ΑΔΑ: ΩΚΑΙ465ΧΘΟ-Ε95

INFORMATICS
17PROC001574727
2017-06-23
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.06.22 13:41:47
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 22/6/2017
Α. Π. : 10854
(Βαθμός Προτεραιότητας)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ι. Κορρές
Τηλέφωνο: 2103736146
FAX: 2103229541
email: korres_i@mintour.gr

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια γραφικής ύλης και
αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και Fax, για την κάλυψη των αναγκών του
Υπουργείου Τουρισμού.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α/148) «Ανάθεση και
εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων
παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις».
2. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
3. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010)
4. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του N. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α΄/15-92011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις της αριθ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012).
6. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού» (ΦΕΚ
187/Α/11.10.2004).
7. Το άρθρο τέταρτο, παρ. 1, του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Φ.Ε.Κ. 65/Α/06.05.2010), όπως τροποποίησε (και ισχύει) το άρθρο 21, παρ. 1, α) και β) εδάφια
του Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με τον Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Α/07.11.2000 και
τροποποιήθηκε από το άρθρο 52 του Ν.4389/2016 : Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
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8. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 160/Α/08.08.2014).
9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α/22.04.2005).
10. Το Π.Δ. 112/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού» (Φ.Ε.Κ. 179/Α/29.08.2014) όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 (Α΄
57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού
Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».
11. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση του
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Φ.Ε.Κ. 208/Α/4.11.2016).
12. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 210/
Α/5.11.2016).
13. Την αριθμ. 23214/05.12.2016 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Τουρισμού «Διορισμός της Γενικής
Γραμματέως Κουρνέτα Ευρυδίκης του Παναγιώτη στο Υπουργείο Τουρισμού» (Φ.Ε.Κ.
680/Υ.Ο.Δ.Δ./9.12.2016).
14. Την υπ’ αριθμ. 23624/9.12.2016 Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 4008/Β/14.12.2016) για τη
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Τουρισμού, στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, στον Προϊστάμενο της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον Προϊστάμενο
της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής
Υπηρεσίας, στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού και στους Προϊσταμένους
των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
15. Την αριθμ. 137954/22.12.2016 (ΦΕΚ 4515/Β) Υ.Α. αναφορικά με τις «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών
και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική
Αρχή Αγορών της παρ 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016»
16. Την ανάγκη προμήθειας γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα
και Fax, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.
17. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 10712/20.6.2017 (ΑΔΑ: Ω9ΒΥ465ΧΘΟ-3ΩΒ) απόφαση αναφορικά με την ματαίωση
της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμ. πρωτ. προκήρυξης 8603/18.5.2017 (ΑΔΑ:
ΩΟΔ0465ΧΘΟ-Υ8Ρ ΑΔΑΜ: 17PROC006202290 2017-05-18), για την προμήθεια γραφικής ύλης και
αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και Fax, για την κάλυψη των αναγκών του
Υπουργείου Τουρισμού
18. Το με αρ. πρωτ. 657/3.5.2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ006136896 2017-05-04) Υπηρεσιακό Σημείωμα για την
έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το τρέχον έτος 2017 στον ΚΑΕ 1111.
19. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8039/10.5.2017 (ΑΔΑ: ΩΑΤ5465ΧΘΟ-Ε2Γ ΑΔΑΜ: 17REQ006164258 2017-05-11)
απόφαση αναφορικά με την δέσμευση πίστωσης στον ΚΑΕ 1111 οικον. έτους 2017.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για
εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και Fax, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού
σύμφωνα με τους γενικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές (Παραρτήματα Α’ και Β’) που αποτελούν
αναπόσπαστα μέρη της παρούσας.
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1. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1111, με ειδικό φορέα 45-110, του
Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουρισμού του οικονομικού έτους 2017.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού, στο
Υπουργείο Τουρισμού, επί της Λ. Αμαλίας 12, ΤΚ 10557, Αθήνα, στις 4 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 πμ. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες diavgeia.gov.gr,
www.gnto.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-procurement.gr στην κατηγορία «Προκηρύξεις»
σύμφωνα με τον Ν. 4013/11, στον πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου και σε κάθε άλλο πρόσφορο
μέσο. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί μέχρι την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 3 Ιουλίου
2017 και ώρα 14.00 μμ. στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού (Λ. Αμαλίας 12, Αθήνα).
Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού και την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών, όπως
αναφέρονται κατά είδος και ποσότητα στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της παρούσας, εφόσον
αυτά πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από την προκήρυξη.
3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ Α/147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιγράφονται στα παρακάτω
παραρτήματα τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης αυτής.
 Γενικοί όροι του διαγωνισμού ………….…………...................…...ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
 Προδιαγραφές – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς .………….....ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ………………..….…………..….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
 Υπόδειγμα συμβάσεως …………………………………..………………......ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)….. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
4. Αντίγραφα της παρούσας καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν όλες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού - Εγκαταστάσεων του
Υπουργείου Τουρισμού (Λ. Αμαλίας 12, ΤΚ 10557, τηλ. 2103736146).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΟΥΡΝΕΤΑ

Πίνακας Διανομής
Αποδέκτες για Ενέργεια:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.:
1. Εταιρείες εμπορίας αναλωσίμων
2. Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού
Αποδέκτες για Κοινοποίηση:
- Γραφείο Υπουργού Τουρισμού
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Γραφεία Γεν. Δ/νσεων
Εσωτερική Διανομή
- Διεύθυνση Διοικητικού
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γραμματεία)
- Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού – Εγκαταστάσεων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, για την προμήθεια γραφικής ύλης και γνησίων αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά
μηχανήματα και Fax, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού, όπως αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.
Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
1.Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται και λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. με Εμπορικό - Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το διαγωνιζόμενο
αντικείμενο της προμήθειας το έτος κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός.
• Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο
άρθρο 19 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147).
• Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.
2. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
• Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω.
• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις
συμβατικές τους υποχρεώσεις.
• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών δημοσίου με απόφαση του
αρμόδιου φορέα.
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.
Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη ένωσης ή κοινοπραξίας.
ΑΡΘΡΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει:
α) Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν
υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
β) Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες,
κλπ). Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη
από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο,
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
γ) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη
μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή
Διενέργειας, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. 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 είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους. Προσφορές εναλλακτικές, αόριστες και εκείνες που δε μπορούν να εκτιμηθούν ή περιέχουν
ανακριβή στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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2.2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX ΚΑΙ Ε-ΜΑΙL του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και την ένδειξη:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Λ. Αμαλίας 12, Αθήνα Τ.Κ. 10557
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αρ. …………… «Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια γραφικής ύλης και
αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και Fax, για την κάλυψη των αναγκών του
Υπουργείου Τουρισμού».
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: …..….…/2017
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ: …………………..………
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία θα βρίσκεται ΕΚΤΟΣ αυτής,
στην οποία επίσης θα αναφέρεται ο φορέας που υποβάλλει την προσφορά.
Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα
καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική
επιστολή που θα απευθύνεται στο Υπουργείο Τουρισμού, Λ. Αμαλίας 12, Αθήνα Τ.Κ. 10557 με τις ίδιες κατά τα
παραπάνω ενδείξεις. Όλες οι προσφορές ακόμα και αυτές που θα υποβληθούν ταχυδρομικά, θα ληφθούν υπόψη
μόνο αν φθάσουν στο Υπουργείο έως τις 14.00 μμ. της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας της διενέργειας του
διαγωνισμού, διαφορετικά δεν θα ληφθούν υπόψη.
Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο Φάκελο που θα πρέπει να περιέχει τρεις (3) επί
μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους Φακέλους. Τα περιεχόμενα κάθε φακέλου θα υποβληθούν επί ποινή
αποκλεισμού σε δύο (2) αντίτυπα. Σε ένα από τα δύο αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα γράφεται ή λέξη
"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.
Οι Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής :
Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»:
-ένα (1) πρωτότυπο
-ένα (1) αντίγραφο
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο Φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».
Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:
-ένα (1) πρωτότυπο
-ένα (1) αντίγραφο
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο Φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:
-ένα (1) πρωτότυπο
-ένα (1) αντίγραφο
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο Φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Α. Στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», θα περιέχονται επί ποινή αποκλεισμού τα
εξής:
1) Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016
(Α/ 147) που βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ της παρούσας. Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον
καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και
έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της
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νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των
εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
3) Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στον Διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, παραστατικό εκπροσώπησης.
Σημειώνεται ότι η ημερομηνία υπογραφής των υπευθύνων δηλώσεων πρέπει με ποινή αποκλεισμού, να
ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
Β. Στον Φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχεται η τεχνική προσφορά η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με
τα στοιχεία του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας χωρίς αναγραφή τιμών. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η Προσφορά επί ποινή αποκλεισμού θα περιλαμβάνει το σύνολο των
ειδών, όπως αναφέρονται κατά είδος και ποσότητα στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της παρούσας,
εφόσον αυτά πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από την προκήρυξη. Θα αναφέρεται ότι η ανωτέρω
προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους υποψήφιους Αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη
μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Γ. Στον Φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχεται η Οικονομική Προσφορά η οποία θα συνταχθεί
σύμφωνα με τα στοιχεία του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσας προκήρυξης.
2.3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Α/147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και την υποβολή του σχετικού πρακτικού από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του
σύμφωνα με το άρθρο 103 του ανωτέρω νόμου. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο σε
δύο (2) αντίτυπα ένα από τα οποία θα είναι πρωτότυπο και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου
αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Ο σφραγισμένος φάκελος παραδίδεται στην Επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού. Η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση και μονογραφή όλων των σελίδων του
φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η διαδικασία
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την επιτροπή διενέργειας
του διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης για την κατακύρωση της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε
κάθε προσφέροντα και στον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π., επί αποδείξει. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης
κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή της σύμβασης έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν η Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην ανωτέρω
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147)
«Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και θα λήγει με την παράδοση και την ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή όλων των προϊόντων. Η παράδοσή τους θα ολοκληρωθεί ανάλογα με τις ανάγκες των
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υπηρεσιών του Υπουργείου. Τα προϊόντα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή ετοιμοπαράδοτα και η παράδοσή
τους θα εκτελείται εντός τριών (3) το πολύ εργασίμων ημερών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας.
Η παράδοση θα γίνεται από 7.30 πμ. μέχρι 14.30 μμ. Ο χώρος παράδοσης των υλικών ορίζεται το ισόγειο και οι
όροφοι του κτηρίου του Υπουργείου Τουρισμού, στη Λ. Αμαλίας 12, ΤΚ 10557, Αθήνα. Οι δαπάνες μεταφοράς στο
κτίριο και στους ορόφους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία θα βαρύνει την ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης όλων των προϊόντων
της προμήθειας και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή, με τακτικό χρηματικό
ένταλμα, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2017 με ειδικό φορέα 45 - 110 ΚΑΕ
1111.
Η Οικονομική προσφορά της αναδόχου αποτελεί και την συμβατική της αμοιβή και περιλαμβάνει το Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή δεν αναθεωρείται. Η πληρωμή της Αναδόχου θα γίνει με την
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή της,
μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. Η Ανάδοχος εταιρεία θα επιβαρυνθεί με τις νόμιμες κρατήσεις.
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Η Ανάδοχος και το Υπουργείο Τουρισμού θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
Για κάθε διαφωνία που θα ανακύψει σχετικά με την παρούσα προκήρυξη ή την σύμβαση που θα υπογραφεί,
καθώς και με την εκτέλεση αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Β’

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Όλα τα αναλώσιμα υλικά για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και Fax, για την κάλυψη των αναγκών του
Υπουργείου Τουρισμού θα είναι αυθεντικά (original) εργοστασιακά προϊόντα των κατασκευαστριών
εταιρειών των μηχανημάτων. Τα προϊόντα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή ετοιμοπαράδοτα και η
παράδοσή τους θα εκτελείται εντός τριών (3) το πολύ εργασίμων ημερών από την ειδοποίηση της
Υπηρεσίας.
Θα πρέπει επιπλέον να έχουν ημερομηνία λήξης πέραν της 1/1/2019. Ακολουθούν πίνακες αναλωσίμων
υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, Fax καθώς και γραφικής ύλης.

α/α

ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΧΡΩΜΑ ΜΕΛΑΝΙΟΥ

1

HP LASERJET 1018, HP LASERJET 1020

ΜΑΥΡΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΛΑΝΙΩΝ
(ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ)
20

2

HP DESKJET 5940
HP DESKJET 6940

ΜΑΥΡΟ

25

ΕΓΧΡΩΜΟ

10

3

HP LASERJET 1320 N

ΜΑΥΡΟ

10

4

HP DESKJET 840C

ΜΑΥΡΟ

15

ΕΓΧΡΩΜΟ

10

ΜΑΥΡΟ

10

ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

3

ΜΑΥΡΟ

5

ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

1

5

6

LEXMARK OPTRA E240 - DE232/E330/E332

LEXMARK E250D

7

LEXMARK E450DN

ΜΑΥΡΟ

3

8

HP LASERJET CP 3525 DN

ΜΑΥΡΟ

20

ΚΥΑΝΟ

5

ΚΙΤΡΙΝΟ

5

ΜΑΤΖΕΝΤΑ

5

TRANSFER KIT

3

9

HP LASERJET R4015N CB509A

ΜΑΥΡΟ

2

10

HP LASERJET 1150

ΜΑΥΡΟ

2

11

HP P2055

ΜΑΥΡΟ

2
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12

LEXMARK E360 DN

ΜΑΥΡΟ

25

ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

3

13

SAMSUNG ML-3710ND

ΜΑΥΡΟ

50

14

HP COLOR LASER JET 5550 DN

ΜΑΥΡΟ

1

ΚΥΑΝΟ

1

ΚΙΤΡΙΝΟ

1

ΜΑΤΖΕΝΤΑ

1

EVOLIS HIGH TRUST

2

15

EVOLIS PRIMACY CART PRINTER

MONOCHROME BLACK (ROLL)
EVOLIS COLOR YMCKO (ROLL)

2

16

HP LASER JET 4200N

ΜΑΥΡΟ

1

17

XEROX PHASER 5550

ΜΑΥΡΟ

1

18

HP OFFICEJET 6500 Wireless

ΜΑΥΡΟ

10

ΚΥΑΝΟ

7

ΚΙΤΡΙΝΟ

7

ΜΑΤΖΕΝΤΑ

7

ΜΑΥΡΟ

20

ΚΥΑΝΟ

10

ΚΙΤΡΙΝΟ

10

ΜΑΤΖΕΝΤΑ

10

ΜΑΥΡΟ

5

ΚΥΑΝΟ

2

ΚΙΤΡΙΝΟ

2

ΜΑΤΖΕΝΤΑ

2

19

20

HP DESKJET 3525

HP COLOR LASER JET CP 2025

21

XEROX PHASER 4400

ΜΑΥΡΟ

2

22

LEXMARK MS 510 DN

ΜΑΥΡΟ

3

23

HP OFFICEJET 7310

ΜΑΥΡΟ

15

ΕΓΧΡΩΜΟ

7

ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΜΕΛΑΝΙΟΥ

1

XEROX COPYCENTRE C128

ΜΑΥΡΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΛΑΝΙΩΝ
(ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ)
2

2

PANASONIC 4520

ΜΑΥΡΟ

3

9
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3

SHARP MX-M354N

ΜΑΥΡΟ

15

4

XEROX 425DC

ΜΑΥΡΟ

2

5

PANASONIC DP 8045

ΜΑΥΡΟ

50

6

XEROX WORKCENTRE 7242

ΜΑΥΡΟ

3

7

XEROX WORKCENTRE 5665

ΜΑΥΡΟ

3

8

TOSHIBA STUDIO 166

ΜΑΥΡΟ

3

9

KYOCERA TASKALFA 620

ΜΑΥΡΟ

2

ΤΥΠΟΣ FAX

ΧΡΩΜΑ ΜΕΛΑΝΙΟΥ

1

XEROX 1008

ΜΑΥΡΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΛΑΝΙΩΝ
(ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ)
20

2

PANASONIC KX - FL 401

ΜΑΥΡΟ

5

ΜΑΥΡΟ

5

3

PANASONIC UF 4100

Α/Α

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ)

1

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 50X40mm

200

2

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 75Χ75mm

200

3

ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (526)

20

4

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (543Α)

20

5

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΝΑ Α4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ

150

6

ΔΙΦΥΛΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Α4 ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ (50
ΤΜΧ)

30

7

ΚΛΑΣΣΕΡ 4Χ32 cm ΜΕ ΔΥΟ ΚΡΙΚΟΥΣ

30

8

ΚΛΑΣΣΕΡ 8Χ32 cm ΜΕ ΔΥΟ ΚΡΙΚΟΥΣ

800

9

ΚΟΠΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ

50

10

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

250

11

ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΥΡΟ

400

10
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12

ΝΤΟΣΙΕ ΠΡΕΣΠΑΝ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 25Χ35 cm ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ

700

13

ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 70 ΦΥΛΛΩΝ

30

14

ΣΕΛΟΤΕΪΠ 15mm Χ 33m

30

15

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΛΕ 1,0mm

4000

16

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 3 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)

150

17

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 5 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)

100

18

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ (126) 24/6

200

19

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ (64)

100

20

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 24/6 ΕΩΣ 20 ΦΥΛΛΑ

50

21

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΦΥΛΛΩΝ
(ΔΕΣΜΙΔΕΣ)

1500

22

ΨΑΛΙΔΙA ΓΡΑΦΕΙΟΥ 21cm

20

23

ΜΝΗΜΕΣ USB 32GB

20

24

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 200 ΦΥΛΛΑ Α4

30

25

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑA ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 1,5V

200

26

ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΟΝΤΡΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr)

2

27

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑAΑ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ

150

28

ΜΝΗΜΕΣ USB 64GB

20

29

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΕ ΥΓΡΟ

200

30

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 7 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)

150

31

ΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ

20

32

ΧΑΡΤΟΘΗΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Α4

100

11

ΑΔΑ: ΩΚΑΙ465ΧΘΟ-Ε95

17PROC001574727 2017-06-23
33

34

ΓΟΜΕΣ ΔΙΧΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΚΑΙ ΣΤΥΛΟ

CD-R ΕΓΓΡΑΦΗΣ 700MB (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)

100

15

ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25x35x12cm ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
35

45

36

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 923/10mm

250

37

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 3mm ΜΑΥΡΟΙ

10

38

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 3mm ΜΠΛΕ

10

39

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 3mm ΚΟΚΚΙΝΟΙ

10

40

ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΦΕ PVC ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 50mm Χ 66m

20

41

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 50mm Χ 100m

20

42

ΥΓΡΟ ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ 28ml

15

43

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΞΥΣΤΡΕΣ

100

44

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ

30

45

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ Α4 ΤΥΠΟΥ Γ (100 TMX)

10

46

ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ PVC, ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΕΣ
ΓΩΝΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 85,6 Χ 53,98 mm ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 0,76mm (0,030 in).

2000
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Γ’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αναφέρεται η τιμή ανά τεμάχιο, το σύνολο της τιμής ανά είδος και η γενική συνολική τιμή της προσφοράς, η
οποία θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α., υποχρεωτικά δε θα αναφέρεται το ποσοστό
Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται η εν λόγω προμήθεια. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα
διορθώνεται από την Υπηρεσία.

α/α

ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΧΡΩΜΑ
ΜΕΛΑΝΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΛΑΝΙΩΝ
(ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ)

1

HP LASERJET 1018,

ΜΑΥΡΟ

20

ΜΑΥΡΟ

25

ΕΓΧΡΩΜΟ

10

Τιμή ανά
τεμάχιο
(χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο τιμής
ανά είδος
(ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Χ
Τιμή ανά
τεμάχιο)
(χωρίς ΦΠΑ)

HP LASERJET 1020
2

HP DESKJET 5940
HP DESKJET 6940

3

HP LASERJET 1320 N

ΜΑΥΡΟ

10

4

HP DESKJET 840C

ΜΑΥΡΟ

15

ΕΓΧΡΩΜΟ

10

ΜΑΥΡΟ

10

ΜΟΝΑΔΑ

3

5

LEXMARK OPTRA E240 DE232/E330/E332

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
6

LEXMARK E250D

ΜΑΥΡΟ

5

ΜΟΝΑΔΑ

1

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
7

LEXMARK E450DN

ΜΑΥΡΟ

3

8

HP LASERJET CP 3525 DN

ΜΑΥΡΟ

20

ΚΥΑΝΟ

5

ΚΙΤΡΙΝΟ

5

ΜΑΤΖΕΝΤΑ

5

TRANSFER KIT

3

ΜΑΥΡΟ

2

9

HP LASERJET R4015N
CB509A
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10

HP LASERJET 1150

ΜΑΥΡΟ

2

11

HP P2055

ΜΑΥΡΟ

2

12

LEXMARK E360 DN

ΜΑΥΡΟ

25

ΜΟΝΑΔΑ

3

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
13

SAMSUNG ML-3710ND

ΜΑΥΡΟ

50

14

HP COLOR LASER JET 5550

ΜΑΥΡΟ

1

ΚΥΑΝΟ

1

ΚΙΤΡΙΝΟ

1

ΜΑΤΖΕΝΤΑ

1

EVOLIS PRIMACY CART

EVOLIS HIGH

2

PRINTER

TRUST

DN

15

MONOCHROME
BLACK (ROLL)
EVOLIS COLOR

2

YMCKO (ROLL)
16

HP LASER JET 4200N

ΜΑΥΡΟ

1

17

XEROX PHASER 5550

ΜΑΥΡΟ

1

18

HP OFFICEJET 6500

ΜΑΥΡΟ

10

ΚΥΑΝΟ

7

ΚΙΤΡΙΝΟ

7

ΜΑΤΖΕΝΤΑ

7

ΜΑΥΡΟ

20

ΚΥΑΝΟ

10

ΚΙΤΡΙΝΟ

10

ΜΑΤΖΕΝΤΑ

10

ΜΑΥΡΟ

5

ΚΥΑΝΟ

2

ΚΙΤΡΙΝΟ

2

ΜΑΤΖΕΝΤΑ

2

Wireless

19

20

HP DESKJET 3525

HP COLOR LASER JET CP
2025
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21

XEROX PHASER 4400

ΜΑΥΡΟ

2

22

LEXMARK MS 510 DN

ΜΑΥΡΟ

3

23

HP OFFICEJET 7310

ΜΑΥΡΟ

15

ΕΓΧΡΩΜΟ

7

ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΩΜΑ
ΜΕΛΑΝΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΛΑΝΙΩΝ
(ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ)

1

XEROX COPYCENTRE C128

ΜΑΥΡΟ

2

2

PANASONIC 4520

ΜΑΥΡΟ

3

3

SHARP MX-M354N

ΜΑΥΡΟ

15

4

XEROX 425DC

ΜΑΥΡΟ

2

5

PANASONIC DP 8045

ΜΑΥΡΟ

50

6

XEROX WORKCENTRE

ΜΑΥΡΟ

3

ΜΑΥΡΟ

3

Τιμή ανά
τεμάχιο
(χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο τιμής
ανά είδος
(ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Χ
Τιμή ανά
τεμάχιο)
(χωρίς ΦΠΑ)

7242
7

XEROX WORKCENTRE
5665

8

TOSHIBA STUDIO 166

ΜΑΥΡΟ

3

9

KYOCERA TASKALFA 620

ΜΑΥΡΟ

2

ΤΥΠΟΣ FAX

ΧΡΩΜΑ
ΜΕΛΑΝΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΛΑΝΙΩΝ
(ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ)

1

XEROX 1008

ΜΑΥΡΟ

20

2

PANASONIC KX - FL 401

ΜΑΥΡΟ

5

3

PANASONIC UF 4100

ΜΑΥΡΟ

5

Τιμή ανά
τεμάχιο
(χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο τιμής
ανά είδος
(ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Χ
Τιμή ανά
τεμάχιο)
(χωρίς ΦΠΑ)
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Α/Α

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ)

1

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 50X40mm

200

2

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 75Χ75mm

200

3

ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
(526)

20

4

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (543Α)

20

5

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΝΑ Α4
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ

150

6

ΔΙΦΥΛΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Α4 ΜΕ
ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ
ΕΞΩΦΥΛΛΟ (50 ΤΜΧ)

30

7

ΚΛΑΣΣΕΡ 4Χ32 cm ΜΕ ΔΥΟ
ΚΡΙΚΟΥΣ

30

8

ΚΛΑΣΣΕΡ 8Χ32 cm ΜΕ ΔΥΟ
ΚΡΙΚΟΥΣ

800

9

ΚΟΠΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ

50

10

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

250

11

ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΥΡΟ

400

12

ΝΤΟΣΙΕ ΠΡΕΣΠΑΝ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ
ΛΑΣΤΙΧΟ 25Χ35 cm ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ

700

13

ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 70 ΦΥΛΛΩΝ

30

14

ΣΕΛΟΤΕΪΠ 15mm Χ 33m

30

15

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΛΕ 1,0mm

4000

16

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 3 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100
ΤΕΜΑΧΙΩΝ)

150

17

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 5 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50
ΤΕΜΑΧΙΩΝ)

100

18

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ (126) 24/6

200

Τιμή ανά
τεμάχιο
(χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο τιμής
ανά είδος
(ΠΟΣΟΤΗΤΑ Χ
Τιμή ανά τεμάχιο)
(χωρίς ΦΠΑ)
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19

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ (64)

100

20

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟ
ΜΕ ΣΥΡΜΑ 24/6 ΕΩΣ 20 ΦΥΛΛΑ

50

21

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΦΥΛΛΩΝ
(ΔΕΣΜΙΔΕΣ)

1500

22

ΨΑΛΙΔΙA ΓΡΑΦΕΙΟΥ 21cm

20

23

ΜΝΗΜΕΣ USB 32GB

20

24

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 200 ΦΥΛΛΑ Α4

30

25

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑA ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ
1,5V

200

26

ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΟΝΤΡΑ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr)

2

27

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑAΑ
ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ

150

28

ΜΝΗΜΕΣ USB 64GB

20

29

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΕ ΥΓΡΟ

200

30

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 7 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100
ΤΕΜΑΧΙΩΝ)

150

31

ΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ

20

32

ΧΑΡΤΟΘΗΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
Α4

100

33

ΓΟΜΕΣ ΔΙΧΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΚΑΙ
ΣΤΥΛΟ

100

34

CD-R ΕΓΓΡΑΦΗΣ 700MB (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)

15

35

ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
25x35x12cm ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

45

36

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 923/10mm

250

37

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 3mm ΜΑΥΡΟΙ

10
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38

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 3mm ΜΠΛΕ

10

39

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 3mm ΚΟΚΚΙΝΟΙ

10

40

ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΦΕ PVC
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 50mm Χ 66m

20

41

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 50mm Χ
100m

20

42

ΥΓΡΟ ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ 28ml

15

43

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΞΥΣΤΡΕΣ

100

44

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ

30

45

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ Α4 ΤΥΠΟΥ Γ
(100 TMX)
ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΟ
ΥΛΙΚΟ PVC, ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΕΣ
ΓΩΝΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 85,6 Χ 53,98
mm ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 0,76mm (0,030 in).

10

46

Αριθμητικά
(χωρίς Φ.Π.Α.)

2000

Ολογράφως
(χωρίς Φ.Π.Α.)

Φ.Π.Α.

Αριθμητικά
(με Φ.Π.Α.)

Ολογράφως
(με Φ.Π.Α.)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Θα αναφέρεται ότι η ανωτέρω προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους υποψήφιους Αναδόχους για εκατόν είκοσι
(120) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

E’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Αρ. Σύμβασης ..../2017

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ…..
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ FAX
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα, …..2017 στο κτίριο της οδού Αμαλίας 12 στο Σύνταγμα, στο οποίο εδρεύει το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, μεταξύ των συμβαλλομένων μερών:
1. Του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Αμαλίας 12, ΤΚ 10557, με Α.Φ.Μ.:
997417873, Δ.Ο.Υ.: Δ’ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την
Γενική Γραμματέα Τουρισμού κ. Ευρυδίκη Κουρνέτα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23624/9.12.2016
Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 4008/Β/14.12.2016) για τη Μεταβίβαση δικαιώματος
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού, στον Γενικό
Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον Προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής
Υπηρεσίας, στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού και στους
Προϊσταμένους των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), και
2. Της εταιρείας με την επωνυμία ….., με έδρα ……., ΑΦΜ: …., Δ.Ο.Υ.: …… που εκπροσωπείται νόμιμα για
την υπογραφή της παρούσας από ….., δυνάμει του Καταστατικού της όπως ισχύει, εφεξής
καλούμενης χάριν συντομίας «Ανάδοχος».
Αφού έλαβαν υπόψη :
1. Την με αριθμ. πρωτ. …. Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια γραφικής
ύλης και αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και Fax, για την κάλυψη των
αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού.
2. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ….. απόφαση αναφορικά με την δέσμευση πίστωσης στον ΚΑΕ 1111 οικον.
έτους 2017.
3. Την με αριθμ. πρωτ. …. απόφαση της Γενικής Γραμματέως Τουρισμού, με την οποία κατακυρώθηκε
το αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού στην εταιρεία …..., με έδρα ….., ΑΦΜ: …, Δ.Ο.Υ.: ...
Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής:
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ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο προμήθειας – Προδιαγραφές

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για
εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και Fax όπως αναφέρονται στην αριθμ. Πρωτ. ..............
προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού του Υπουργείου Τουρισμού και σύμφωνα με την προσφορά
που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία (Αριθμ. Πρωτ. …..), όπως αυτά αναλύονται παρακάτω
(αναλυτική καταγραφή).
Συμφωνείται ότι όλα τα αναλώσιμα υλικά για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και Fax, θα
είναι αυθεντικά (original) εργοστασιακά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των
μηχανημάτων.
ΑΡΘΡΟ 2
Διάρκεια της Σύμβασης – Παραλαβή του υλικού
Η σύμβαση έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την παράδοση και την
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή όλων των υλικών. Η παράδοση των υλικών θα ολοκληρωθεί
ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου. Τα προϊόντα πρέπει να είναι ανά πάσα
στιγμή ετοιμοπαράδοτα και η παράδοσή τους θα εκτελείται εντός τριών (3) το πολύ εργασίμων
ημερών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας.
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται από 7.30 πμ. μέχρι 14.30μμ. Ο χώρος παράδοσης των υλικών
ορίζεται το ισόγειο και οι όροφοι του κτηρίου του Υπουργείου Τουρισμού, στη Λ. Αμαλίας 12, ΤΚ
10557, Αθήνα. Οι δαπάνες μεταφοράς στο κτίριο και στους ορόφους που θα υποδειχθούν από την
υπηρεσία θα βαρύνει την ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 3
Αξία - Κρατήσεις
1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ….. συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. (σε ποσοστό 24%) το οποίο προσφέρθηκε από την ως άνω μειοδότρια εταιρία.
2. Η καθαρή αξία ανέρχεται στο ποσό των ………
3. Στην δαπάνη αυτή περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις, καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη, εκτός του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ποσού ……., ο οποίος βαρύνει το
Ελληνικό Δημόσιο.
ΑΡΘΡΟ 4
Πληρωμή
Η πληρωμή θα γίνει μετά την υποβολή από την Ανάδοχο όλων των νομίμων παραστατικών
σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με την
εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
Πέραν των απαραίτητων δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται
στην κείμενη νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 5
Ποινικές Ρήτρες
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί προμηθειών
του Δημοσίου για τις οποίες η Ανάδοχος δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται
ανεπιφύλακτα, καθώς και οι όροι:
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1) Της με αριθμ. πρωτ. …. Προκήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και
Fax, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού..
2) Της με αριθμ. Πρωτ. ……….. απόφασης του Υπουργείου Τουρισμού, με την οποία κατακυρώθηκε
το αποτέλεσμα για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων
υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και Fax, για την κάλυψη των αναγκών του
Υπουργείου Τουρισμού.
3) Της με αριθμ. πρωτ. ………… προσφοράς της Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τις
προαναφερθείσες αποφάσεις. Σε περίπτωση που η ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τους όρους της
παρούσας, υπόκειται στις κυρώσεις των περί προμηθειών Δημοσίου διατάξεων.
ΑΡΘΡΟ 6
Καταγγελία / Ευθύνη
Το Υπουργείο Τουρισμού δύναται, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής, να καταγγείλει σε
οποιονδήποτε χρόνο την παρούσα Σύμβαση εφόσον η Ανάδοχος παραβεί οποιαδήποτε από τις
συμβατικές της υποχρεώσεις, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών. Συμφωνείται ρητά με την
παρούσα ότι το Υπουργείο δεν έχει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη
τυχόν υποστεί η Ανάδοχος από την καταγγελία της Σύμβασης.
Η καταγγελία της Σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, που
προϋπήρχαν της καταγγελίας και δεν απαλλάσσει ούτε την Ανάδοχο από ευθύνες και
υποχρεώσεις, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση ή τη Νομοθεσία σχετικά με συμβατικά
παραδοτέα, που έχουν εκτελεστεί πριν την καταγγελία, ούτε το Υπουργείο από την υποχρέωση
καταβολής της αξίας του τιμήματος των υπό προμήθεια ειδών που παραδόθηκαν.
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ζημίας του Υπουργείου Τουρισμού, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
ΑΡΘΡΟ 7
Επίλυση Διαφορών
Σε κάθε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της
παρούσας Σύμβασης, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 8
Σύνταξη Σύμβασης
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, κάθε μέρος έλαβε από ένα, ενώ το τρίτο θα
παραμείνει στο αρχείο του Υπουργείου Τουρισμού.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100025893
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ. Αμαλίας 12, Αθήνα, 10557
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ι. Κορρές
- Τηλέφωνο: 2103736146
- Ηλ. ταχυδρομείο: korres_i@mintour.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): 30199000-0, 30192110-5
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

22

ΑΔΑ: ΩΚΑΙ465ΧΘΟ-Ε95

17PROC001574727 2017-06-23

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
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 ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

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

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα
δραστηριότητεςxiii·

ή

εγκλήματα

συνδεόμενα

με

τρομοκρατικές

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xx
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxxi:
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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 όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
xxvi
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
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Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς [.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
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πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
να [] Ναι [] Όχι

Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός
φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν
η σχετική
τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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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 αναφέρονταιxxxiii, 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 δωρεάνxxxiv.
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 Δήλώσης 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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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.
42).
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
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(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ.
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7
τελευταίο εδάφιο)
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
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xxiii
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.
xxxi
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο
Παράρτημα αυτό.
xxxiii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiv
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.
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