμο
Κλασέρ Α 4 8-31/45 SKAG
πλαστικό
Ντοσιέ πλαστικό έλασμα
ανώνυμο(10τεμ/πακέτο)
Κόλες αναφοράς ριγέ
(400φυλ.)πακέτα 60γρμ.
Κόλες αναφοράς Κατ-ριγέ
Καρφίτσες ατσάλινες ^50 gr
Ζηλοτέιπ 15 mmX33m(κουτ.10
τεμ. )
Γομολάστιχες Pelikan BR-40 ή
ισοδύναμο
Ξύστρες μεταλλικές με
ανταλλακτικό
Ταινία συσκευασίας Αυτοκόλλητη
–καφέ 5cm
Διαχωριστικά χρωματιστά
φακέλων /10 τεμ.
Ταμπόν μεσαίο 7x 11cm
Ταμπόν μεγάλο 7,4 x15 cm
Μελανί ταμπόν μπλε
Βάση σελοτέιπ μικρή – βαριά
Ψαλίδια μεγάλα
Πρωτόκολλα αλληλογραφίας
25x35 από 300 φύλλα
Βιβλίο πρακτικών 150 φύλλων
μέγεθος Α4
Βιβλίο διεκπεραίωσης εγγραφών
100φ/. 17x25
Ρολά αριθμομηχανών 57x60 /10
τεμ.
Μολυβοθήκες
Καρμπόν πλαστικά μπλε
Πινέζες

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

15
90
100

χιλιάδα
ρολά
Κουτί 100
τεμαχίων
τεμάχιο
τεμάχιο

140
50

τεμάχιο

20

τεμάχιο

50

τεμάχιο

25

τεμάχιο
τεμάχιο

15
100

τεμάχιο
τεμάχιο

550
350

τεμάχιο

200

πακέτο

500

Πακέτο

80

πακέτο
κουτί
πακέτο

60
100
100

τεμάχιο

50

τεμάχιο

50

τεμάχιο

300

πακέτο

350

τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο

50
50
100
30
50
10

τεμάχιο

25

τεμάχιο

30

τεμάχιο

200

τεμάχιο
πακέτο
κουτί

50
30
100
16
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87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

CD-R 700MB Μπομπίνα 10 τεμ.
DVD 700MB Μπομπίνα 10 τεμ.
Κουτί αρχειοθέτησης με λάστιχο
25χ33χ3 cm. με λάστιχο
Κουτί αρχειοθέτησης Κ8 με
λάστιχο
Αποσυρραπτικό τύπου
καβουράκι
Σχοινί Σιζαλ
Κοπίδι πλαστικό 9mm

τεμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο

150
50
200

τεμάχιο

60

τεμάχιο

10

τεμάχιο
τεμάχιο

25
50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο ΦΠΑ ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία
ανάθεσης
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΆ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΦΩΚΙΔΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 79168
- Ταχυδρομική διεύθυνση /Γιδογιάννου 37
- Πόλη : Άμφισσα
- Ταχ. Κωδικός: 33100
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κων/νος Κάββουρας
- Τηλέφωνο: 2265350636
- Ηλ. ταχυδρομείο: k.kavvouras@fokida.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.pste.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Συνοπτικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών γραφικής Ύλης και
Φωτοτυπικού Χαρτιού- εκτυπωτών περιό δου 2020-2021 της Π.Ε. Φωκίδας και των
γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης συνολικού ποσού 28.064,52 ευρώ
χωρίς ΦΠΑ

- CPV): 30192700-8
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [
]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες]

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρηση;

Απάντηση:
Πολύ Μικρή
[]

Τρόπος συμμετοχής:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Μικρή
[]

Μεσαία
[]

Απάντηση:
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20PROC007100657 2020-07-28
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλους;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία [……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού

Απάντηση:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

[] Ναι [] Όχι

2. δωροδοκία

[] Ναι [] Όχι

3. απάτη

[] Ναι [] Όχι

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα [] Ναι [] Όχι
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συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες [] Ναι [] Όχι
δραστηριότητες
ή
χρηματοδότηση
της
τρομοκρατίας·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων.

[] Ναι [] Όχι

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
[] Ναι [] Όχι
[] Ναι [] Όχι
2) Ο οικονομικός φορέας είναι υπαγόμενος σε [] Ναι [] Όχι
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
τους

[] Ναι [] Όχι

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων
ή επαγγελματικό παράπτωμα
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις :
[] Ναι [] Όχι
α) πτώχευση, ή
[] Ναι [] Όχι
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
[] Ναι [] Όχι
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
[] Ναι [] Όχι
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
[] Ναι [] Όχι
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
[] Ναι [] Όχι
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
[] Ναι [] Όχι
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

[] Ναι [] Όχι

[.........…]
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πληροφορίες:

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής , ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Απάντηση

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
[] Ναι [] Όχι
εγγεγραμμένος στα σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής;

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΕΣ

ΕΙΔΟΣ
Α/Α

1.

5.
6.

Φάκελοι με λάστιχο

τεμάχιο

1600

7.

Φάκελοι με πτερύγια

τεμάχιο

1400

8.

τεμάχιο

900

τεμάχιο

1000

τεμάχιο

900

τεμάχιο

300

12.

Φάκελοι με έλασμα
χάρτινοι
Φάκελοι με έλασμα
πλαστικοί
Φάκελοι με κορδόνι 25 Χ
35
Κουτιά αρχειοθέτησης
FIBER ή ισοδύναμο 3-5-8
Κλασέρ χάρτινα

τεμάχιο

150

13.

Χάρακες 30cm

τεμάχιο

40

14.

Μαρκαδόροι PILOT VS V7 ή ισοδύναμο, διάφορα
χρώματα
Μαρκαδόροι
υπογραμμίσεων
Μαρκαδόροι χοντρής
γραφής διάφορα χρώματα
Μολύβια FABER CASTEL
2000
Διαφάνεια αρχειοθέτησης
με τρύπες
Διατρητής sax 288 ή
ισοδύναμο
Συρραπτικό PARVA 1 MAESTRI No 64 ή
ισοδύναμο
Συρραπτικό PRIMULA 12MAESTRI No 126 ή
ισοδύναμο
Σύρματα συρραπτικού Νο

τεμάχιο

200

τεμάχιο

250

τεμάχιο

250

τεμάχιο

250

3.
4.

9.
10.
11.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

10

τεμάχιο

50

τεμάχιο

1000

100

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

300

Κουτί

Κουτί
τεμαχίων
τεμάχιο

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ
ΤΙΜΗ
(ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α)

2.525

Χαρτί Φωτοαντιγραφικό
λευκό Α4-80gr
Χαρτί Φωτοαντιγραφικό
λευκό Α3-80gr
Χαρτί Μηχανογραφικό
8χ9,5 μονό (2000 φύλλα)
Φάκελοι γωνία κουτί
πλαστικό
Φάκελοι διαφανείς με κλιπ

2.

Δεσμίδα
500 φ
Δεσμίδα 500 φ

ΤΙΜΕΣ
(ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.)

350
35

τεμάχιο

25

τεμάχιο

25

τεμάχιο

300
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64 ROMA ή ισοδύναμο
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

44.

45.

Σύρματα συρραπτικού Νο
126 ROMA ή ισοδύναμο
Συνδετήρες εγγράφων Νο
2 Νο 3 Νο4
Συνδετήρες εγγράφων Νο
5 Νο7
Μπαταρίες LR6/AA
Αλκαλικές
Μπαταρίες LR3/AAΑ
Αλκαλικές
Κόλλα στιγμής LOGO 2
gr. ή ισοδύναμο
Κόλλα υγρή για όλες τις
χρήσεις 50ml
Κόλλα stick Pelikan
blanco 10 gr ή ισοδύναμο
Διορθωτικό set Pelican
blanco ή ισοδύναμο
Διορθωτικό ταινίας 4,2
Pelican blanco roller ή
ισοδύναμο
Χαρτάκια post-it 75x75 ή
ισοδύναμο
Χαρτάκια για κύβους
σημειώσεων
Ετικέτες INKPRINTLASER-COPY A4
πακ.25τεμ.
Βιβλίο ριγέ Α4 100
φύλλων
Βιβλίο ριγέ Α4 200
φύλλων
Βιβλίο ριγέ 25χ35 100
φύλλων
Βιβλίο ριγέ 25χ35 200
φύλλων
Διατρητής sax 608 Γίγας ή
ισοδύναμο
Στυλό Bic ή ισοδύναμο

τεμάχιο

300

τεμάχιο

250

τεμάχιο

200

τεμάχιο

150

τεμάχιο

150

τεμάχιο

50

τεμάχιο

100

τεμάχιο

100

τεμάχιο

100

τεμάχιο

250

τεμάχιο

400

τεμάχιο

250

τεμάχιο

100

τεμάχιο

20

τεμάχιο

35

τεμάχιο

35

τεμάχιο

20

τεμάχιο

10

τεμάχιο

200

Στυλό Faber castell 030
διάφορα χρώματα ή
ισοδύναμο
Στυλό PILOT BPS-GP FM διάφορα χρώματα ή
ισοδύναμο
Στυλό PILOT SUPER
GRIP F-M διάφορα
χρώματα ή ισοδύναμο
Στυλό PILOT G-2 διάφορα
χρώματα

τεμάχιο

100

τεμάχιο

200

τεμάχιο

250

τεμάχιο

200
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46.

τεμάχιο

200

τεμάχιο

200

48.

Στυλό UNI Laknock
0,7/1,0 διάφορα χρώματα
Στυλό UNI Lakudo ή
ισοδύναμο
Φάκελοι κίτρινοι 16χ23

χιλιάδα

25

49.

Φάκελοι κίτρινοι19χ26

χιλιάδα

20

50.

Φάκελοι κίτρινοι 23χ33

χιλιάδα

20

51.

Φάκελοι κίτρινοι 25χ35

χιλιάδα

30

52.

χιλιάδα

25

53.

Φάκελοι εγγράφων
Νο123(11,4χ23,5)
Φάκελοι καρέ 43/90

χιλιάδα

15

54.

Χαρτί FAX 210-30

ρολά

90

55.

Διαφάνεια αρχειοθέτησης
“Π”
Ημερολόγιο επιτραπέζιο

Κουτί
τεμαχίων
τεμάχιο

Ημερολόγιο ημερήσιο
σπιράλ κ δεμένο 17χ25
Διακορευτής 2 οπών
.Μεγάλος EAGLEΔιακορευτής Μικρός (MAX
1,2 MM)EAGLE–
Αριθμομηχανή
(κομπιουτεράκι) απλή με
12 ψηφία
Αριθμομηχανή μεγάλη
γραφείο
Κλασέρ F/S 8-34 SKAG
πλαστικό ή ισοδύναμο
Κλασέρ Α 48-32 SKAG
πλαστικό
Κλασέρ Α4 4-32 SKAG
πλαστικό ή ισοδύναμο
Κλασέρ Α 4 8-31/45
SKAG πλαστικό
Ντοσιέ πλαστικό έλασμα
ανώνυμο(10τεμ/πακέτο)
Κόλες αναφοράς ριγέ
(400φυλ.)πακέτα 60γρμ.
Κόλες αναφοράς Κατ-ριγέ

τεμάχιο

50

τεμάχιο

20

τεμάχιο

50

τεμάχιο

25

τεμάχιο

15

τεμάχιο

100

τεμάχιο

550

τεμάχιο

350

τεμάχιο

200

πακέτο

500

Πακέτο

80

πακέτο

60

Καρφίτσες ατσάλινες ^50
gr
Ζηλοτέιπ 15
mmX33m(κουτ.10 τεμ. )
Γομολάστιχες Pelikan BR40 ή ισοδύναμο
Ξύστρες μεταλλικές με
ανταλλακτικό
Ταινία συσκευασίας
Αυτοκόλλητη –καφέ 5cm

κουτί

100

πακέτο

100

τεμάχιο

50

τεμάχιο

50

τεμάχιο

300

47.

56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

100

100
140
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74.

Διαχωριστικά χρωματιστά
φακέλων /10 τεμ.
Ταμπόν μεσαίο 7x 11cm

πακέτο

350

τεμάχιο

50

Ταμπόν μεγάλο 7,4 x15
cm
Μελανί ταμπόν μπλε

τεμάχιο

50

τεμάχιο

100

Βάση σελοτέιπ μικρή –
βαριά
Ψαλίδια μεγάλα

τεμάχιο

30

τεμάχιο

50

τεμάχιο

10

τεμάχιο

25

τεμάχιο

30

τεμάχιο

200

84.

Πρωτόκολλα
αλληλογραφίας 25x35
από 300 φύλλα
Βιβλίο πρακτικών 150
φύλλων μέγεθος Α4
Βιβλίο διεκπεραίωσης
εγγραφών 100φ/. 17x25
Ρολά αριθμομηχανών
57x60 /10 τεμ.
Μολυβοθήκες

τεμάχιο

50

85.

Καρμπόν πλαστικά μπλε

πακέτο

30

86.

Πινέζες

κουτί

100

87.

τεμάχιο

150

τεμάχιο

50

τεμάχιο

200

τεμάχιο

60

τεμάχιο

10

92.

CD-R 700MB Μπομπίνα
10 τεμ.
DVD 700MB Μπομπίνα
10 τεμ.
Κουτί αρχειοθέτησης με
λάστιχο 25χ33χ3 cm. με
λάστιχο
Κουτί αρχειοθέτησης Κ8
με λάστιχο
Αποσυρραπτικό τύπου
καβουράκι
Σχοινί Σιζαλ

τεμάχιο

25

93.

Κοπίδι πλαστικό 9mm

τεμάχιο

50

75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.
83.

88.
89.

90.
91.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

* Συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή – σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας………………………………..
Κατάστημα…………………………………………
Δ/νση: (οδός - αριθμός, Τ.Κ.,Fax )
Ημερομηνία έκδοσης………………
ΕΥΡΩ…………………….
Προς : ( Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται )
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……….ΕΥΡΩ…………………………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι
του
ποσού
των
ΕΥΡΩ……………(
και
ολογράφως
)
υπέρ
της
εταιρείας……………………………Δ/νση………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων
της με αριθμό…/2016 διακήρυξης, προς κάλυψη των αναγκών…………………και το οποίο ποσό
καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α., αξίας…………….ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας,
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους σας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο
ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις ( 3 ) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την …………..όποτε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
- Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Γιδογιάννου 37
Ταχ. Κώδικας : 33100
Πληροφορίες : Κων/νος Κάββουρας
Τηλέφωνο
: 2265350636
Fax
: 2265350512
Emails
: k.kavvouras@fokida.gr

Άμφισσα :…./…./2020

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Στην Άμφισσα, σήμερα, …….2020, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με ΑΦΜ 997947718, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, που εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Φάνη Χ.Σπανό, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά
του αυτή την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με βάση τις κείμενες διατάξεις, αποκαλούμενη στο
παρόν «Εργοδότης» και
β.Η …………………… που θα καλείται εφεξής «ανάδοχος ή προμηθευτής» και εδρεύει στην
……………………………………………… με Α.Φ.Μ. ………., Δ.Ο.Υ. και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον ……………………

Συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα παρακάτω:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
3) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών»
4) Την υπ. αριθ……/ - -2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται α)η δαπάνη – δέσμευση πίστωσης β) η διενέργεια
πρόχειρου διαγωνισμού και γ) οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού για «προμήθεια
γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη
Φωκίδα» προϋπολογισμού 34.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για ένα έτος
Αναθέτει
Στον δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φωκίδα.
ΑΡΘΡΟ 1ο: Διάρκεια
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Η σύμβαση αρχίζει από την …………..και λήγει………..με μονομερές δικαίωμα της υπηρεσίας να
την παρατείνει για χρονικό διάστημα το πολύ τριών (3) μηνών, χωρίς να απαιτείται για αυτό καμία
συναίνεση του προμηθευτή ο οποίος δεν έχει την δυνατότητα να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση
έναντι των Υπηρεσιών για την αιτία αυτή.
ΑΡΘΡΟ 2ο : Έιδος - Τιμή
Στην συνολική τιμή της προσφοράς, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την
προμήθεια και μεταφορά του εξοπλισμού στον χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
Περιλαμβάνονται επίσης τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου καθώς και το όφελός του.
Ειδικά στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες εκτελωνισμού περιλαμβανομένων και
των εισαγωγικών δασμών και συμπαρομαρτούντων φόρων, τελών και δικαιωμάτων, οι δαπάνες
παραπέρα μεταφοράς μέχρι του χώρου που θα υποδειχθεί και θέσης σε κανονική και απρόσκοπτη
λειτουργία μετά τις προβλεπόμενες δοκιμές.
Ακολουθεί πίνακας των υπό προμήθεια υλικών που είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
σύμβασης.
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΕΣ

Α/Α

1.

5.
6.

Φάκελοι με λάστιχο

τεμάχιο

1600

7.

Φάκελοι με πτερύγια

τεμάχιο

1400

8.

τεμάχιο

900

τεμάχιο

1000

τεμάχιο

900

τεμάχιο

300

12.

Φάκελοι με έλασμα
χάρτινοι
Φάκελοι με έλασμα
πλαστικοί
Φάκελοι με κορδόνι 25 Χ
35
Κουτιά αρχειοθέτησης
FIBER ή ισοδύναμο 3-5-8
Κλασέρ χάρτινα

τεμάχιο

150

13.

Χάρακες 30cm

τεμάχιο

40

14.

Μαρκαδόροι PILOT VS V7 ή ισοδύναμο, διάφορα
χρώματα
Μαρκαδόροι
υπογραμμίσεων
Μαρκαδόροι χοντρής
γραφής διάφορα χρώματα
Μολύβια FABER CASTEL
2000

τεμάχιο

200

τεμάχιο

250

τεμάχιο

250

τεμάχιο

250

3.
4.

9.
10.
11.

15.
16.
17.

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ
ΤΙΜΗ
(ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

2.525

Χαρτί Φωτοαντιγραφικό
λευκό Α4-80gr
Χαρτί Φωτοαντιγραφικό
λευκό Α3-80gr
Χαρτί Μηχανογραφικό
8χ9,5 μονό (2000 φύλλα)
Φάκελοι γωνία κουτί
πλαστικό
Φάκελοι διαφανείς με κλιπ

2.

Δεσμίδα
500 φ
Δεσμίδα 500 φ

ΤΙΜΕΣ
(ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.)

300

Κουτί

10

τεμάχιο

50

τεμάχιο

1000
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18.

41.

Διαφάνεια αρχειοθέτησης
με τρύπες
Διατρητής sax 288 ή
ισοδύναμο
Συρραπτικό PARVA 1 MAESTRI No 64 ή
ισοδύναμο
Συρραπτικό PRIMULA 12MAESTRI No 126 ή
ισοδύναμο
Σύρματα συρραπτικού Νο
64 ROMA ή ισοδύναμο
Σύρματα συρραπτικού Νο
126 ROMA ή ισοδύναμο
Συνδετήρες εγγράφων Νο
2 Νο 3 Νο4
Συνδετήρες εγγράφων Νο
5 Νο7
Μπαταρίες LR6/AA
Αλκαλικές
Μπαταρίες LR3/AAΑ
Αλκαλικές
Κόλλα στιγμής LOGO 2
gr. ή ισοδύναμο
Κόλλα υγρή για όλες τις
χρήσεις 50ml
Κόλλα stick Pelikan
blanco 10 gr ή ισοδύναμο
Διορθωτικό set Pelican
blanco ή ισοδύναμο
Διορθωτικό ταινίας 4,2
Pelican blanco roller ή
ισοδύναμο
Χαρτάκια post-it 75x75 ή
ισοδύναμο
Χαρτάκια για κύβους
σημειώσεων
Ετικέτες INKPRINTLASER-COPY A4
πακ.25τεμ.
Βιβλίο ριγέ Α4 100
φύλλων
Βιβλίο ριγέ Α4 200
φύλλων
Βιβλίο ριγέ 25χ35 100
φύλλων
Βιβλίο ριγέ 25χ35 200
φύλλων
Διατρητής sax 608 Γίγας ή
ισοδύναμο
Στυλό Bic ή ισοδύναμο

42.

Στυλό Faber castell 030

19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

Κουτί
τεμαχίων
τεμάχιο

100

350
35

τεμάχιο

25

τεμάχιο

25

τεμάχιο

300

τεμάχιο

300

τεμάχιο

250

τεμάχιο

200

τεμάχιο

150

τεμάχιο

150

τεμάχιο

50

τεμάχιο

100

τεμάχιο

100

τεμάχιο

100

τεμάχιο

250

τεμάχιο

400

τεμάχιο

250

τεμάχιο

100

τεμάχιο

20

τεμάχιο

35

τεμάχιο

35

τεμάχιο

20

τεμάχιο

10

τεμάχιο

200

τεμάχιο

100
29
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48.

διάφορα χρώματα ή
ισοδύναμο
Στυλό PILOT BPS-GP FM διάφορα χρώματα ή
ισοδύναμο
Στυλό PILOT SUPER
GRIP F-M διάφορα
χρώματα ή ισοδύναμο
Στυλό PILOT G-2 διάφορα
χρώματα
Στυλό UNI Laknock
0,7/1,0 διάφορα χρώματα
Στυλό UNI Lakudo ή
ισοδύναμο
Φάκελοι κίτρινοι 16χ23

49.

Φάκελοι κίτρινοι19χ26

χιλιάδα

20

50.

Φάκελοι κίτρινοι 23χ33

χιλιάδα

20

51.

Φάκελοι κίτρινοι 25χ35

χιλιάδα

30

52.

χιλιάδα

25

53.

Φάκελοι εγγράφων
Νο123(11,4χ23,5)
Φάκελοι καρέ 43/90

χιλιάδα

15

54.

Χαρτί FAX 210-30

ρολά

90

55.

Διαφάνεια αρχειοθέτησης
“Π”
Ημερολόγιο επιτραπέζιο

Κουτί
τεμαχίων
τεμάχιο

Ημερολόγιο ημερήσιο
σπιράλ κ δεμένο 17χ25
Διακορευτής 2 οπών
.Μεγάλος EAGLEΔιακορευτής Μικρός (MAX
1,2 MM)EAGLE–
Αριθμομηχανή
(κομπιουτεράκι) απλή με
12 ψηφία
Αριθμομηχανή μεγάλη
γραφείο
Κλασέρ F/S 8-34 SKAG
πλαστικό ή ισοδύναμο
Κλασέρ Α 48-32 SKAG
πλαστικό
Κλασέρ Α4 4-32 SKAG
πλαστικό ή ισοδύναμο
Κλασέρ Α 4 8-31/45
SKAG πλαστικό
Ντοσιέ πλαστικό έλασμα
ανώνυμο(10τεμ/πακέτο)
Κόλες αναφοράς ριγέ
(400φυλ.)πακέτα 60γρμ.
Κόλες αναφοράς Κατ-ριγέ

τεμάχιο

50

τεμάχιο

20

τεμάχιο

50

τεμάχιο

25

τεμάχιο

15

τεμάχιο

100

τεμάχιο

550

τεμάχιο

350

τεμάχιο

200

πακέτο

500

Πακέτο

80

πακέτο

60

43.

44.

45.
46.
47.

56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

τεμάχιο

200

τεμάχιο

250

τεμάχιο

200

τεμάχιο

200

τεμάχιο

200

χιλιάδα

25

100

100
140
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69.

κουτί

100

πακέτο

100

τεμάχιο

50

τεμάχιο

50

τεμάχιο

300

πακέτο

350

τεμάχιο

50

Ταμπόν μεγάλο 7,4 x15
cm
Μελανί ταμπόν μπλε

τεμάχιο

50

τεμάχιο

100

Βάση σελοτέιπ μικρή –
βαριά
Ψαλίδια μεγάλα

τεμάχιο

30

τεμάχιο

50

τεμάχιο

10

τεμάχιο

25

τεμάχιο

30

τεμάχιο

200

84.

Πρωτόκολλα
αλληλογραφίας 25x35
από 300 φύλλα
Βιβλίο πρακτικών 150
φύλλων μέγεθος Α4
Βιβλίο διεκπεραίωσης
εγγραφών 100φ/. 17x25
Ρολά αριθμομηχανών
57x60 /10 τεμ.
Μολυβοθήκες

τεμάχιο

50

85.

Καρμπόν πλαστικά μπλε

πακέτο

30

86.

Πινέζες

κουτί

100

87.

τεμάχιο

150

τεμάχιο

50

τεμάχιο

200

τεμάχιο

60

τεμάχιο

10

92.

CD-R 700MB Μπομπίνα
10 τεμ.
DVD 700MB Μπομπίνα
10 τεμ.
Κουτί αρχειοθέτησης με
λάστιχο 25χ33χ3 cm. με
λάστιχο
Κουτί αρχειοθέτησης Κ8
με λάστιχο
Αποσυρραπτικό τύπου
καβουράκι
Σχοινί Συζαλ

τεμάχιο

25

93.

Κοπίδι πλαστικό 9mm

τεμάχιο

50

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.
83.

88.
89.

90.
91.

Καρφίτσες ατσάλινες ^50
gr
Ζηλοτέιπ 15
mmX33m(κουτ.10 τεμ. )
Γομολάστιχες Pelikan BR40 ή ισοδύναμο
Ξύστρες μεταλλικές με
ανταλλακτικό
Ταινία συσκευασίας
Αυτοκόλλητη –καφέ 5cm
Διαχωριστικά χρωματιστά
φακέλων /10 τεμ.
Ταμπόν μεσαίο 7x 11cm

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
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ΑΡΘΡΟ 3ο Ποιότητα - Ποιοτικός Έλεγχος
Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός, πρέπει να είναι σύμφωνος με τους όρους και τις προδιαγραφές της
διακήρυξης.
Κατά την διαδικασία παραλαβής θα διενεργηθεί ποιοτικός έλεγχος :
- Με επιθεώρηση και μακροσκοπικό έλεγχο
- Με ποσοτικό έλεγχο των επί μέρους μερών
- Με πλήρη λειτουργικό έλεγχο
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στην υπηρεσία με μέριμνα και δαπάνη
του τα είδη που παραγγέλνονται από τους αρμόδιους με έγγραφο δελτίο παραγγελίας, εντός 24
ωρών, στο οποίο θα αναγράφονται η ημέρα και η ώρα προσκόμισης των ειδών στην υπηρεσία.
Κατά την παράδοση πρέπει ο προμηθευτής με αντιπρόσωπό του ενήλικα και εγγράμματο,
του οποίου πρέπει να έχει κάνει γνωστή την ιδιότητά αυτή στην υπηρεσία να υπογράφει τα σχετικά
πρωτόκολλα παραλαβής.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από Επιτροπή παραλαβής, η οποία ορίζεται από την
υπηρεσία και η οποία αποφαίνεται για την παραλαβή ή την απόρριψη των ειδών που
προσκομίσθηκαν.
Σε περίπτωση που ομόφωνα απορρίπτονται τα προσκομισθέντα είδη, ο προμηθευτής
οφείλει εντός μιας ώρας να αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν παραιτούμενος του
δικαιώματος διαιτησίας, διαφορετικά η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ίση ποσότητα των
ειδών που έχουν απορριφθεί, από την ελεύθερη αγορά, η δε επιπλέον διαφορά τιμής καθώς και
κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή.
Το ίδιο θα γίνεται και στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσκομίσει τα είδη που
έχουν παραγγελθεί ή προσκομίσει ποσότητα μικρότερη της παραγγελθείσης.
Ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση των ειδών που έχουν παραγγελθεί
επικαλούμενος λόγους έλλειψής τους στην αγορά, οπότε είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει
έγκαιρα την υπηρεσία, για την έλλειψη αυτή.
ΑΡΘΡΟ 5ο : Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας του εξοπλισμού θα γίνει από τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Φωκίδας, μετά την παράδοσή του και μετά την υπογραφή του πρωτόκολλου οριστικής,
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο
αποδεικτικό προσκόμισης του εξοπλισμού στην υπηρεσία, εντός τριάντα ( 30 ) ημερών με την
υποβολή α) του τιμολογίου, β) το πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, γ) βεβαίωση
ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ ή ΤΕΒΕ, δ) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, ε)
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί την
πληρωμή.
Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και τα τυχόν έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον προμηθευτή και θα
γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Διευκρινίζεται ότι:
1. Δεν θα γίνεται πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή, χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από την
προμηθεύτρια στην αρμόδια Υπηρεσία πιστοποιητικού Ι.Κ.Α. από το οποίο να προκύπτει
ανυπαρξία οφειλής της επιχειρήσεως προς αυτό, διαφορετικά θα αποδίδεται από το Δημόσιο
κατευθείαν στο Ι.Κ.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, άρθρο 39, παρ. 7.
2. Στο 100% της αξίας χωρίς ΦΠΑ της προμηθείας θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% (Άρθρο 24
του Ν. 2198/94 ΦΕΚ 43Α/22.3.94).
ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγυήσεις
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αρ.
....................... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ...................., αξίας ...................,
που αντιπροσωπεύει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, διάρκειας …… μηνών. Η
ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί με εντολή της Αναθέτουσας

32

20PROC007100657 2020-07-28
Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας και την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων και των δύο (2) μερών της παρούσας
ΑΡΘΡΟ 6: Έκπτωση αναδόχου
Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Διακήρυξη και
επιβάλλονται σε βάρος του οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 7: Εκχωρήσεις
Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα Σύμβαση ή μέρος αυτής ή
οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση ή συμφέρον του που απορρέει από αυτήν, χωρίς
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 8: Επίλυση διαφορών
Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών ως προς την ερμηνεία ή εκπλήρωση των όρων της
παρούσας Σύμβασης, των όρων της Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών, είναι τα
Δικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 9: Λοιποί όροι
Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια
πρωτότυπα.
Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, ισχύουν σε κάθε
περίπτωση και όλες οι σχετικές διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.
Ούτε ο «Ανάδοχος» ούτε η «Αναθέτουσα Αρχή» εκχωρεί, δίνει σαν ενέχυρο ή μεταβιβάζει τη
σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που περιέχονται σ’ αυτήν, χωρίς
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους.
Συμπληρωματικά για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση σχετικά με την
εκτέλεσή της, εφαρμόζονται αναλογικά όσα προβλέπονται στο Ν.4412/2016.
Αυτά συμφωνήσαμε και υπογράφουμε την παρούσα Σύμβαση σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα από τα
οποία δύο (2) κράτησε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ένα (1) ο Ανάδοχος.
ΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΦΑΝΗΣ Χ.ΣΠΑΝΟΣ
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