ΑΔΑ: ΩΤΤ8469ΗΚΞ-ΝΔΚ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Α4 & Α3
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
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ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Βόλος 04/12/2015

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.:1604/15

Ταχ. Δνση: Ά ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, Βόλος
Ταχ. Κώδικας: 38500
Πληροφορίες: Ε. Γουργουλιάννης,
Τηλέφωνο: 2421095340, 6947008264
Φαξ: 2421095364
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια χαρτιού φωτοαντιγραφής Α4 και Α3 για την κάλυψη
των αναγκών της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1.1.

Τον Ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314//Α/27.12.2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

(ΔΕΚΟ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
1.2.

Το άρθρο 9 του Π.Δ. 482 (ΦΕΚ 174/Α/14−10−85) «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας

κεφάλαιο δραχμών 78.200.000 με την επωνυμία “Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων”»
1.3.

Το άρθρο 63 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/22−8−2011) «Τροποποίηση της

συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη
δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού
και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»
1.4.

Το άρθρο 18 και 19 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2−2−12) «Επείγουσες ρυθμίσεις

που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015».
1.5.

Τον ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α' 160/2014
1.6. Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας ΕΒΕΤΑΜ, όπως αυτό δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 676/ΑΕ κ΄ΕΠΕ/27−1−2012 και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτού
1.7. Την ΚΥΑ (Ανάπτυξης και Οικονομικών) οικ. Φ.02.4.3/13413/777/21-11-2013 (ΦΕΚ
585/27-11-2013)
1.8. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της
εταιρείας με την αρ. 14/354-16.0315 απόφασή του
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2. Τις αποφάσεις:
2.1. Με αρ.38/346-10.12.2014 περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
2.2. Με αρ. ΜΟ042/2015 απόφαση του προέδρου Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
3. Τις ανάγκες τις εταιρείας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιµή για την
προμήθεια χαρτιού φωτοαντιγραφής Α4 & Α3 για την κάλυψη των αναγκών της
ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια χαρτιού φωτοαντιγραφής Α4 &
Α3 (Είδος) είναι τρεις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (3.900,00 € ), συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δύο (2) ηµερών από την ημερομηνία
ανάρτησης της διακήρυξής του στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
(www.ebetam.gΣφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη. το αργότερο μέχρι
την 14-12-2015, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 15.00 μ.µ. στην έδρα της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. (Ά
ΒΙ.ΠΕ. Βόλου) Τ.Κ. 38500.
Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπό τους, ή
αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή ή courrier στην ως άνω
διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ουδεµία
ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα
αποσταλούν.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ……………………..…………ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β …………………………………….. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ………………………………………...ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ………….…………………………..…...……………….ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε…………………………ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΗΣ ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ά
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Πρόχειρος διαγωνισμός σε ευρώ µε κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Προμήθεια χαρτιού φωτοαντιγραφής Α4 & Α3 για την κάλυψη
των αναγκών της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

235 χαρτοκιβώτια Α4
8 δεσμίδες των 500 φύλλων Α3

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

 Α΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, Βόλος
 Μ. Μερκούρη 76, Άγιος Δημήτριος Αττικής
 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη
 Ελ. Βενιζέλου 4, Καλλιθέα
 72ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών- Λαμίας

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

 Α΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, Βόλος:
90 χαρτοκιβώτια Α4 & 1 δεσμίδα Α3
 Μ. Μερκούρη 76, Άγιος Δημήτριος Αττικής :
45 χαρτοκιβώτια Α4
 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη: 35 χαρτοκιβώτια Α4
 Ελ. Βενιζέλου 4, Καλλιθέα: 30 χαρτοκιβώτια Α4 &
1 δεσμίδα Α3
 72ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών- Λαμίας:
35 χαρτοκιβώτια Α4 & 1 χαρτοκιβώτιο Α3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 3.900,00 € ,
συµπεριλαµβανοµένων Φ.Π.Α & κρατήσεων και αφορά:
3.900,00 € για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4Α3.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ

ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.-2016

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του
διαγωνισµού

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Ν.
2198/94, ΑΡΘΡΟ24

4%

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα
∆ιακήρυξη, ως ακολούθως:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄Β
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ Α:

1. Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή έχει σκοπό την προµήθεια χαρτιού φωτοαντιγραφής Α4 & Α3 για την
κάλυψη των αναγκών της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προµήθειας αναφέρονται
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.

στο

3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
1) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
2) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
3) συνεταιρισµοί,
4) κοινοπραξίες εργοληπτών (σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 39 του Π.∆.60 /
2007)
ο όρος «ανάδοχος» αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες.
4. Η πληρωµή θα γίνεται ως εξής:
Είδος - χαρτί φωτοαντιγραφής Α4 & Α3: Τµηµατικά µετά την παραλαβή της εκάστοτε
παραγγελίας και την έκδοση τιµολογίου από την εταιρεία.
Με απόφαση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και ύστερα από πρόταση της αρµόδιας επιτροπής,
διακόπτεται η χρηµατοδότηση της προµήθειας και καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο
προµηθευτής υπαιτίως δεν παραδίδει το υλικό σύµφωνα µε τη σύµβαση ανάθεσης.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 35 παρ. 4 και 5 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07) καθώς και στην οικεία Υ.Α. (Οικονομικών)
2024709/601/0026 ΦΕΚ 431/Β/7.5.98, όπως ισχύει σήμερα.

5. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών.
Οι προσφορές πρέπει:
5.1 Nα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους,
που αναφέρονται στην προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.
5.2 Nα είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν ξέσµατα, παράτυπες διορθώσεις,
σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία
εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από τον διαγωνιζόµενο, η δε αρµόδια
επιτροπή κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ.
και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς.
5.3 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, σε δύο
(2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι
µονογραµµένη, θα γράφεται η λέξη ¨ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ¨ και αυτό θα είναι επικρατέστερο
του
άλλου
αντιτύπου,
σε
περίπτωση
διαφοράς
µεταξύ
τους.

ΑΔΑ: ΩΤΤ8469ΗΚΞ-ΝΔΚ
5.4 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του ∆ιαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία)
ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ………
Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια χαρτιού φωτοαντιγραφής Α4 & Α3 για την κάλυψη
των αναγκών των υπηρεσιών της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α΄ 75),
στην οποία :
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού.
Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση.
Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.
Ότι

δεν

τελούν

σε

αποκλεισµό µε

βάση

αµετάκλητη απόφαση

του Υπουργείου

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του

Π.∆.

118/2007 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόµενη
υπεύθυνη δήλωση.
2. Ανεξάρτητο και σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (πρωτότυπο και
αντίγραφο) σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προµήθειας που αναφέρονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Στην τεχνική τους προσφορά οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώνουν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του χαρτιού και των φακέλων που προσφέρουν και επίσης να δηλώνουν την
συµµόρφωσή τους σε όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.
3. Ανεξάρτητο και σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος
θα περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία, (πρωτότυπο και αντίγραφο), σύµφωνα µε το
παρακάτω υπόδειγµα:
44
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α.
%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟ

ΧΑΡΤΙ
Α4
ΧΑΡΤΙ
Α3

Σημειώνεται ότι: Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών.

Η τιµή µονάδας χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.
Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε συµµετέχοντες
υποχρεούνται να τα παρέχουν.
Κάθε τιµολόγιο του προµηθευτή
αποκλειστικά.

υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις που τον βαραίνουν

ΜΕΡΟΣ Β:
1 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους αναδόχους για ενενήντα (90) ηµέρες από την
επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον ανάδοχο µπορεί να γίνεται και µε την
λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
2 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης κατά την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ως εξής:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και στην συνέχεια οι φάκελοι των τεχνικών και
οικονομικών προσφορών. Μονογράφονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων κατά
φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής.
3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει την ορθότητα
και πληρότητα των δικαιολογητικών και αξιολογεί τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία
που έχουν υποβληθεί, προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις
55
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απαιτήσεις της διακήρυξης.
Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει
στην ∆/νση, τ ο λ ο γ ι σ τ ή ρ ι ο κ α ι τ ο τ μ ή μ α π ρ ο μ η θ ε ι ώ ν

4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
– ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’
αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να
υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, στην Επιτροπή
Αξιολόγησης του διαγωνισμού, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου
των δικαιολογητικών την 15-12-2015 και ώρα 14.00' στην έδρα της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στο
Βόλο (Α' ΒΙΠΕ), μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά
φύλλο. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων
που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στην Δνση της
εταιρείας, στο λογιστήριο και στο τμήμα προμηθειών. Η ∆νση αποφαίνεται σχετικά και µε
µέριµνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους η απόφασή της για την κατακύρωση του
αποτελέσµατος του διαγωνισµού.
Όταν ο προσφέρων, ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίσει εγκαίρως
και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται
ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που προσφέρει την αµέσως επόµενη
χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ΄ εξής. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
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5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως από το τμήμα
προμηθειών, προς τον επιλεγέντα υποψήφιο.
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.

6 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης που αφορά το Α’ είδος, ο επιλεγείς ανάδοχος
υποχρεούται να προσκοµίσει, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (εγγύηση για την τήρηση
των όρων της σύµβασης) αναγνωρισµένου πιστωτικού ή χρηµατοοικονοµικού ιδρύµατος ή του
ΤΣΜΕ∆Ε ποσού ίσου µε το 10% της συνολική συµβατικής αξίας της προµήθειας χωρίς
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.∆. 118/07. Η εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης επιστρέφεται
µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και την εκπλήρωση όλων των συµβατικών
υποχρεώσεων του Αναδόχου.
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, θα εφαρµοσθούν κατ΄αναλογία οι διατάξεις του Ν.2286/95
(ΦΕΚ19/Α/95) και της Κ.Υ.Α, Αρ. Π1/525/2010 (ΦΕΚ-278/Β/2010) σχετικά µε τις
γνωµοδοτήσεις συλλογικών οργάνων επί θεµάτων αξιολόγησης προσφορών καθώς και επί
θεµάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση συµβάσεων.

7 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
7.1 Η παράδοση των υλικών θα γίνεται όπως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
7.2 Για τυχόν καθυστερήσεις στις
ενηµερώνει την Υπηρεσία.

παραδόσεις

ο

προµηθευτής

υποχρεούται

να

7.3 Τα υλικά όταν παραδίδονται στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., θα παραλαµβάνονται από την αρµόδια
Επιτροπή που έχει συσταθεί µε απόφαση της εταιρείας.
8 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο
15 Π.∆. 118/2007.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Είδος
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ

1

Φωτοαντιγραφικό χαρτί

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

21,0 x 29,7 cm (A4)

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο

29,7 x 42,0 cm (A3)

Παράρτηµα Α’ της ∆/ξης.

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα Α’
της ∆/ξης.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το χαρτί για προµήθεια, να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτότυπου και από τις δύο όψεις του .
Να µην επηρεάζεται από το µεγάλο διάστηµα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες.
Να παραδίδεται σε ορθογωνισµένα φύλλα διαστάσεων 21,0 x 29,7 (A4) cm & 29,7 x 42,0 cm (A3)
ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1 Σύνθεση πολτού : 100% χηµικός
2 Περιεκτικότητα σε τέφρα: 15% µέγιστο
3 Περιεκτικότητα σε υγρασία : 4,7 + 0,9%
4 Μάζα : 80 g/ m2 + 4 %.
5 Πάχος : 100 + 10 µm.
6 Αντοχή στο χνούδιασµα: Ελάχιστη 1,2 m/s για το µοντέλο τύπου εκκρεµές και 2,4 m/s για το ηλεκτρικό µοντέλο.
7 Επιφανειακή ηλεκτροστατική αντίσταση: 108 - 1011 Ω.
8 Αδιαφάνεια: µεγαλύτερη από 85% .
9 Λευκότητα : µεγαλύτερη από 85% .
10 Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen : 230 + 100 ml/min
11 Επιφάνεια : Ματ
∆ΙΑΦΟΡΑ
1 Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασµένο σε δεσµίδες των 500 φύλλων, ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισµένα ή
ελαττωµατικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού)
2 Οι δεσµίδες πρέπει να είναι περιτυλιγµένες µε αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιηµένο χαρτί), για την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού
χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος και συσκευασµένες σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές.
1
2
3
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Στο περιτύλιγµα κάθε δεσµίδας θα πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:
1 To όνοµα ή το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή.
2 Οι διαστάσεις των φύλλων
3 Ο αριθµός τους.
4 Η µάζα (g/m2 )
Στο εξωτερικό κιβώτιο πρέπει να αναγράφονται, εκτός από τις διαστάσεις των φύλλων και οι ακόλουθες ενδείξεις:
1
2

Το είδος του χαρτιού
Το όνοµα ή το εµπορικό σήµα του προµηθευτή.

1
2

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προµηθευτές πρέπει µε την προσφορά τους να απαντήσουν προς τις απαιτήσεις της παρούσας, µε την ίδια σειρά και αρίθµηση .
Οι προµηθευτές πρέπει µε την προσφορά τους να προσκοµίσουν βεβαίωση του κατασκευαστή όπου θα βεβαιώνεται ότι το χαρτί που προσφέρεται
πληροί τα ειδικά χαρακτηριστικά του παρόντος.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Προκειµένου να διαπιστωθεί η συµφωνία των ιδιοτήτων του υπό προµήθεια χαρτιού µε τους όρους της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής διενεργούνται οι
παρακάτω έλεγχοι :
1 Μακροσκοπικός Έλεγχος: Ο έλεγχος αυτός γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και έχει σκοπό την εξακρίβωση της συµφωνίας των ιδιοτήτων του
χαρτιού που διαπιστώνονται οπτικά µε τους όρους της Προδιαγραφής.
2 Πρακτικός έλεγχος διενεργείται επίσης από την ως άνω Επιτροπή στα µηχανήµατα για να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και η καταλληλότητα
του χαρτιού για παραλαβή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή των ειδών βρεθούν στο σύνολό τους ή µέρος από αυτά
ακατάλληλα και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθούν ή εµποδίζουν την άνετη εκτέλεση της εργασίας ή
καθυστερούν σοβαρά αυτή, η επιτροπή παραλαβής θα απορρίπτει την ακατάλληλη ποσότητα.
Σε περίπτωση που µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών βρεθούν στο
σύνολό τους ή µέρος από αυτά ως ακατάλληλα και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ή εµποδίζουν την
άνετη εκτέλεση της εργασίας ή καθυστερούν σοβαρά αυτή, ο προµηθευτής υποχρεούται να
αντικαταστήσει την ακατάλληλη ποσότητα µε ίση ποσότητα που θα πληροί τους όρους.
Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν θα παρέδιδε τα προς προµήθεια είδη µέσα στην
καθορισµένη από την παρούσα διακήρυξη προθεσµία ή σε περίπτωση που δεν τηρήσει οποιονδήποτε
όρο αυτής, εφαρµόζονται σε όλες τις περιπτώσεις οι κείµενες διατάξεις για τις κρατικές προµήθειες
καθώς και οι όροι της διακήρυξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. Κατάστημα
(∆/νση οδός -αριθμός TK fax )

………………………….

Ημερομηνία

………………

έκδοσης

ΕΥΡΩ. …………………… Προς

ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
Ά ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ, ΒΟΛΟΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
- ΄Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής

επιστολής

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ.
η

…………………(και ολογράφως) …………..………..……. στο οποίο και µόνο περιορίζεται

υποχρέωσή

μας

υπέρ

της

εταιρείας

………………………………………..

∆/νση………………………… ………………………… ……. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των
όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για

τη

προµήθεια

……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το
οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία
από µέρος µας 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 επιστροφή της
σ’ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

