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Μοναδικός Κωδικός:

ΘΕΜΑ: «∆ιενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 2
του Π.∆. 118/2007 και του άρθρου 12 ̟αρ. 1 του Π.∆. 99/1992 για την ε̟ιλογή αναδόχου για
την «Προµήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιµων υλικών» στο ̟λαίσιο του Υ̟οέργου 1
«Συντονισµός Εργασιών Ψηφιο̟οίησης και Τεκµηρίωση Ακατάγραφων Κινητών Μνηµείων»
του Έργου «Εµ̟λουτισµός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνηµείων του Υ̟ουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ανά̟τυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήµατος του Εθνικού
Αρχείου Μνηµείων» ενταγµένου στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» µε κωδικό MIS
376476.
.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υ̟όψη:
1. Το Π.∆. 118/2013 «Ίδρυση Υ̟ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» (ΦΕΚ 152/Α/2013).
2. Το Π.∆. 119/2013 «∆ιορισµός Αντι̟ροέδρου της Κυβέρνησης, Υ̟ουργών, Ανα̟ληρωτών
Υ̟ουργών και Υφυ̟ουργών» (ΦΕΚ 153/Α/2013).
3. Την υ̟’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Α/Γ∆∆Υ/∆ΟΕΠΥ/127853/19799/268/23.07.2013 (ΦΕΚ/Β/1781)
Υ̟ουργική Α̟όφαση µεταβίβασης δικαιώµατος υ̟ογραφής µε εντολή Υ̟ουργού στους
Γενικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κεντρικής
Υ̟ηρεσίας του Υ̟ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
4. Το άρθρο 90 του Π∆ 63/2005 «Κωδικο̟οίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005)
5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου
Λογιστικού Ελέγχου των δα̟ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», ό̟ως ισχύουν
τρο̟ο̟οιηµένες µε τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και
Ευθύνη»
6. Το άρθρο 1 ̟αρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α/19),
7. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρό̟ο εκτέλεσης
αρχαιολογικών έργων.
8. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45) ,
9. Το άρθρο 12 ̟αρ. 1 του Π.∆. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων»
(ΦΕΚ Α/46) ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει.
10. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/10.7.2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» ̟ου αφορούν
τους ̟ρόχειρους διαγωνισµούς.
11. Το Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/22.02.2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων
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12. συµβάσεων εκ̟όνησης µελετών και ̟αροχής συναφών υ̟ηρεσιών και άλλες διατάξεις»,
ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.
13. Την υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 5058/ΕΥΘΥ 138/13/13.02.2013 (ΦΕΚ 292/Β/2013) Υ̟ουργική
Α̟όφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης του ΕΣΠΑ
14. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ̟οχρεωτική
ανάρτηση νόµων και ̟ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
15. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή
ανα̟τυξιακών ̟αρεµβάσεων για την ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο 2007–2013», ό̟ως
τρο̟ο̟οιήθηκε µε τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010).
16. Το άρθρο 4 ̟αρ. 3 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/15.09.2011) «Σύσταση
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του
Ν. 3588/2007
(̟τωχευτικός κώδικας) - Προ̟τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»
17. Την µε αρ. Π1/4089/2011 (ΦΕΚ 2498/Β/4.11.2011 Α̟όφαση του Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού
Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την εξαίρεση α̟ό την ένταξη στο
Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ) ̟ροµήθειας ειδών ̟ου εντάσσονται στα
συγχρηµατοδοτούµενα ε̟ιχειρησιακά ̟ρογράµµατα µέχρι 31.12.2012.
18. Την υ̟΄αρ. ̟ρωτ. ΕΥΠΟΤ/152.081/ΨΣ2495-Α2/25-05-2012 (Α∆Α: Β498Φ-ΗΤΕ) Α̟όφαση
ένταξης της Οριζόντιας Πράξης “Εµ̟λουτισµός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών
Μνηµείων του Υ̟ουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και Ανά̟τυξη Νέου
Πληροφοριακού Συστήµατος του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων” µε κωδικό MIS 376476 στα
Ε̟ιχειρησιακά Προγράµµατα: «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία - Θράκη», «Κρήτη &
Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ή̟ειρος», «Αττική» στο Ε̟ιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Ε̟ιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013.
19. Την υ̟΄ αριθµ. ̟ρωτ. ΕΥΠΟΤ/152.186/ΨΣ5033-Α2/04-10-2013 (Α∆Α: ΒΛΛ41-Γ4Κ)
Α̟όφαση 1ης Τρο̟ο̟οίησης της Οριζόντιας Πράξης “Εµ̟λουτισµός των Ψηφιακών
Συλλογών των Κινητών Μνηµείων του Υ̟ουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και
Ανά̟τυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήµατος του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων” µε κωδικό
MIS 376476 στα Ε̟ιχειρησιακά Προγράµµατα: «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ή̟ειρος», «Αττική».
20. Την υ̟΄ αριθµ. ̟ρωτ. ΥΠΠΟΤ/∆ΕΑΜ/Φ.802/57469/629/11-06-2012 (Α∆Α: Β4ΛΥΓ-8ΑΗ)
Υ̟ουργική Α̟όφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του Υ̟οέργου 1 «Συντονισµός
Εργασιών Ψηφιο̟οίησης και Τεκµηρίωση Ακατάγραφων Κινητών Μνηµείων» του Έργου
«Εµ̟λουτισµός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνηµείων του Υ̟ουργείου
Πολιτισµού και Τουρισµού και Ανά̟τυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήµατος του Εθνικού
Αρχείου Μνηµείων» α̟ολογιστικά και µε αυτε̟ιστασία α̟ό τη ∆ιεύθυνση Εθνικού
Αρχείου Μνηµείων του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
21. Την υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./∆.Ε.Α.Μ./Φ.802/252473/1773/23.12.2013 (Α∆Α: ΒΛΓΓΓΕ2Ε)
Υ̟ουργική
Α̟όφαση
1ης
Τρο̟ο̟οίησης
της
υ̟’
αριθµ.
̟ρωτ.
ΥΠΠΟΤ/∆ΕΑΜ/Φ.802/57469/629/11.06.2012 (Α∆Α: Β4ΛΥΓ-8ΑΗ) έγκρισης εκτέλεσης
εργασιών του Υ̟οέργου 1 «Συντονισµός Εργασιών Ψηφιο̟οίησης και Τεκµηρίωση
Ακατάγραφων Κινητών Μνηµείων» του Έργου «Εµ̟λουτισµός των Ψηφιακών Συλλογών
των Κινητών Μνηµείων του Υ̟ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ανά̟τυξη Νέου
Πληροφοριακού Συστήµατος του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων» α̟ολογιστικά και µε
αυτε̟ιστασία α̟ό τη ∆ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων του ΥΠ.ΠΟ.Α
22. Τις εγκεκριµένες ̟ιστώσεις του έργου «Εµ̟λουτισµός των Ψηφιακών Συλλογών των
Κινητών Μνηµείων του Υ̟ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ανά̟τυξη Νέου
Πληροφοριακού Συστήµατος του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων» µε κωδικό αριθµό
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2012ΣΕ01480050 της ΣΑΕ 014/8 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, σύµφωνα µε
την α̟όφαση ένταξής του.
Α̟οφασίζουµε:
1. Την διενέργεια ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή ανά Πίνακα για την ε̟ιλογή αναδόχου για την «Προµήθεια γραφικής ύλης
και αναλώσιµων υλικών», εκτιµώµενου συνολικού κόστους είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ
(26.000€) συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
2. Η δα̟άνη, θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του 1ου Υ̟οέργου της ̟ράξης «Εµ̟λουτισµός των
Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνηµείων του Υ̟ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
και Ανά̟τυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήµατος του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων» ενταγµένου
στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» µε κωδικό MIS 376476, ΚΩ∆. Πράξης 2012ΣΕ01480050
ΣΑ: Σ.Α.Ε. 014/8 ̟ου συγχρηµατοδοτείται α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση (Ευρω̟αϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανά̟τυξης) και α̟ό το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
3. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού ̟εριγράφονται αναλυτικά στην
ε̟ισυνα̟τόµενη αναλυτική ∆ιακήρυξη και στα Παραρτήµατα Α΄ και Β΄ αυτής, η ο̟οία
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας.
4. Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται µέχρι την 06/02/2014 ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα 15:00
(καταληκτική ηµεροµηνία). Προσφορές ̟ου θα κατατεθούν µετά την ̟αρα̟άνω ηµεροµηνία
και ώρα είναι εκ̟ρόθεσµες, δεν αξιολογούνται αλλά ε̟ιστρέφονται. Ηµεροµηνία διενέργειας
διαγωνισµού ορίζεται η 07/02/2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Η α̟οσφράγιση του
κυρίως φακέλου των ̟ροσφορών θα ̟ραγµατο̟οιηθεί την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
5. Η ̟αρούσα α̟όφαση, οι συνηµµένες αναλυτική ∆ιακήρυξη και ̟ερίληψη αυτής να
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ∆.Ε.Α.Μ (http://nam.culture.gr), στο διαδικτυακό κόµβο του
Υ̟ουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού (http://digitallibrary.yppo.gr/) καθώς και στο
διαδικτυακό κόµβο του ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) για χρονικό διάστηµα κατ’
ελάχιστον δεκα̟έντε (15) ηµερών ̟ριν την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης

Έλενα Κουντούρη
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Περίληψη της ∆ιακήρυξης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα.
2. Αναλυτική ∆ιακήρυξη µε τα ακόλουθα Παραρτήµατα:
• Παράρτηµα Α΄ - Τεχνικές ̟ροδιαγραφές
• Παράρτηµα Β΄ - Τυ̟ο̟οιηµένο έντυ̟ο οικονοµικής ̟ροσφοράς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2014
Η ∆ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε
κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή ανά Πίνακα (αρ. 2 Π.∆. 118/2007 και αρ. 12 ̟αρ. 1
Π.∆. 99/1992) για την ε̟ιλογή αναδόχου για την «Προµήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιµων
υλικών» µε τα ακόλουθα στοιχεία:
1) ∆ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων, Αγίων Ασωµάτων 11, 10553, Αθήνα.
2) Σύµβαση ̟ροµήθειας.
3) Είδος διαδικασίας: Πρόχειρος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός
4) Τό̟ος ̟αράδοσης και το̟οθέτησης των υ̟ό ̟ροµήθεια υλικών είναι η ∆ιεύθυνση Εθνικού
Αρχείου Μνηµείων, Αγίων Ασωµάτων 11, 10553, Αθήνα.
5) Τίτλος: «Προµήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιµων υλικών» για τις ανάγκες εκτέλεσης του
Υ̟οέργου 1 «Συντονισµός Εργασιών Ψηφιο̟οίησης και Τεκµηρίωση Ακατάγραφων Κινητών
Μνηµείων» του Έργου «Εµ̟λουτισµός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνηµείων του
Υ̟ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ανά̟τυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήµατος του
Εθνικού Αρχείου Μνηµείων».
Το αντικείµενο της ̟ροµήθειας ̟εριλαµβάνει την ̟ροµήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιµων
υλικών για εκτυ̟ωτές, φωτοτυ̟ικά και FAX καθώς και αναλώσιµων υλικών ηλεκτρονικών
υ̟ολογιστών (hardware) σύµφωνα µε τις ̟ροδιαγραφές και την ̟εριγραφή της τεχνικής
έκθεσης του Παραρτήµατος Α της αναλυτικής διακήρυξης αρ. 1/2014 για το εν λόγω έργο. Οι
υ̟οψήφιοι ανάδοχοι µ̟ορούν να καταθέσουν ̟ροσφορά για κάθε Πίνακα ξεχωριστά είτε για
το σύνολο τους. Η κατακύρωση θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε το σύστηµα των ̟ολλα̟λών αναδόχων
̟άντα µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά Πίνακα.
Όλα τα ̟ροσφερόµενα είδη ̟ου αφορούν στα µελάνια, για τα ο̟οία θα καταθέσουν ̟ροσφορά
οι υ̟οψήφιοι ανάδοχοι, µ̟ορούν να είναι αυθεντικά ή και ισοδύναµα, σύµφωνα ̟άντα µε τις
̟ροδιαγραφές του Παραρτήµατος Α΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές.
6) Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται α̟ό την υ̟ογραφή της και για διάρκεια σαράντα (40)
ηµερών.
7) ∆ε θα ληφθούν υ̟όψη εναλλακτικές ̟ροσφορές.
8) Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να ̟ροµηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείµενο της
∆ιακήρυξης µε τα Παραρτήµατα αυτής (Α΄ -Β΄) α̟ό την ∆ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου
Μνηµείων, υ̟εύθυνη κα. Μ. Κανελλο̟ούλου, τηλ. 210 3358000- εσωτ. 147, fax : 210 3358190-191,
e-mail: deam@culture.gr (ώρες 09:00 µε 15:00). Η αναλυτική ∆ιακήρυξη δηµοσιεύεται ε̟ίσης
στον διαδικτυακό κόµβο της Υ̟ηρεσίας http://nam.culture.gr, στο διαδικτυακό κόµβο του
Υ̟ουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού (http://digitallibrary.yppo.gr/) καθώς και στο
διαδικτυακό κόµβο του ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr). ∆εν ̟ροβλέ̟εται ̟ροθεσµία για
την ̟αραλαβή της ∆ιακήρυξης.
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9) Ο ̟ροϋ̟ολογισµός της σύµβασης είναι είκοσι έξι χιλιάδες Ευρώ (€ 26.000),
συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
10) Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται στο Πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνηµείων,
υ̟όψη κας Μ. Κανελλο̟ούλου, µέχρι την 06/02/2014, ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα 15:00
(καταληκτική ηµεροµηνία). Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 07/02/2014,
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.
Οι ̟ροσφορές συντάσσονται υ̟οχρεωτικά στα ελληνικά.
11) Η α̟οσφράγιση του κυρίως φακέλου των ̟ροσφορών θα γίνει στην ∆ιεύθυνση Εθνικού
Αρχείου Μνηµείων, στις 07/02/2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 και µ̟ορούν να
̟αρίστανται όσοι εκ των συµµετεχόντων το ε̟ιθυµούν.
12) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν νοµικά και φυσικά ̟ρόσω̟α ̟ου:
-̟ροέρχονται α̟ό χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.∆.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες ̟ου έχουν συνάψει
συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε., ή Συνεταιρισµοί εµ̟ορίας, ή Ενώσεις Προµηθευτών των
̟αρα̟άνω ̟ροσώ̟ων και
Για ενώσεις : δεν α̟αιτείται συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς.
Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο, δεν µ̟ορεί να µετέχει σε ̟ερισσότερες της
µιας ̟ροσφορές.
13) Λόγοι α̟οκλεισµού: Α̟οκλείονται όσοι δεν ̟ληρούν τους όρους των διατάξεων του
άρθρου 6 ̟αρ. 2 σηµεία α) έως ε) του Π.∆. 118/2007 και των άρθρων 8 και 9 της αναλυτικής
∆ιακήρυξης.
14) Ο χρόνος ισχύος των ̟ροσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) µέρες.
15) H σύµβαση η ο̟οία θα υ̟ογραφεί µεταξύ της ∆ιεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνηµείων και
του Αναδόχου θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης και
α̟ό εθνικούς ̟όρους στο ̟λαίσιο του Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση
2007-2013».
16) Στην ̟ερί̟τωση ε̟ιλογής ένωσης ̟ροµηθευτών, ̟ρέ̟ει ̟ριν την υ̟ογραφή της σύµβασης
να ̟εριβληθεί τη µορφή της Κοινο̟ραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη µορφή εταιρείας του εµ̟ορικού
δικαίου, και να ̟ροσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.
17) Προσφυγές και ενστάσεις υ̟οβάλλονται στην Ε̟ιτρο̟ή Ενστάσεων για τους λόγους και στις
̟ροθεσµίες ̟ου ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την
υ̟οβολή ενστάσεων και ̟ροσφυγών ̟αρέχονται α̟ό τη ∆ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου
Μνηµείων.

Αθήνα,

17-01-2014

H Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης

Έλενα Κουντούρη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Ταχ.∆/νση: Αγίων Ασωµάτων 11 – Αθήνα
Ταχ.Κώδικας: 105 53
Πληροφορίες: Μ. Κανελλο̟ούλου
Τηλ.: 210 3358000, εσωτ. 147
Fax.: 210 3358190-191
e-mail: deam@culture.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2014
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«Γραφικής Ύλης και Αναλώσιµων Υλικών»
για τις ανάγκες εκτέλεσης του Υ̟οέργου 1 «Συντονισµός Εργασιών Ψηφιο̟οίησης και
Τεκµηρίωσης Ακατάγραφων Κινητών Μνηµείων»

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή ανά Πίνακα.
Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: 07/02/2014
Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ̟οβολής Προσφορών: 06/02/2014

Το έργο συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης και α̟ό
εθνικούς ̟όρους στο ̟λαίσιο του Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013

ΑΘΗΝΑ, 2014
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΆΡΘΡΟ 1 - Θεσµικό ̟λαίσιο διαγωνισµού
ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείµενο ̟ροµήθειας
ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋ̟ολογισµός - Χρηµατοδότηση
ΆΡΘΡΟ 4 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων – Παραλαβή
∆ιακήρυξης
ΆΡΘΡΟ 5 – ∆ιευκρινίσεις ∆ιακήρυξης
ΆΡΘΡΟ 6– Γενικές ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής – ∆ικαίωµα συµµετοχής – Λοι̟οί Λόγοι
Α̟οκλεισµού – Ελάχιστα ε̟ί̟εδα ικανοτήτων υ̟οψηφίων
ΆΡΘΡΟ 7 – Τό̟ος και Προθεσµία υ̟οβολής ̟ροσφορών – ∆ιάρκεια ισχύος ̟ροσφορών
ΆΡΘΡΟ 8 – Τρό̟ος σύνταξης και ̟εριεχόµενο ̟ροσφορών
ΆΡΘΡΟ 9 – ∆ικαιολογητικά κυρίως φακέλου
ΆΡΘΡΟ 10 – Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
ΆΡΘΡΟ 11 – Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
ΆΡΘΡΟ 12 – ∆ιαδικασία Α̟οσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών – Ανάδειξη µειοδότη
(̟ροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή)
ΆΡΘΡΟ 13 – ∆ιαδικασία Κατακύρωσης
ΆΡΘΡΟ 14 – ∆ιοικητικές Προσφυγές
ΆΡΘΡΟ 15 – Ακύρωση – Ματαίωση ∆ιαγωνισµού
ΆΡΘΡΟ 16 – Υ̟ογραφή Σύµβασης
ΆΡΘΡΟ 17 – Όροι Εκτέλεσης Προµήθειας
ΆΡΘΡΟ 18- Γλώσσα ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού – Κοινο̟οιήσεις – Ισχύουσα Νοµοθεσία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - Τεχνικές ̟ροδιαγραφές και λοι̟ές τεχνικές ̟ληροφορίες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - Τυ̟ο̟οιηµένο έντυ̟ο οικονοµικής ̟ροσφοράς
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ΆΡΘΡΟ 1 – Θεσµικό ̟λαίσιο διαγωνισµού
Ο ̟αρών διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.∆. 118/2007
«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150) (̟ρόχειρος διαγωνισµός) και του άρθρου 38
της µε αρ. 14053/2008 Α̟όφασης του Υ̟ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υ̟ουργική
Α̟όφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει και τις
διατάξεις ό̟ως τρο̟ο̟οιηµένες ισχύουν:
• Των άρθρων 79-85 του Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, κλ̟» (ΦΕΚ Α/247),
• Του άρθρου 1 ̟αρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α/19),
• Του άρθρο 12 ̟αρ. 1 του Π.∆. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων»
(ΦΕΚ Α/46) ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει,
•

Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150),

• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α/45).
ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείµενο ̟ροµήθειας
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ̟ροµήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιµων υλικών για
εκτυ̟ωτές, φωτοτυ̟ικά και FAX καθώς και αναλώσιµων υλικών ηλεκτρονικών υ̟ολογιστών
(hardware), ό̟ως ̟εριγράφεται αναλυτικά στην ε̟ισυνα̟τόµενη τεχνική ̟εριγραφή
(Παράρτηµα Α), η ο̟οία και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του υ̟όψη διαγωνισµού και της
σχετικής διακήρυξης.
ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋ̟ολογισµός –Χρηµατοδότηση
Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός του έργου ̟ου θα αναλάβει να υλο̟οιήσει ο ανάδοχος του
̟αρόντος διαγωνισµού συµ̟εριλαµβανοµένης της αµοιβής του, ανέρχεται κατ΄ ανώτατο όριο
στο ̟οσό των είκοσι έξι χιλιάδων Ευρώ (€26.000) συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (23%) και
θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις της ̟ράξης «Εµ̟λουτισµός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών
Μνηµείων του Υ̟ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ανά̟τυξη Νέου Πληροφοριακού
Συστήµατος του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων» ενταγµένου στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση 20072013» µε κωδικό MIS 376476, ΚΩ∆. Πράξης: 2012ΣΕ01480050 ΣΑ: 014/8 ̟ου
συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης και α̟ό εθνικούς
̟όρους στο ̟λαίσιο του Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος « Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013»
• Ο ̟ροϋ̟ολογισµός της δα̟άνης αναλύεται ως εξής:

Α/Α
Πίνακα

1

2

Περιγραφή
είδους
Προµήθεια
γραφικής ύλης και
αναλώσιµων
υλικών για
εκτυ̟ωτές,
φωτοτυ̟ικά και
FAX
Προµήθεια
αναλώσιµων
υλικών
ηλεκτρονικών
υ̟ολογιστών

Προϋ̟ολογισµός
χωρίς Φ.Π.Α.

Προϋ̟ολογισµός
συµ̟εριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.

17.479,68€

21.500,00€

3.658,54€

4.500,00€
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•

•

Οι υ̟οψήφιοι ανάδοχοι µ̟ορούν να καταθέσουν ̟ροσφορά είτε για το σύνολο των
̟ρος ̟ροµήθεια ειδών του Πίνακα 1(κατά ανώτατο όριο τις 17.479,68€ χωρίς Φ.Π.Α.)
και του Πίνακα 2 (κατά ανώτατο όριο τις 3.658,54€ χωρίς Φ.Π.Α.) του Παραρτήµατος
Α΄ της ̟αρούσας, είτε για έναν α̟ό τους δύο Πίνακες. Η κατακύρωση θα
̟ραγµατο̟οιηθεί µε το σύστηµα των ̟ολλα̟λών αναδόχων ̟άντα µε κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά Πίνακα.
Όλα τα ̟ροσφερόµενα είδη ̟ου αφορούν στα µελάνια, για τα ο̟οία θα καταθέσουν
̟ροσφορά οι υ̟οψήφιοι ανάδοχοι, µ̟ορούν να είναι αυθεντικά ή και ισοδύναµα,
σύµφωνα ̟άντα µε τις ̟ροδιαγραφές του Παραρτήµατος Α΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας διακήρυξης.

ΆΡΘΡΟ 4 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων – ̟αραλαβή
∆ιακήρυξης
1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής (Υ̟ουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού/ Γενική
∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς/ ∆ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου
Μνηµείων) είναι τα ακόλουθα:
∆ιεύθυνση:
Αγίων Ασωµάτων 11
Το̟οθεσία / Πόλη:
Αθήνα
Χώρα:
Ελλάδα
Ταχυδρ. Κώδικας:
105 53
Τηλέφωνο:
210 3358000
Τηλεοµοιοτυ̟ία:
210 3358190-191
deam@culture.gr
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση:
Ιστοσελίδα:
http://nam.culture.gr
2. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να ̟αραλάβουν την ∆ιακήρυξη, µ̟ορούν να α̟ευθύνονται
στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09.00-15.00. Για την
̟αραλαβή της ∆ιακήρυξη δεν ̟ροβλέ̟εται κόστος. Ε̟ίσης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας
Αρχής http://nam.culture.gr διατίθεται ηλεκτρονικά η ̟αρούσα ∆ιακήρυξη.
ΆΡΘΡΟ 5– ∆ιευκρινίσεις ∆ιακήρυξης
1. Οι υ̟οψήφιοι µ̟ορούν να ζητούν µόνο εγγράφως διευκρινίσεις για το ̟εριεχόµενο της
̟αρούσας α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή µέχρι της 27/01/2014. Οι α̟αντήσεις ̟αρέχονται γρα̟τώς
και το αργότερο µέχρι 31/01/2014. Οι ̟αρεχόµενες α̟αντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας
Αρχής σε καµία ̟ερί̟τωση δεν ε̟ιτρέ̟εται να τρο̟ο̟οιούν ουσιωδώς το ̟εριεχόµενο και τους
όρους της ̟αρούσας. Όλες οι υ̟οβληθείσες ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, συνοδευόµενες α̟ό
όλες τις α̟αντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής αναρτώνται άµεσα στην ιστοσελίδα
http://nam.culture.gr. Ε̟’ αυτών καθώς και ε̟ί των σχετικών α̟αντήσεων – διευκρινίσεων
της Αναθέτουσας Αρχής ενηµερώνεται αµέσως η Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 12 ̟αρ. 1 της ̟αρούσας.
2. Μετά την υ̟οβολή των ̟ροσφορών, διευκρινίσεις, τρο̟ο̟οιήσεις ή α̟οκρούσεις όρων της
̟αρούσας α̟ό τους υ̟οψήφιους δε γίνονται δεκτές και α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες.
ΆΡΘΡΟ 6 – Γενικές ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής- ∆ικαίωµα συµµετοχής –
Α̟οκλεισµού – Ελάχιστα ε̟ί̟εδα ικανοτήτων υ̟οψηφίων

Λοι̟οί Λόγοι

1. Στο διαγωνισµό µ̟ορούν να συµµετάσχουν:
Φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α, ενώσεις ή συµ̟ράξεις αυτών ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά,
̟ου έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την
καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό
της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών ̟ου είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία
∆ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ, η ο̟οία κυρώθηκε α̟ό την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ
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Α/139/27.6.1997) ή σε τρίτες χώρες ̟ου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. και
έχουν α̟ό το νόµο και/ή το καταστατικό τους δικαίωµα άσκησης ε̟αγγελµατικής
δραστηριότητας για την εν λόγω ̟ροµήθεια. Στην ̟ερί̟τωση των ενώσεων ̟ροµηθευτών δεν
α̟αιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ̟ροκειµένου να υ̟οβάλουν ̟ροσφορά.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει α̟ό την υ̟οψήφια Ένωση ̟ριν την υ̟ογραφή της
σύµβασης να ̟εριβληθεί τη µορφή της κοινο̟ραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια
συµβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη µορφή εταιρείας του εµ̟ορικού δικαίου, συσταθείσας
σύµφωνα µε τις διατάξεις του εµ̟ορικού νόµου.
2. Με την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς τα µέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της ̟ροµήθειας. Κατά
τα λοι̟ά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του Π.∆. 118/2007.
3. Κάθε υ̟οψήφιος (φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ή ένωση ή συνεταιρισµός) µ̟ορεί να συµµετέχει
στο ∆ιαγωνισµό είτε µεµονωµένα µε µία µόνο ̟ροσφορά είτε ως µέλος µίας και µόνο
κοινο̟ραξίας ή ένωσης.
4. Προσφέροντες/ ε̟ιχειρήσεις ̟ου σχετίζονται µε ̟ροσφέροντες, οι ο̟οίοι/οι ο̟οίες έχουν
̟αράσχει συµβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εµ̟λακεί µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο στην
̟ροετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της ̟ροκηρυσσόµενης σύµβασης (̟.χ. στη σύνταξη της
σχετικής µελέτης ή των τεχνικών ̟ροδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου δια̟ιστώνεται
στρέβλωση του ανταγωνισµού ή/και µη τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης α̟οκλείονται
α̟ό τη συµµετοχή στο διαγωνισµό. Σε ̟ερί̟τωση υ̟οβολής κοινής ̟ροσφοράς α̟ό ενώσεις
̟ροµηθευτών, αυτός ο λόγος α̟οκλεισµού ισχύει για καθένα α̟ό τα µέλη της ένωσης. Εάν
συντρέχει και για ένα µόνο µέλος ένωσης, η υ̟οβληθείσα κοινή ̟ροσφορά α̟οκλείεται α̟ό το
διαγωνισµό.
ΆΡΘΡΟ 7 – Τό̟ος και Προθεσµία υ̟οβολής ̟ροσφορών – ∆ιάρκεια ισχύος ̟ροσφορών
1. Η ̟ροθεσµία υ̟οβολής ̟ροσφορών και των α̟αραίτητων δικαιολογητικών λήγει την
06/02/2014, ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα Ελλάδος 15:00
2. Μετά την κατάθεση της ̟ροσφοράς, ε̟ί νοµίµως υ̟οβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι ̟αρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται α̟ό αρµόδιο όργανο είτε κατά
την ενώ̟ιον του διαδικασία, είτε κατό̟ιν εγγράφου της Υ̟ηρεσίας, µετά α̟ό σχετική
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Α̟ό τις διευκρινίσεις, οι ο̟οίες ̟αρέχονται, σύµφωνα µε
τα ̟αρα̟άνω, λαµβάνονται υ̟όψη µόνον εκείνες ̟ου αναφέρονται στα σηµεία για τα ο̟οία
υ̟οβλήθηκε σχετικό αίτηµα α̟ό το αρµόδιο όργανο. Μετά την κατάθεση της ̟ροσφοράς δεν
γίνεται α̟οδεκτή, αλλά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη κάθε υ̟οβολή συµ̟ληρωµατικών
στοιχείων.
3. Α̟οδεκτές είναι οι ̟ροσφορές ̟ου έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4 της
̟αρούσας µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία. Σε κάθε υ̟οβαλλόµενη ̟ρόταση δίνεται αριθµός
̟ρωτοκόλλου α̟ό τον ο̟οίο και µόνο α̟οδεικνύεται η ηµεροµηνία υ̟οβολής της.
4. Προσφορά µ̟ορεί να υ̟οβληθεί µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο στην ως άνω διεύθυνση ισχύει όµως
µόνο στην ̟ερί̟τωση ̟ου έχει λάβει εγκαίρως αριθµό ̟ρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω.
5. Οι ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για εκατόν είκοσι
(120) ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές ̟ου αναφέρουν
χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή
µ̟ορεί να ζητήσει και ̟αράταση της ισχύος των ̟ροσφορών. Κατά τα λοι̟ά ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 13 του Π.∆. 118/2007.
6. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι υ̟οβαλλόµενες ̟ροσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε λαµβάνονται
υ̟όψη και ε̟ιστρέφονται χωρίς να α̟οσφραγιστούν.
ΆΡΘΡΟ 8 – Τρό̟ος σύνταξης και ̟εριεχόµενο ̟ροσφορών
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1. Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε ο̟οιαδή̟οτε άλλη γλώσσα της
Ευρω̟αϊκής Ένωσης συνοδευόµενες α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε
̟ερί̟τωση διαφωνίας υ̟ερισχύει η ε̟ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστο̟οιητικά
αλλοδα̟ών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση στην
Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των ̟ροσφορών θα ̟ρέ̟ει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν
ε̟ίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού.
2. Οι ̟ροσφορές είναι δακτυλογραφηµένες και δεν φέρουν ̟αράτυ̟ες διορθώσεις (σβησίµατα,
διαγραφές, ̟ροσθήκες, κλ̟.). Αν υ̟άρχουν διορθώσεις, ̟ροσθήκες, κ.λ.̟. θα ̟ρέ̟ει να είναι µε
τα ίδια στοιχεία εκτυ̟ωτικής µηχανής και µονογραµµένες α̟ό τον ̟ροσφέροντα, η δε αρµόδια
Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 12 ̟αρ. 1 της ̟αρούσας, κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις,
κλ̟. και γενικά θα ε̟ιβεβαιώνει ότι έγιναν ̟ριν α̟ό την α̟οσφράγιση της ̟ροσφοράς.
3. Εναλλακτικές ̟ροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟οβληθούν, δεν λαµβάνονται υ̟όψη.
4. Αντι̟ροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε ̟ερί̟τωση
υ̟οβολής τους α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες.
5. Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθούν σε δύο (2) αντίτυ̟α ̟ου θα τεθούν µέσα στον ίδιο
ενιαίο σφραγισµένο φάκελο ̟ροσφοράς. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της
̟ροσφοράς ̟ρέ̟ει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Στοιχεία α̟οστολέα (̟λήρης ε̟ωνυµία ∆ιαγωνιζόµενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοµατε̟ώνυµο και ̟λήρη
στοιχεία νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου. Σε ̟ερί̟τωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών)
Αριθµ. ∆ιακήρυξης 1/2014.
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, «Γραφικής Ύλης και Αναλώσιµων Υλικών
για τις ανάγκες εκτέλεσης του Υ̟οέργου 1 «Συντονισµός Εργασιών Ψηφιο̟οίησης και Τεκµηρίωσης
Ακατάγραφων Κινητών Μνηµείων»
Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 07/02/2014 και ώρα 11:00
Να µην ανοιχθεί α̟ό την Ταχυδροµική Υ̟ηρεσία ή την Υ̟ηρεσία Πρωτοκόλλου
∆εν ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι ο̟οίοι είναι δυνατόν να
α̟οσφραγισθούν και να ε̟ανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
6. Ο φάκελος κάθε ̟ροσφοράς συνοδεύεται ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού α̟ό ε̟ιστολή, η ο̟οία είναι
εκτός του σφραγισµένου φακέλου και στην ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να αναφέρεται το νοµικό/φυσικό
̟ρόσω̟ο/ένωση ̟ου υ̟οβάλλει την ̟ροσφορά. Η συνοδευτική ε̟ιστολή α̟οτελεί την αίτηση
του υ̟οψηφίου για συµµετοχή του στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, αναφέρει το χρόνο ισχύος
της ̟ροσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ̟αρούσας και υ̟ογράφεται α̟ό τον υ̟οψήφιο ή το
νόµιµο εκ̟ρόσω̟ό του. Σε ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση ̟ροµηθευτών η αίτηση
υ̟ογράφεται είτε α̟ό όλα τα µέλη της ένωσης, είτε α̟ό τον κοινό εκ̟ρόσω̟ο ̟ου διορίζεται µε
ειδικό συµβολαιογραφικό ̟ληρεξούσιο, το ο̟οίο ̟ροσκοµίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 9 της ̟αρούσας.
7. Μέσα στον φάκελο κάθε ̟ροσφοράς το̟οθετούνται όλα τα α̟αιτούµενα κατά το στάδιο
υ̟οβολής της ̟ροσφοράς στοιχεία ε̟ί ̟οινή α̟ορρίψεως. Στον κυρίως φάκελο της ̟ροσφοράς
το̟οθετούνται:
• όλα τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά ̟ου ̟εριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της
̟αρούσας.
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τα τεχνικά στοιχεία της ̟ροσφοράς το̟οθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο
µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το ̟εριεχόµενο της
ο̟οίας ̟εριγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 10 της ̟αρούσας ̟ροκήρυξης.
• τα οικονοµικά στοιχεία της ̟ροσφοράς το̟οθετούνται ε̟ί ̟οινή α̟ορρίψεως σε
χωριστό σφραγισµένο φάκελο ε̟ίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα ̟εριεχόµενα της οικονοµικής ̟ροσφοράς
̟εριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 11 και α̟οτυ̟ώνονται στο έντυ̟ο του
Παραρτήµατος Β της ̟αρούσας ̟ροκήρυξης.
8. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής ̟ροσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου,
ήτοι τα στοιχεία ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 5 του ̟αρόντος άρθρου. Σε ̟ερί̟τωση
ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών.
•

ΆΡΘΡΟ 9 – ∆ικαιολογητικά κυρίως φακέλου
1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ̟οβάλλουν µε την ̟ροσφορά τους ε̟ί ̟οινή
α̟οκλεισµού στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόµενα
δικαιολογητικά. ∆ικαιολογητικά ̟ου έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, ε̟ί ̟οινή
α̟οκλεισµού, α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
1.

Υ̟εύθυνη ∆ήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, την
ο̟οία :
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του ̟αρόντος διαγωνισµού ήτοι ΤΕΥΧΟΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2014 Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός για την ̟ροµήθεια «Γραφικής Ύλης και
Αναλώσιµων Υλικών για τις ανάγκες εκτέλεσης του Υ̟οέργου 1 «Συντονισµός Εργασιών
Ψηφιο̟οίησης και Τεκµηρίωση Ακατάγραφων Κινητών Μνηµείων» και η ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού 07 Φεβρουαρίου 2014
ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς τους,
− δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α̟όφαση για κά̟οιο α̟ό τα
ακόλουθα αδικήµατα:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2,
̟αράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,
β) δωροδοκία, ό̟ως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της ̟ράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, ̟αράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,
γ) α̟άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ̟ροστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων,
δ) νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες, ό̟ως ορίζεται στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την
̟ρόληψη χρησιµο̟οίησης του χρηµατο̟ιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµο̟οίηση
εσόδων
α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες.
ή για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα της υ̟εξαίρεσης, της α̟άτης, της εκβίασης, της
̟λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο̟ίας,
ή για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα του Αγορανοµικού κώδικα σχετικό µε την άσκηση
της ε̟αγγελµατικής τους δραστηριότητας.
- δεν τελούν υ̟ό ̟τώχευση και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε
̟τώχευση,
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Α/Α

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
- δεν τελούν υ̟ό ∆ιαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 ε̟. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153)
ό̟ως έχουν τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύουν ή υ̟ό διαδικασία θέσης σε ∆ιαδικασία
εξυγίανσης,
- στην ̟ερί̟τωση νοµικών ̟ροσώ̟ων ότι δεν τελούν υ̟ό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.
2190/1920, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), ό̟ως
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα̟ά νοµικά
̟ρόσω̟α) και υ̟ό διαδικασία έκδοσης α̟όφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υ̟ό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα̟ά
νοµικά ̟ρόσω̟α) ,
- στην ̟ερί̟τωση νοµικών ̟ροσώ̟ων ότι δεν τελούν υ̟ό ειδική εκκαθάριση του
άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) ό̟ως έχει ̟ροστεθεί, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδα̟ά νοµικά ̟ρόσω̟α) ή υ̟ό διαδικασία έκδοσης
α̟όφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νοµοθετήµατος ή υ̟ό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδα̟ά νοµικά ̟ρόσω̟α),
- στην ̟ερί̟τωση νοµικών ̟ροσώ̟ων ότι δεν τελούν υ̟ό αναγκαστική διαχείριση ή
υ̟ό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης,
- έχουν εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους
όσο και του ελληνικού δικαίου,
- έχουν εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις τους όσον αφορά την ̟ληρωµή των φόρων και
τελών σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του
ελληνικού δικαίου,
- σε ̟ερί̟τωση συνεταιρισµού ̟ροµηθευτών ότι λειτουργεί νόµιµα,

2.

3.

- δεν υ̟οβάλουν σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την ̟αροχή των ̟ληροφοριών ̟ου
α̟αιτούνται α̟ό την ̟αρούσα και έχουν ̟αράσχει τις ̟ληροφορίες αυτές.
iii. Να αναλαµβάνεται η υ̟οχρέωση για την έγκαιρη και ̟ροσήκουσα ̟ροσκόµιση
των δικαιολογητικών του άρθρου 13 της ̟αρούσας.
iv. Να δηλώνεται ότι: α) Α̟οδέχεται ανε̟ιφύλακτα τους όρους της ̟αρούσας, β) Η
̟ροσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας, των ο̟οίων έλαβε γνώση
γ) Τα στοιχεία ̟ου αναφέρονται στην ̟ροσφορά είναι αληθή και ακριβή.
Εφόσον οι ̟ροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντι̟ρόσω̟ό τους, υ̟οβάλλουν
µαζί µε την ̟ροσφορά ̟αραστατικό εκ̟ροσώ̟ησης (εξουσιοδότηση -εφόσον αυτό
̟ροβλέ̟εται α̟ό το καταστατικό του υ̟οψηφίου- για υ̟ογραφή και υ̟οβολή
̟ροσφοράς σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟ογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος του φορέα
την ̟ροσφορά και τα λοι̟ά α̟αιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού καθώς και να
̟αραστεί στην α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού και να
υ̟ογράψει ο̟οιοδή̟οτε σχετικό έγγραφο α̟αιτηθεί.)
Σε ̟ερί̟τωση νοµικών ̟ροσώ̟ων, ̟έραν των ανωτέρω:
α) τα κατά ̟ερί̟τωση νοµιµο̟οιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης
νοµίµως ε̟ικυρωµένα (ό̟ως καταστατικά, ̟ιστο̟οιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε ̟ερί̟τωση Α.Ε., κλ̟., ανάλογα µε τη νοµική µορφή των
διαγωνιζοµένων).
Α̟ό τα ανωτέρω έγγραφα ̟ρέ̟ει να ̟ροκύ̟τουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού
̟ροσώ̟ου, όλες οι σχετικές τρο̟ο̟οιήσεις των καταστατικών, ̟οιος δεσµεύει νόµιµα την
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εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος,
δικαίωµα υ̟ογραφής κλ̟.), καθώς και η θητεία του ή των µελών του διοικητικού
οργάνου και
β) Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ̟ερί τρο̟ο̟οιήσεων
καταστατικού/µη λύσης του νοµικού ̟ροσώ̟ου.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο διαγωνιζόµενος ε̟ικαλείται τη δυνατότητα άλλων φορέων ̟ου δεν
µετέχουν ένωσης µε τον ̟ροσφέροντα σχετικά µε την εκ̟λήρωση των ελάχιστων
̟ροϋ̟οθέσεων οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής ε̟άρκειας, ε̟αγγελµατικής και
τεχνικής ικανότητας ̟ου αναφέρονται στο άρθρο 6 ̟αρ. 5 της ̟αρούσας, οφείλει να
̟ροσκοµίσει κατάλληλα δικαιολογητικά ̟ροκειµένου να α̟οδείξει αφενός ότι θα έχει
στη διάθεσή του τα εν λόγω µέσα και αφετέρου ότι τα εν λόγω µέσα καλύ̟τουν τους
όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις της διακήρυξης διαγωνισµού (̟.χ. κατ’ ελάχιστον, σχετικές
υ̟εύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, καθώς και α̟οδεικτικά α̟ό τα ο̟οία να
̟ροκύ̟τουν τα ̟ρόσω̟α ̟ου νόµιµα δεσµεύουν τον τρίτο φορέα)
Στο ̟λαίσιο των διατάξεων του άρθρου 8 ̟αρ. 3 του Π∆ 118/2007 σε συνδυασµό µε το
άρθρο 8α αυτού, κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει σε Υ̟εύθυνη ∆ήλωσή του της ̟αρ. 4 του
Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ό̟ως εκάστοτε ισχύει, να δηλώσει :
α) αν κά̟οια και ̟οια στοιχεία της ̟ροσφοράς του θεωρεί ότι συνιστούν τεχνολογικά και
εµ̟ορικά α̟όρρητα της ε̟ιχειρήσεώς του,
β) ότι θα σεβασθεί α̟ολύτως το α̟όρρητο των στοιχείων ̟ου θα υ̟οβάλουν οι άλλοι
διαγωνιζόµενοι.
Υ̟εύθυνη ∆ήλωση της ̟αρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ό̟ως εκάστοτε ισχύει, στην
ο̟οία θα δηλώνεται η χώρα καταγωγής των τελικών ̟ροϊόντων ̟ου ̟ροσφέρουν
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις ̟αραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 18 του Π∆ 118/2007.
Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ό̟ως ισχύει στην ο̟οία δηλώνεται ότι ο ̟ροσφέρων
δεν έχει στο ̟αρελθόν α̟οκτήσει ̟ληροφορίες ̟ου ενδέχεται να συνε̟άγονται αθέµιτα
̟λεονεκτήµατα για τον ίδιο στη διαδικασία σύναψης της ̟ροκηρυσσόµενης σύµβασης
και ούτε ̟ρόκειται να α̟οκτήσει τέτοιες ̟ληροφορίες.
Σε ̟ερί̟τωση υ̟οβολής κοινής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση ̟ροµηθευτών, όλα τα ̟αρα̟άνω
δικαιολογητικά ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθούν για καθένα α̟ό τα µέλη ̟ου συµµετέχουν στην
ένωση.
Ε̟ίσης στην ̟ροσφορά της ένωσης ̟ρέ̟ει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρµοδίου
οργάνου κάθε µέλους της ένωσης για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, (β) να
̟ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης και να
αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος (φυσικό και οικονοµικό
αντικείµενο) του Έργου ̟ου αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της
Προσφοράς, (γ) να ̟αρουσιάζεται ο τρό̟ος συνεργασίας των µελών µεταξύ τους, (δ) να
δηλώνεται ένα µέλος ως ε̟ικεφαλής της Κοινο̟ραξίας. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου τα ̟αρα̟άνω
̟εριλαµβάνονται σε σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό, ̟ροσκοµίζεται και αντίγραφο αυτού
νοµίµως ε̟ικυρωµένο.
Στην ̟ερί̟τωση υ̟οβολής της κοινής ̟ροσφοράς α̟ό εκ̟ρόσω̟ο της ένωσης, α̟αιτείται
̟έραν των ανωτέρω και η ̟ροσκόµιση συµβολαιογραφικού ̟ληρεξουσίου για την
υ̟ογραφή και υ̟οβολή της ̟ροσφοράς α̟ό τον εκ̟ρόσω̟ο των µελών της ένωσης,
εφόσον η ̟ροσφορά δεν υ̟ογράφεται α̟ό όλα τα µέλη της ένωσης.
Εάν σε κά̟οια Χώρα βεβαιώνεται α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
̟αρα̟άνω έγγραφα ή ̟ιστο̟οιητικά, ή δεν καλύ̟τουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες
̟ερι̟τώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά α̟ό ένορκη βεβαίωση του υ̟όχρεου
̟ρος υ̟οβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν ̟ροβλέ̟εται ούτε ένορκη
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βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υ̟εύθυνη δήλωση ενώ̟ιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην ο̟οία είναι
εγκατεστηµένος ο ̟ροµηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υ̟εύθυνη δήλωση
θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και
ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο ̟ρόσω̟ο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
2. ∆ιευκρινίζεται ότι:
-Οι κατά τα ανωτέρω α̟αιτούµενες Υ̟εύθυνες ∆ηλώσεις του υ̟οψηφίου υ̟ογράφονται α̟ό το
νόµιµο εκ̟ρόσω̟ό του, εκτός α̟ό την ̟ερί̟τωση των Υ.∆. αναφορικά µε την ̟οινική
κατάσταση οι ο̟οίες ̟ρέ̟ει να αφορούν τα ̟ρόσω̟α των διαχειριστών υ̟οψήφιας
Ε.Π.Ε./Ο.Ε./Ε.Ε,/του Πρόεδρου και του ∆ιευθύνοντος Σύµβουλου υ̟οψήφιας Α.Ε., καθώς και
του Προέδρου ∆.Σ. υ̟οψήφιου συνεταιρισµού και να υ̟ογράφονται α̟ό τα εν λόγω ̟ρόσω̟α.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟ροσφορά δεν κατατίθεται α̟ό τον ίδιο τον ̟ροσφέροντα ή αντι̟ρόσω̟ό
του στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά α̟οστέλλεται µε συστηµένη ε̟ιστολή, ως
ηµέρα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς λογίζεται η ηµέρα α̟οστολής της, εφόσον α̟οδεικνύεται µε
α̟όδειξη κατάθεσης συστηµένης ε̟ιστολής σε ταχυδροµική υ̟ηρεσία σύµφωνα µε την ̟αρ. 3
του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 (Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας). Στην ̟ερί̟τωση αυτή θα
̟ρέ̟ει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού να εξασφαλίζεται η ̟εριέλευση της ̟ροσφοράς στην Αναθέτουσα
Αρχή το αργότερο µέχρι την ̟ροηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι
στις 06 Φεβρουαρίου 2014
3. Σε ̟ερί̟τωση µη υ̟οβολής ο̟οιουδή̟οτε α̟ό τα δικαιολογητικά του ̟αρόντος άρθρου ή σε
̟ερί̟τωση ̟ου τα υ̟οβληθέντα δεν ικανο̟οιούν τους όρους τις ̟αρούσας ̟ροκήρυξης, η
̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. Σε ̟ερί̟τωση ένωσης, η κοινή ̟ροσφορά
α̟ορρί̟τεται όταν δεν υ̟οβάλλεται ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα εν λόγω δικαιολογητικά ή όταν
κά̟οιο α̟ό αυτά δεν ̟ληροί τους όρους της ̟αρούσας, έστω και αναφορικά µε ένα εκ των
µελών αυτής. Το ίδιο ισχύει και στην ̟ερί̟τωση ε̟ίκλησης δυνατότητας τρίτου φορέα
αναφορικά µε τον φορέα αυτόν.
4. Για την ̟ληρότητα και νοµιµότητα των ανωτέρω υ̟οβληθέντων µε την ̟ροσφορά
δικαιολογητικών γνωµοδοτεί η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης του άρθρου 12 ̟αρ. 1 της ̟αρούσας.
ΆΡΘΡΟ 10 – Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
1.Οι υ̟οψήφιοι υ̟οβάλλουν µε την ̟ροσφορά τους τον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο
ο̟οίος ̟εριέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία των υ̟ό ̟ροµήθεια ειδών της ̟ροσφοράς, και τις
̟οσότητες αυτών ό̟ως αυτά ̟εριγράφονται στο Παράρτηµα Α της ̟αρούσας και µε τη σειρά
̟ου αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιµών.
Θα ̟εριλαµβάνεται έγγραφη δήλωση του ̟ροσφέροντα: i) ότι όλα τα µέρη του ̟ροσφερόµενου
υλικού είναι καινούργια και αµεταχείριστα, ii) για το χρόνο ισχύος της ̟ροσφοράς, καθώς και
για το χρόνο ̟αράδοσης του υ̟ό ̟ροµήθεια υλικού, iii) ότι εγγυάται καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύµβασης την ̟ροσφερόµενη ̟οιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για
την ο̟οία ̟ροορίζονται και γενικά την αντα̟όκρισή τους στις τεχνικές α̟αιτήσεις τις
διακήρυξης.
2. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου τα τεχνικά στοιχεία της ̟ροσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του µεγάλου
όγκου να το̟οθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοι̟ές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3. Οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές α̟οτελούν στο σύνολό τους α̟αράβατους όρους και η
ο̟οιαδή̟οτε µη συµµόρφωση ̟ρος αυτές συνε̟άγεται α̟όρριψη της ̟ροσφοράς.
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4. Προσφορά ̟ου είναι αόριστη και ανε̟ίδεκτη εκτίµησης ή είναι υ̟ό αίρεση, α̟ορρί̟τεται ως
α̟αράδεκτη µετά α̟ό ̟ροηγούµενη γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης του άρθρου 12
̟αρ. 1 της ̟αρούσας.
5. Στα ̟εριεχόµενα του φακέλου της τεχνικής ̟ροσφοράς δεν ̟ρέ̟ει σε καµία ̟ερί̟τωση να
εµφανίζονται
οικονοµικά
στοιχεία.
Τυχόν
εµφάνιση
οικονοµικών
στοιχείων
(συµ̟εριλαµβανοµένων λέξεων ό̟ως «δωρεάν») α̟οτελεί λόγο α̟όρριψης της ̟ροσφοράς.
ΆΡΘΡΟ 11 – Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονοµική ̟ροσφορά
συνταγµένη ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β καθώς και τους όρους του
̟αρόντος άρθρου.
2. Κάθε σελίδα της οικονοµικής ̟ροσφοράς υ̟ογράφεται α̟ό τον διαγωνιζόµενο ή το νόµιµο
εκ̟ρόσω̟ο αυτού.
3. Το έντυ̟ο του Παραρτήµατος Β της ̟αρούσας συµ̟ληρώνεται ̟λήρως, ε̟ί ̟οινή
α̟οκλεισµού, τόσο σε ό,τι αφορά τη συνολική ̟ροσφερόµενη κατ’ α̟οκο̟ή τιµή, όσο και τις
ε̟ιµέρους ανά αντικείµενο τιµές ̟ου αιτιολογούν τη συνολική ̟ροσφερόµενη τιµή της
οικονοµικής ̟ροσφοράς. Το άθροισµα των ε̟ιµέρους τιµών ̟ου αιτιολογούν τη συνολική
̟ρέ̟ει να ισούται µε αυτή.
4. Η συνολική ̟ροσφερόµενη τιµή αναγράφεται υ̟οχρεωτικά αριθµητικώς και ολογράφως. Σε
̟ερί̟τωση αντιφάσεων υ̟ερισχύει η ολόγραφη τιµή.
5. Οι ̟ροσφερόµενες τιµές ̟εριλαµβάνουν το σύνολο των ε̟ιβαρύνσεων: το κόστος του
̟ροϊόντος, το κόστος µεταφοράς, το κέρδος του ̟ροµηθευτή, τις τυχόν υ̟έρ τρίτων κρατήσεις,
έξοδα µεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασµό, ασφάλιστρα ή ε̟ιβάρυνση, εκτός του
ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιµές ̟ρο ΦΠΑ, ο ο̟οίος θα αναφέρεται χωριστά, για το σύνολο της
̟οσότητας των υ̟ό ̟ροµήθεια ειδών του Παραρτήµατος Α της ̟αρούσας για ̟λήρη ̟αράδοση
αυτών στο χώρο της ∆ιεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνηµείων- Αγίων Ασωµάτων 11 Αθήνα.
6.Οι τιµές αναγράφονται υ̟οχρεωτικά σε Ευρώ µε συµ̟ληρωµένο υ̟οχρεωτικά και το δεύτερο
δεκαδικό ψηφίο ακόµη και όταν είναι µηδενικό.
7. Οι ̟ροσφερόµενες τιµές είναι δεσµευτικές και σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης
και δεν ανα̟ροσαρµόζονται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο α̟ρόο̟του
µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον α̟οδέχεται. Προσφορά ̟ου θέτει
όρο ανα̟ροσαρµογής α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.
8. Προσφορά ̟ου καταλήγει σε συνολική τιµή µεγαλύτερη του ̟ροϋ̟ολογισµού του άρθρου 3
της ̟αρούσας α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.
9. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟ό την ̟ροσφορά δεν ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια η ̟ροσφερόµενη τιµή, η
̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. Οµοίως και σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟ροσφορά
̟αραλεί̟ει τιµές ή ̟εριλαµβάνει αντιφατικά στοιχεία τιµών ̟ου καθιστούν την ̟ροσφορά
ανε̟ίδεκτη εκτίµησης ή καταλεί̟ει αµφιβολία ως ̟ρος την ̟ροσφερόµενη τιµή.
10. Προσφορές ̟ου θα ̟εριλαµβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως ε̟ιφυλάξεις
ε̟ί των όρων του ∆ιαγωνισµού και θα α̟ορριφθούν.
11. Σε ̟ερι̟τώσεις ̟ροϊόντων και υ̟ηρεσιών ̟ου ̟ροσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην
οικεία θέση της οικονοµικής ̟ροσφοράς η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ». Εάν έχει ̟αραλειφθεί η
αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υ̟άρχει η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ», θεωρείται αµαχήτως ότι τα
αντίστοιχα ̟ροϊόντα ή υ̟ηρεσίες έχουν ̟ροσφερθεί δωρεάν.
ΆΡΘΡΟ 12 ∆ιαδικασία Α̟οσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών– Ανάδειξη µειοδότη
(̟ροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή)
1. Η διενέργεια του διαγωνισµού, η α̟οσφράγιση και η αξιολόγηση των ̟ροσφορών, καθώς και
η ανάδειξη της χαµηλότερης τιµής γίνεται σύµφωνα µε τις ε̟όµενες ̟αραγράφους α̟ό τριµελή
Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης η ο̟οία συστήνεται µε α̟όφαση της ∆ιεύθυνσης Εθνικού Αρχείου
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Μνηµείων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 ̟αρ. 4 και 38 του Π.∆.118/2007 και το άρθρο
26 του ν. 4024/2011.
2. Παραλαβή ̟ροσφορών - Α̟οσφράγιση κυρίως φακέλου ̟ροσφοράς και φακέλου τεχνικής
̟ροσφοράς -Έλεγχος ̟ληρότητας & νοµιµότητας υ̟οβληθέντων µε την ̟ροσφορά
δικαιολογητικών
Σε δηµόσια συνεδρίαση, στις 07/02/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στη διεύθυνση της
Αναθέτουσας Αρχής ̟ου αναφέρεται στο άρθρο 4 της ̟αρούσας, κατά την ο̟οία µ̟ορούν να
̟αραβρεθούν οι διαγωνιζόµενοι ή εκ̟ρόσω̟οί τους, η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης ̟αραλαµβάνει
α̟ό την Υ̟ηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής µόνο τους φακέλους των ̟ροσφορών
̟ού κατατέθηκαν εµ̟ρόθεσµα, ενώ α̟ορρί̟τει χωρίς να α̟οσφραγίσει τις εκ̟ρόθεσµες
̟ροσφορές, ̟ροκειµένου να ε̟ιστραφούν.
Ακολούθως, η Ε̟ιτρο̟ή α̟οσφραγίζει δηµόσια τον κυρίως φάκελο ̟ροσφοράς καθώς και τον
φάκελο της τεχνικής ̟ροσφοράς κάθε διαγωνιζοµένου, µονογράφει και σφραγίζει όλα τα
δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής ̟ροσφοράς ανά φύλλο και εν συνεχεία φυλάσσει
σε ασφαλές µέρος τους σφραγισµένους φακέλους των οικονοµικών ̟ροσφορών. Κατά την
α̟οσφράγιση η Ε̟ιτρο̟ή δεν είναι υ̟οχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των
διαγωνιζόµενων, των ̟ροσφορών και των δικαιολογητικών τους, ̟ρος τους όρους της
̟αρούσας ∆ιακήρυξης.
Στη συνέχεια η Ε̟ιτρο̟ή ̟ροβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λε̟τοµερή έλεγχο ως ̟ρος την
ακρίβεια, ̟ληρότητα και ε̟άρκεια των υ̟οβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών
συµµετοχής του άρθρου 9 της ̟αρούσας και δια̟ιστώνει τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε
τους α̟αράβατους όρους της ̟αρούσας διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό ̟ρακτικό µε το
ο̟οίο εισηγείται αιτιολογηµένα στην Αναθέτουσα Αρχή την α̟οδοχή ή την α̟όρριψη των
̟ροσφορών των διαγωνιζοµένων ̟ου έχουν υ̟οβάλλει ελλι̟ή στοιχεία ή των ο̟οίων τα
υ̟οβληθέντα δεν ̟ληρούν τους όρους της ̟αρούσας. Στο εν λόγω ̟ρακτικό αναφέρονται και
τα στοιχεία των διαγωνιζόµενων των ο̟οίων οι φάκελοι α̟οσφραγίσθηκαν.
Α̟οδεκτοί γίνονται όσοι ̟ροσφέροντες έχουν υ̟οβάλει νοµίµως τα δικαιολογητικά του
άρθρου 9 της ̟αρούσας και εφόσον αυτά ̟ληρούν τους όρους της ̟αρούσας.
Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει
σχετική α̟όφαση η ο̟οία κοινο̟οιείται σε όλους τους ̟ροσφέροντες µε τηλεοµοιοτυ̟ία και
στην ο̟οία ε̟ισυνά̟τεται υ̟οχρεωτικά το Πρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης.
3. Αξιολόγηση τεχνικής ̟ροσφοράς
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 και την συµφωνία αυτών µε
τους όρους της ̟αρούσας, η Ε̟ιτρο̟ή ̟ροβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις στον έλεγχο
συµµόρφωσης των τεχνικών ̟ροσφορών µε τους όρους της ̟αρούσας και ιδίως των οριζόµενων
στο άρθρο 10 και στο Παράρτηµα Α αυτής, καθώς και στην τυχόν α̟όρριψη των τεχνικών
̟ροσφορών ̟ου δεν ̟ληρούν τους όρους αυτούς, µόνο όσων έγιναν α̟οδεκτοί σύµφωνα µε την
̟αρ. 2 του ̟αρόντος άρθρου. Μετά το τέλος του ελέγχου αυτού, η Ε̟ιτρο̟ή συντάσσει
αιτιολογηµένο ̟ρακτικό µε τις α̟οδεκτές και τις τυχόν α̟ορρι̟τέες ̟ροσφορές το ο̟οίο
υ̟οβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή. Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική α̟όφαση
η ο̟οία κοινο̟οιείται σε όλους τους ενδιαφερόµενους µε τηλεοµοιοτυ̟ία και στην ο̟οία
ε̟ισυνά̟τεται υ̟οχρεωτικά το Πρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης.
Σηµείωση : Τα α̟οτελέσµατα των ως άνω ελέγχων των ̟αρ. 2 και 3 του ̟αρόντος άρθρου
δύνανται να α̟οτυ̟ωθούν και σε ένα ενιαίο ̟ρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης του ο̟οίου
θα ακολουθεί µία ενιαία α̟όφαση της Αναθέτουσας Αρχής η ο̟οία θα κοινο̟οιείται σε όλους
τους ̟ροσφέροντες µε τηλεοµοιοτυ̟ία και στην ο̟οία θα ε̟ισυνά̟τεται υ̟οχρεωτικά το ενιαίο
Πρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής.
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4. Α̟οσφράγιση οικονοµικών ̟ροσφορών - Αξιολόγηση οικονοµικής ̟ροσφοράς και
ανακοίνωση τιµών- Ανάδειξη µειοδότη
Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών ̟ροσφορών η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης, σε δηµόσια
συνεδρίαση, α̟οσφραγίζει τους φακέλους οικονοµικών ̟ροσφορών και, αφού τις µονογράψει
και σφραγίσει, ανακοινώνει τις ̟ροσφερόµενες τιµές.
Η α̟οσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής ̟ροσφοράς γίνεται στην διεύθυνση του άρθρου
4 της ̟αρούσας µόνο για τους ̟ροσφέροντες των ο̟οίων οι ̟ροσφορές δεν α̟ορρίφθηκαν
σύµφωνα µε την ̟αρ. 3 του ̟αρόντος άρθρου σε ηµεροµηνία και ώρα ̟ου καθορίζεται και
γνωστο̟οιείται µε σχετική ̟ρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόµενους. Οι φάκελοι των
οικονοµικών ̟ροσφορών των λοι̟ών ̟ροσφερόντων δεν α̟οσφραγίζονται αλλά
ε̟ιστρέφονται σε αυτούς µετά την υ̟ογραφή της σύµβασης µε τον ε̟ιλεγέντα ανάδοχο.
Η Ε̟ιτρο̟ή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονοµικές ̟ροσφορές και συντάσσει ̟ρακτικό µε το
ο̟οίο γνωµοδοτεί για τις τυχόν α̟ορριφθείσες ̟ροσφορές, τις τιµές των α̟οδεκτών
̟ροσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 11 και το Παράρτηµα Β της ̟αρούσας και συντάσσει τον
̟ίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζοµένων, µε βάση την χαµηλότερη τιµή.
Η σύγκριση των ̟ροσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της ̟ροµήθειας ̟ρο ΦΠΑ, ό̟ως
αυτή ̟ροκύ̟τει α̟ό την οικονοµική ̟ροσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών
̟ροσφορών η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει ̟ροφανή σφάλµατα ̟ου
̟ροκύ̟τουν α̟ό την τέλεση µαθηµατικών ̟ράξεων. ∆εσµευτική για τον ̟ροµηθευτή είναι η
̟ροσφορά µετά την τυχόν διόρθωση των σφαλµάτων της α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης.
Εάν οι τιµές ενός διαγωνιζόµενου είναι ιδιαίτερα χαµηλές ή κατά τη γνώµη της Ε̟ιτρο̟ής
Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή υ̟οχρεούται να καλέσει τον
διαγωνιζόµενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν ̟ροσφέρει ε̟αρκή αιτιολόγηση
θα α̟οκλειστεί α̟ό τον διαγωνισµό.
Ισότιµες θεωρούνται οι ̟ροσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και οι ο̟οίες είναι σύµφωνες µε
τους όρους και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της ̟αρούσας. Σε ̟ερί̟τωση ύ̟αρξης ισότιµων
̟ροσφορών η Ε̟ιτρο̟ή µ̟ορεί να γνωµοδοτήσει υ̟έρ της κατανοµής της ̟ροµήθειας
̟οσότητας, εφόσον ̟ρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ ̟ερισσότερων µειοδοτών µε ισότιµες
̟ροσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υ̟άρχουν ισότιµες ̟ροσφορές τελικός
̟ροµηθευτής ε̟ιλέγεται ο µειοδότης ̟ου ̟ροκύ̟τει κατό̟ιν δια̟ραγµάτευσης, αφού κληθούν
όλοι οι ̟ροσφέροντες ̟ου είχαν ισότιµες ̟ροσφορές.
Αφού ολοκληρώσει το ̟ρακτικό της η Ε̟ιτρο̟ή, το υ̟οβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για
έκδοση της σχετικής α̟όφασης στην ο̟οία θα ̟εριλαµβάνεται ο τελικός ̟ίνακας κατάταξης, οι
τυχόν α̟ορριφθείσες ̟ροσφορές και θα αναφέρεται ο ̟ροσφέρων στον ο̟οίο ̟ρόκειται να
γίνει η κατακύρωση. Η α̟όφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινο̟οιείται µε τηλεοµοιοτυ̟ία
στους διαγωνιζόµενους ̟ροκειµένου να ασκήσουν εφόσον ε̟ιθυµούν τα τυχόν ένδικα µέσα.
5. Όσοι α̟ό τους ενδιαφερόµενους έχουν σχετικό έννοµο συµφέρον να έχουν ̟ρόσβαση στις
̟ροσφορές των λοι̟ών συµµετεχόντων, θα ̟ρέ̟ει να αιτούνται σχετικά εγγράφως στην
Αναθέτουσα Αρχή. Η κατά τα ανωτέρω ̟ρόσβαση µ̟ορεί να εξασφαλίζεται, είτε µε µελέτη των
σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε µε χορήγηση αντιγράφων, τα
έξοδα της ανα̟αραγωγής των ο̟οίων θα βαρύνουν τον αιτούντα, µε την ε̟ιφύλαξη της ειδικής
δήλωσης α̟ορρήτου ̟ου έχουν καταθέσει οι συµµετέχοντες µε την ̟ροσφορά τους και των
διατάξεων του άρθρου 8 ̟αρ. 3 του Π.∆. 118/2007.
6. Η Ε̟ιτρο̟ή µ̟ορεί να ζητά διευκρινίσεις α̟ό τους διαγωνιζόµενους σε όλα τα ως άνω
στάδια σύµφωνα µε την ̟αρ. 2 του άρθρου 7 της ̟αρούσας.
7. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο δια̟ιστωθεί ότι κά̟οιος ̟ροσφέρων ή ε̟ιχείρηση
̟ου σχετίζεται µε ̟ροσφέροντα έχει ̟αράσχει συµβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχει
εµ̟λακεί µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο στην ̟ροετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της
̟ροκηρυσσόµενης σύµβασης (̟.χ. στη σύνταξη της σχετικής µελέτης ή των τεχνικών
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̟ροδιαγραφών), η Ε̟ιτρο̟ή γνωµοδοτεί αν λόγω της συµµετοχής του συγκεκριµένου
̟ροσφέροντα συντρέχει ̟ερί̟τωση στρέβλωσης του ανταγωνισµού ή/και µη τήρησης της αρχής
της ίσης µεταχείρισης. Στο ̟λαίσιο του ̟αρα̟άνω ελέγχου η Ε̟ιτρο̟ή γνωµοδοτεί για την
αίτηση εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής για ̟αροχή α̟όψεων α̟ό τον συγκεκριµένο
̟ροσφέροντα ̟ροκειµένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν να α̟οδείξει ότι η συµµετοχή του στην
̟ροετοιµασία δεν είναι δυνατόν να ̟ροκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού. Αν ̟αρά τα
̟αρα̟άνω και µετά την εξέταση των α̟όψεων του ̟ροσφέροντα η Ε̟ιτρο̟ή κρίνει ότι δεν
διασφαλίζεται η µη στρέβλωση του ανταγωνισµού και η τήρηση της αρχής της ίσης
µεταχείρισης, γνωµοδοτεί υ̟έρ του α̟οκλεισµού του συγκεκριµένου ̟ροσφέροντα α̟ό την
διαδικασία.
ΆΡΘΡΟ 13 ∆ιαδικασία Κατακύρωσης
1. Υ̟οβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών κατά τα άρθρα 10, 11 και 12 της ̟αρούσας και την
ανάδειξη αυτού ̟ου ̟ροσέφερε την χαµηλότερη τιµή (µειοδότη) στον ο̟οίον ̟ρόκειται να γίνει
η κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή µε έγγραφη ειδο̟οίηση, η ο̟οία του ̟αραδίδεται µε
βεβαίωση ̟αραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 (Α’290), τον καλεί να υ̟οβάλει εντός
̟ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα
και δικαιολογητικά:
α. Εφόσον ο ̟ροσφέρων στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Έλληνας ̟ολίτης:
(1) Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου ̟ριν α̟ό την
κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει, ότι δεν έχει
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α̟όφαση, για κά̟οιο α̟ό τα ακόλουθα
αδικήµατα:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, ̟αράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
β) δωροδοκία, ό̟ως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της ̟ράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 ̟αράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
γ) α̟άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ̟ροστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ.
48),
δ) νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την ̟ρόληψη
χρησιµο̟οίησης του χρηµατο̟ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό
̟αράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η ο̟οία
τρο̟ο̟οιήθηκε α̟ό την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η ο̟οία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995
(Α΄ 173) και τρο̟ο̟οιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
ή για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα της υ̟εξαίρεσης, της α̟άτης, της εκβίασης, της
̟λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο̟ίας,
ή για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα του Αγορανοµικού κώδικα σχετικό µε την άσκηση της
ε̟αγγελµατικής του δραστηριότητας.
(2) Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο να
̟ροκύ̟τει ότι ο ̟ροσφέρων στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν τελεί σε
̟τώχευση και, ε̟ίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης ̟τώχευσης.
(3) Υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό̟ως εκάστοτε
ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υ̟ογραφής, στην ο̟οία ο ̟ροσφέρων στον ο̟οίο
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̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης στους ο̟οίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το α̟ασχολούµενο α̟ό
αυτόν ̟ροσω̟ικό και
Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια κατά ̟ερί̟τωση αρχή, α̟ό το ο̟οίο να
̟ροκύ̟τει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδο̟οίησης, είναι ενήµερος ως ̟ρος τις
υ̟οχρεώσεις του ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
ε̟ικουρικής) και ως ̟ρος τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις του.
Σε ̟ερί̟τωση εγκατάστασής του στην αλλοδα̟ή, τα δικαιολογητικά των ̟αρα̟άνω
̟ερι̟τώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας ̟ου είναι
εγκατεστηµένος, α̟ό την ο̟οία και εκδίδεται το σχετικό ̟ιστο̟οιητικό.
(4) Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης α̟ό το ο̟οίο να
̟ροκύ̟τει ότι δεν τελεί υ̟ό ∆ιαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 ε̟. του ν. 3588/2007
(Α΄ 153) ό̟ως έχουν τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύουν ή υ̟ό διαδικασία θέσης σε ∆ιαδικασία
εξυγίανσης.
(5) Έγγραφο ̟αροχής ειδικής ̟ληρεξουσιότητας ̟ρος εκείνον ̟ου υ̟οβάλει τον Φάκελο
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υ̟οβάλλεται α̟ό τον ίδιο τον ̟ροσφέροντα
στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
β. Εφόσον ο ̟ροσφέρων στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι αλλοδα̟ό φυσικό
̟ρόσω̟ο:
(1) Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, ̟ριν
α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι
δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α̟όφαση για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα
της ̟ερί̟τωσης (1) του εδ. α της ̟αρούσας ̟αραγράφου.
(2) Πιστο̟οιητικό της κατά ̟ερί̟τωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής του, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελεί σε κά̟οια α̟ό τις
καταστάσεις της ̟ερ. (2) του εδ. α ή υ̟ό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι
̟ληρούνται οι ̟ροϋ̟οθέσεις της ̟ερ. (3) του εδ. α της ̟αρούσας ̟αραγράφου.
(3) Έγγραφο ̟αροχής ειδικής ̟ληρεξουσιότητας ̟ρος εκείνον ̟ου υ̟οβάλει τον Φάκελο
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υ̟οβάλλεται α̟ό τον ίδιο τον ̟ροσφέροντα
στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
γ. Εφόσον ο ̟ροσφέρων στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο
̟λην Συνεταιρισµού (ηµεδα̟ό ή αλλοδα̟ό):
(1) Τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά των εδ. α (̟ερ. 1-4) και β (̟ερ. 1-2) της ̟αρούσας
̟αραγράφου αντίστοιχα. Ειδικά, όσον αφορά στο α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου ή άλλο
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης,
αυτό υ̟οβάλλεται για τα κάτωθι ̟ρόσω̟α κατά ̟ερί̟τωση: α) διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.,
β) διαχειριστές Ε.Π.Ε., γ) Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Α.Ε., δ) νόµιµους
εκ̟ρόσω̟ους κάθε άλλου νοµικού ̟ροσώ̟ου.
(2) Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο να
̟ροκύ̟τει ότι δεν τελεί υ̟ό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, ό̟ως εκάστοτε ισχύει,
ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), ό̟ως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδα̟ά νοµικά ̟ρόσω̟α) και, ε̟ίσης, ότι δεν τελεί υ̟ό
διαδικασία έκδοσης α̟όφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υ̟ό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα̟ό νοµικό
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̟ρόσω̟ο). Όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟ό
το αρµόδιο Εφετείο δεν εκδίδεται το σχετικό ̟ιστο̟οιητικό λόγω κατάργησης της
διάταξης του άρθρου 46 του Ν. 1892/1990 (̟ερί ειδικής εκκαθάρισης) µε το άρθρο 181 του
νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007 – ΦΕΚ 153/Α/10-7-07), ̟ροσκοµίζεται σχετική
βεβαίωση του αρµόδιου Εφετείου στην ο̟οία να αναγράφεται ότι δεν εκδίδεται το
σχετικό ̟ιστο̟οιητικό, καθώς και ένορκη βεβαίωση του τρίτου σηµείου της κατωτέρω
στην ̟αρούσα ̟αράγραφο σηµείωσης, µε την ο̟οία να δηλώνεται ρητώς ότι δεν
υφίσταται εκκρεµής διαδικασία θέσεώς του σε ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990.
Σηµείωση : Ε̟ί ηµεδα̟ών ανωνύµων εταιρειών τα ̟ροαναφερόµενα ̟ιστο̟οιητικά της
εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία
της Περιφερειακής Ενότητας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της ο̟οίας είναι
εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά
στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, α̟ό το αρµόδιο Εφετείο
της έδρας της ανωνύµου εταιρείας ̟ου τελεί υ̟ό ειδική εκκαθάριση. Ε̟ί ηµεδα̟ών
εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης και ̟ροσω̟ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
̟ιστο̟οιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται α̟ό το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της
έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό ε̟ιχείρησης.
(3) Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο να
̟ροκύ̟τει ότι δεν τελεί υ̟ό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α΄
153) ό̟ως έχει ̟ροστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα̟ό νοµικό
̟ρόσω̟ο) και, ε̟ίσης, ότι δεν τελεί υ̟ό διαδικασία έκδοσης α̟όφασης ειδικής
εκκαθάρισης του ανωτέρω νοµοθετήµατος ή υ̟ό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για
αλλοδα̟ό νοµικό ̟ρόσω̟ο).
(4) Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου
̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει
ότι δεν τελεί υ̟ό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του
διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης.
(5) Σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟ό την ̟ροσκόµιση των νοµιµο̟οιητικών εγγράφων για τη λειτουργία
του νοµικού ̟ροσώ̟ου στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 της
̟αρούσας έχει υ̟άρξει ο̟οιαδή̟οτε αλλαγή ή τρο̟ο̟οίηση, ο ̟ροσφέρων στον ο̟οίο
̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση υ̟οχρεούται να ̟ροσκοµίσει µε τα ∆ικαιολογητικά
Κατακύρωσης της ̟αρούσας ̟αραγράφου και τα σχετικά έγγραφα (̟.χ. τις τυχόν
τρο̟ο̟οιήσεις του καταστατικού, το νέο ∆.Σ. κ.α.).
(6) Έγγραφο ̟αροχής ειδικής ̟ληρεξουσιότητας ̟ρος εκείνον ̟ου υ̟οβάλει τον Φάκελο
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υ̟οβάλλεται α̟ό τον νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του
̟ροσφέροντα στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
δ. Εφόσον ο ̟ροσφέρων στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Συνεταιρισµός:
(1) Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου ̟ριν α̟ό την
κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο
̟ρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική α̟όφαση, για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα της ̟ερί̟τωσης (1) του εδ. α της
̟αρούσας ̟αραγράφου.
(2) Τα δικαιολογητικά των ̟ερι̟τώσεων (2) και (3) του εδ. α της ̟αρούσας ̟αραγράφου,
εφόσον ̟ρόκειται για ηµεδα̟ό συνεταιρισµό και της ̟ερί̟τωσης (2) του εδ. β της
̟αρούσας ̟αραγράφου, εφόσον ̟ρόκειται για αλλοδα̟ό συνεταιρισµό, αντίστοιχα, και
της ̟ερί̟τωσης (2) του εδ. γ της ̟αρούσας ̟αραγράφου.
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(3)Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο να
̟ροκύ̟τει ότι δεν τελεί υ̟ό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α΄
153) ό̟ως έχει ̟ροστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα̟ό
συνεταιρισµό) και, ε̟ίσης, ότι δεν τελεί υ̟ό διαδικασία έκδοσης α̟όφασης ειδικής
εκκαθάρισης του ανωτέρω νοµοθετήµατος ή υ̟ό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για
αλλοδα̟ό συνεταιρισµό).
(4) Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου
̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει
ότι δεν τελεί υ̟ό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του
διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης.
(5) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
(6) Σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟ό την ̟ροσκόµιση των νοµιµο̟οιητικών εγγράφων για τη
λειτουργία του Συνεταιρισµού στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής του
άρθρου 9 της ̟αρούσας έχει υ̟άρξει ο̟οιαδή̟οτε αλλαγή ή τρο̟ο̟οίηση, ο ̟ροσφέρων
στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση υ̟οχρεούται να ̟ροσκοµίσει µε τα
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης της ̟αρούσας ̟αραγράφου και τα σχετικά ̟ρόσφατα
έγγραφα.
(7) Έγγραφο ̟αροχής ειδικής ̟ληρεξουσιότητας ̟ρος εκείνον ̟ου υ̟οβάλει τον Φάκελο
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υ̟οβάλλεται α̟ό τον νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του
̟ροσφέροντα στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
ε. Εφόσον ο ̟ροσφέρων στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι ένωση ̟ροµηθευτών
̟ου υ̟οβάλλει κοινή ̟ροσφορά:
Τα ̟αρα̟άνω κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά των εδ. α έως δ της ̟αρούσας ̟αραγράφου, για
κάθε ̟ροµηθευτή ̟ου συµµετέχει στην Ένωση.
στ. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ροσφέρων στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση ε̟ικαλείται τη
δυνατότητα άλλων φορέων ̟ου δεν µετέχουν της ένωσης µε αυτόν σχετικά µε την εκ̟λήρωση
των ελάχιστων ̟ροϋ̟οθέσεων οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής ε̟άρκειας,
ε̟αγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας, ̟ροσκοµίζει στο ̟αρόν στάδιο όλα τα ̟αρα̟άνω
κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά των εδ. α έως ε της ̟αρούσας ̟αραγράφου για τον τρίτο
φορέα/για καθέναν α̟ό τους φορείς αν είναι ̟ερισσότεροι, την ε̟άρκεια ή/και ικανότητα του
ο̟οίου/των ο̟οίων ε̟ικαλείται.
Σηµείωση:
• Σε ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου οι κατά τα ανωτέρω α̟αιτούµενες Υ̟εύθυνες
∆ηλώσεις του ̟ροσφέροντα στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση υ̟ογράφονται
α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ό του.
• Στις διαδικασίες της ̟αρούσας δεν έχουν εφαρµογή οι γενικές διατάξεις της ̟αρ. 6 του
άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και οι σχετικές κανονιστικές Υ̟ουργικές α̟οφάσεις ̟ερί
υ̟οχρεωτικής αυτε̟αγγέλτου αναζήτησης δικαιολογητικών εκ µέρους της Αναθέτουσας
Αρχής
• Εάν σε κά̟οια Χώρα βεβαιώνεται α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
̟αρα̟άνω υ̟ό στοιχ. (α) έως (στ) έγγραφα ή ̟ιστο̟οιητικά, ή δεν καλύ̟τουν όλες τις
ως άνω αναφερόµενες ̟ερι̟τώσεις του ̟αρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν
αυτά α̟ό ένορκη βεβαίωση του υ̟όχρεου ̟ρος υ̟οβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη
χώρα αυτή δεν ̟ροβλέ̟εται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε
υ̟εύθυνη δήλωση ενώ̟ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου της χώρας, στην ο̟οία είναι εγκατεστηµένος ο ̟ροµηθευτής. Στην
κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υ̟εύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη
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χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριµένο ̟ρόσω̟ο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
2. Α̟οσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης
Στην ̟ρόσκληση της ̟αραγράφου 1 του ̟αρόντος άρθρου ορίζεται και η συγκεκριµένη
ηµεροµηνία και ώρα για την α̟οσφράγιση του φακέλου των ανωτέρω δικαιολογητικών α̟ό
την Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 12 ̟αρ. 1 της ̟αρούσας σε δηµόσια συνεδρίαση. Η ̟ρόσκληση
κοινο̟οιείται µε τηλεοµοιοτυ̟ία και σε όλους τους λοι̟ούς διαγωνιζόµενους των ο̟οίων οι
̟ροσφορές δεν α̟ορρίφθηκαν ως α̟αράδεκτες και οι ο̟οίοι δικαιούνται να ̟αραστούν και να
λάβουν γνώση των δικαιολογητικών ̟ου κατατέθηκαν.
Η Ε̟ιτρο̟ή α̟οσφραγίζει τον φάκελο των ως άνω δικαιολογητικών. Κατά την α̟οσφράγιση
των δικαιολογητικών η Ε̟ιτρο̟ή δεν είναι υ̟οχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωσή τους ̟ρος
τους όρους της ̟ροκήρυξης.
Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, να ̟αρευρίσκονται στη διαδικασία
α̟οσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών της ̟αρ. 1 του ̟αρόντος, ̟ροκειµένου να
έχουν ̟ρόσβαση σε αυτά, θα ̟ρέ̟ει να αιτούνται σχετικά εγγράφως. Η κατά τα ανωτέρω
̟ρόσβαση µ̟ορεί να εξασφαλίζεται, είτε µε µελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής, είτε µε χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της ανα̟αραγωγής των ο̟οίων
θα βαρύνουν τον αιτούντα, µε την ε̟ιφύλαξη της ειδικής δήλωσης α̟ορρήτου ̟ου έχουν
καταθέσει οι συµµετέχοντες µε την ̟ροσφορά τους και των διατάξεων του άρθρου 38 του Π∆
60/2007 και του άρθρου 8 ̟αρ. 3 του Π∆ 118/2007.
Εν συνεχεία η Ε̟ιτρο̟ή ̟ροβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λε̟τοµερή έλεγχο ̟ληρότητας
και νοµιµότητας των ως άνω δικαιολογητικών και συντάσσει ̟ρακτικό µε το ο̟οίο εισηγείται
σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση ή µη της σύµβασης στον ̟ρόσφέροντα ̟ου
υ̟έβαλε την ̟ροσφορά µε την χαµηλότερη τιµή.
Μετά την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο ̟ροσφέρων στον ο̟οίο
̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση ̟αρέχει διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται µετά α̟ό
έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής µετά την σχετική γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτός δεν ̟αράσχει τις σχετικές διευκρινήσεις εντός χρονικού διαστήµατος
10 ηµερών α̟οκλείεται α̟ό την διαδικασία και ισχύουν κατά τα λοι̟ά τα οριζόµενα κατωτέρω
στην ̟αρούσα ̟αράγραφο (κατακύρωση στον ̟ροσφέροντα µε την αµέσως ε̟όµενη
χαµηλότερη ̟ροσφορά). Α̟ό τις διευκρινίσεις οι ο̟οίες ̟αρέχονται σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω,
λαµβάνονται υ̟όψη µόνον εκείνες ̟ου αναφέρονται στα σηµεία για τα ο̟οία υ̟οβλήθηκε
σχετικό αίτηµα α̟ό το αρµόδιο όργανο.
Η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης ή/και η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούνται να ζητήσουν ̟ληροφορίες
α̟ό τους φορείς (κατασκευαστικούς οίκους, φορείς ̟ιστο̟οίησης, ̟ελάτες, συνεργεία κ.λ̟.) ̟ου
δηλώνονται α̟ό τον ̟ροσφέροντα στο ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση κατά τα
ανωτέρω ̟ροκειµένου να ε̟αληθεύσουν τα δηλούµενα στοιχεία.
Προϋ̟όθεση ε̟ιλογής του ̟ροσφέροντα στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι,
̟έραν της υ̟οβολής των ̟αρα̟άνω ̟ροβλε̟όµενων δικαιολογητικών, η µη ̟λήρωση των
λόγων α̟οκλεισµού της ̟αρούσας καθώς και η τήρηση των ελαχίστων ε̟ι̟έδων του άρθρου 6
̟αρούσας. Κατά τα λοι̟ά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του Π.∆. 118/2007.
Όταν ο ̟ροσφέρων στον ο̟οίον ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύµβασης του ̟αρόντος
διαγωνισµού δεν ̟ροσκοµίζει, ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα έγγραφα και δικαιολογητικά της ̟αρ.
1 του ̟αρόντος η κατακύρωση γίνεται στον ̟ροσφέροντα µε την αµέσως ε̟όµενη χαµηλότερη
̟ροσφορά. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου και αυτός δεν ̟ροσκοµίσει ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα εν λόγω
έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον ̟ροσφέροντα µε την αµέσως ε̟όµενη
χαµηλότερη ̟ροσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν ̟ροσκοµίσει
κατά τα ανωτέρω ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα έγγραφα και δικαιολογητικά της ̟αρ. 1 του
̟αρόντος, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
3. Α̟όφαση Κατακύρωσης – Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Σύναψη σύµβασης - Εγγυήσεις
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Μετά το Πρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής της ̟αρ. 2 του ̟αρόντος άρθρου η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει
την σχετική α̟όφαση κατακύρωσης η ο̟οία κοινο̟οιείται υ̟οχρεωτικά στους λοι̟ούς
συµµετέχοντες. Στον υ̟οψήφιο στον ο̟οίο γίνεται η κατακύρωση α̟οστέλλεται σχετική
ανακοίνωση µετά την εξέταση τυχών υ̟οβληθεισών ενστάσεων ή/και ̟ροσφυγών του άρθρου
14 της ̟αρούσας ή την ά̟ρακτη ̟αρέλευση των σχετικών ̟ροθεσµιών και τον καλεί να
̟ροσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών για την υ̟ογραφή της σύµβασης, η ο̟οία θα βασίζεται στην
α̟όφαση κατακύρωσης, στους όρους της ̟αρούσας και στην ̟ροσφορά του Αναδόχου
σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.∆. 118/2007.
Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του
Συµφωνητικού ̟ου ακολουθεί έχει α̟οδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟ροκηρυσσόµενη σύµβαση κατακυρωθεί σε ένωση ̟ροµηθευτών, η
Αναθέτουσα Αρχή, ̟ριν την υ̟ογραφή της σύµβασης, καλεί την ένωση να ̟εριβληθεί τη µορφή
της Κοινο̟ραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συµβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη µορφή
εταιρείας του εµ̟ορικού δικαίου, συσταθείσας σύµφωνα µε τον Εµ̟ορικό Νόµο και να
̟ροσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Αναθέτουσα Αρχή.
Σε ̟ερί̟τωση µη ε̟ιθυµίας ή αδυναµίας του αναδόχου να συνάψει σύµβαση, αυτός κηρύσσεται
έκ̟τωτος και µ̟ορεί ν’ α̟οφασισθεί η ανάθεση του Έργου στον ̟ροσφέροντα ̟ου έδωσε την
ε̟όµενη χαµηλότερη τιµή ή η ε̟ανάληψη του διαγωνισµού. Και στις δύο ̟ερι̟τώσεις η
α̟όφαση λαµβάνεται σε βάρος του εκ̟τώτου και ε̟ιφέρει τη λήψη κάθε µέτρου για την
α̟οκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου στο διαγωνισµό υ̟οβληθεί µία µόνο ̟ροσφορά ή τελικά γίνει α̟οδεκτή µία
µόνο ̟ροσφορά και εφόσον δεν υ̟άρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε ̟ροηγούµενων
διαγωνισµών είτε της αγοράς ̟ου να ε̟ιβεβαιώνονται µε ̟αραστατικά, ο διαγωνισµός
µαταιώνεται και ε̟αναλαµβάνεται υ̟οχρεωτικά. Στον ε̟αναλη̟τικό διαγωνισµό και εφόσον
συντρέχουν εκ νέου οι ̟αρα̟άνω ̟εριστάσεις, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε
δια̟ραγµάτευση της τιµής.
ΆΡΘΡΟ 14 ∆ιοικητικές Προσφυγές
Ενστάσεις και ̟ροσφυγές υ̟οβάλλονται για τους λόγους, µε τη διαδικασία, τις ̟ροϋ̟οθέσεις
και στις ̟ροθεσµίες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται αναλυτικά στο άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α
/150) και συνάδουν µε τη διενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού. Ενστάσεις ή ̟ροσφυγές για
ο̟οιοδή̟οτε άλλο λόγο, δεν γίνονται δεκτές.
Οι ενστάσεις και ̟ροσφυγές υ̟οβάλλονται εγγράφως σε τριµελή Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης
Ενστάσεων και Προσφυγών, ̟ου θα οριστεί µε α̟όφαση της ∆ιεύθυνσης Εθνικού Αρχείου
Μνηµείων και ̟ρωτοκολλούνται.
Ε̟ί των ενστάσεων και ̟ροσφυγών γνωµοδοτεί η ως άνω Ε̟ιτρο̟ή και α̟οφασίζει η
Αναθέτουσα Αρχή.
Ένσταση ̟ου υ̟οβάλλεται χωρίς την ̟ροσκόµιση σχετικού ̟αραβόλου υ̟έρ του ∆ηµοσίου
σύµφωνα µε την ̟αρ. 6 του άρθρου 15 ως άνω Π.∆. 118/2007 α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. Για
την κατάθεση της ̟ροσφυγής της ̟αρ. 5 του ως άνω άρθρου δεν ̟ροβλέ̟εται η ̟ροσκόµιση
̟αραβόλου.
ΆΡΘΡΟ 15 Ακύρωση - Ματαίωση ∆ιαγωνισµού
1. Το α̟οτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού µ̟ορεί να µαταιωθεί µε α̟όφαση της Αναθέτουσας Αρχής
στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 21 του Π.∆. 118/2007.
2. Εάν δια̟ιστωθούν λάθη ή ̟αραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας ̟ρογενέστερο του
ανοίγµατος των οικονοµικών ̟ροσφορών, µ̟ορεί να ακυρωθεί εν µέρει η διαδικασία του
∆ιαγωνισµού και να α̟οφασιστεί η ε̟ανάληψή του α̟ό το σηµείο ̟ου έγινε το λάθος ή η
̟αράλειψη.
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3. Σε ̟ερί̟τωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει σε αυτόν δεν
έχουν δικαίωµα α̟οζηµίωσης για ο̟οιοδή̟οτε λόγο.
ΆΡΘΡΟ 16 Υ̟ογραφή Σύµβασης
1. Ο ̟ροµηθευτής µ̟ορεί να ̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή της σύµβασης –̟ροσκοµίζοντας και
τα ανωτέρω στο άρθρο 13 ̟αρ. 3 κατά ̟ερί̟τωση ̟ροβλε̟όµενα- το αργότερο µέσα σε
δεκα̟έντε (15) ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ̟ρόσκλησης. Στην ̟ερί̟τωση
όµως αυτή ο συµβατικός χρόνος αρχίζει να υ̟ολογίζεται µετά α̟ό δέκα (10) ηµέρες α̟ό την
ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ̟ρόσκλησης. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ε̟ιλεγείς Ανάδοχος είναι
νοµικό ̟ρόσω̟ο και α̟ό την ̟ροσκόµιση των νοµιµο̟οιητικών εγγράφων για τη λειτουργία
του στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής ή/και κατακύρωσης των άρθρων 9 και 13
της ̟αρούσας έχει υ̟άρξει ο̟οιαδή̟οτε αλλαγή ή τρο̟ο̟οίηση, ο ̟ροµηθευτής ̟ροσκοµίζει µε
την υ̟ογραφή της σύµβασης και τα σχετικά έγγραφα (̟.χ. τις τυχόν τρο̟ο̟οιήσεις του
καταστατικού, το νέο ∆.Σ., νέο νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο κ.α.).
2. Σε ̟ερί̟τωση µη ε̟ιθυµίας ή αδυναµίας του ε̟ιλεγέντα Αναδόχου να συνάψει σύµβαση τότε
αυτός κηρύσσεται έκ̟τωτος και του ε̟ιβάλλονται σχετικές κυρώσεις, σύµφωνα µε τα αναλυτικά
οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007. Ε̟ίσης µ̟ορεί ν’ α̟οφασισθεί η ανάθεση της
σύµβασης στον ε̟όµενο κατά σειρά κατάταξης ή η ε̟ανάληψη του διαγωνισµού. Και στις δύο
̟ερι̟τώσεις η α̟όφαση λαµβάνεται σε βάρος του εκ̟τώτου και ε̟ιφέρει τη λήψη κάθε µέτρου
για την α̟οκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007.
3. Η σύµβαση µε τον Ανάδοχο θα υ̟ογραφεί για το Ελληνικό ∆ηµόσιο α̟ό την Προϊσταµένη
της ∆ιεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνηµείων. ∆εν χωρεί καθ’ οιονδή̟οτε τρό̟ο τρο̟ο̟οίηση ή
συµ̟λήρωση των όρων της ̟αρούσας καθώς και της ̟ροσφοράς του ε̟ιλεγέντα Αναδόχου.
ΆΡΘΡΟ 17 Όροι Εκτέλεσης Προµήθειας
1. Η ̟αράδοση των υ̟ό ̟ροµήθεια ειδών γίνεται σε σαράντα (40) ηµέρες α̟ό τη υ̟ογραφή της
σχετικής σύµβασης και κατό̟ιν έγγραφης ειδο̟οίησης της αναθέτουσας αρχής µε ευθύνη και
έξοδα του ̟ροµηθευτή σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στη σύµβαση ̟ου θα υ̟ογραφεί. Ο
τρό̟ος ̟αράδοσης αφορά στο σύνολο των υλικών. Σε ̟ερί̟τωση ̟αράτασης ή µετάθεσης του
χρόνου ̟αράδοσης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του Π.∆. 118/2007. Σε ̟ερί̟τωση
εκ̟ρόθεσµης ̟αράδοσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο Π.∆. 118/2007,
άρθρο 26, 32 και 34.
2.Τό̟ος ̟αροχής των υ̟ό ̟ροµήθεια αντικειµένων είναι η ∆ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου
Μνηµείων- Αγίων Ασωµάτων 11- Αθήνα – Τ.Κ. 105 53
3. Η ̟αραλαβή των υ̟ό ̟ροµήθεια αγαθών γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 28 του Π.∆.
118/2007 και τα αναλυτικά οριζόµενα στη σύµβαση α̟ό τριµελή Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής η ο̟οία
συστήνεται µε α̟όφαση της ∆ιεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνηµείων σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στα άρθρα 2 ̟αρ. 4 και 38 του Π.∆.118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011. Η Ε̟ιτρο̟ή
αφού διενεργήσει τους α̟αραίτητους ελέγχους ̟αραλαµβάνει οριστικά τα υ̟ό ̟ροµήθεια
αγαθά.
4. Το τίµηµα διαµορφώνεται µε βάση τον ̟ροϋ̟ολογισµό του έργου του άρθρου 3 της
̟αρούσας, τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ̟αρούσας και την
υ̟οβληθείσα ̟ροσφορά του Αναδόχου και καταβάλλεται για το σύνολο των υ̟οχρεώσεων του
Αναδόχου (̟εριλαµβανοµένων κρατήσεων, δασµών κλ̟ εξόδων µεταφοράς κ.α.). ∆εν
̟ροβλέ̟εται τιµαριθµική ή άλλη ανα̟ροσαρµογή του συµβατικού τιµήµατος. Η καταβολή του
τιµήµατος θα γίνει µετά την οριστική ̟αραλαβή των υ̟ό ̟ροµήθεια υλικών και αφού ο
Ανάδοχος ̟ροσκοµίσει τα σχετικά τιµολόγια, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Π.∆. 118/2007 και τη σύµβαση ̟ου
θα υ̟ογραφεί.
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5. Με α̟όφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα α̟ό ̟ρόταση της Ε̟ιτρο̟ής Παραλαβής
διακό̟τεται η χρηµατοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο Ανάδοχος
υ̟αιτίως δεν εκτελεί την ̟ροµήθεια υ̟ό τους όρους της σύµβασης.
6. Οι ειδικότεροι και λε̟τοµερείς όροι εκτέλεσης της ̟ροµήθειας θα ̟εριγραφούν αναλυτικά
στη σύµβαση ̟ου θα υ̟ογραφεί µε τον Ανάδοχο.
ΆΡΘΡΟ 18 Γλώσσα ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού –Κοινο̟οιήσεις - Ισχύουσα Νοµοθεσία
1. Ε̟ίσηµη γλώσσα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και της Σύµβασης ̟ου θα υ̟ογραφεί είναι η
Ελληνική.
2. Οι κοινο̟οιήσεις των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής ̟ρος τους
διαγωνιζόµενους γίνονται µε τηλεοµοιοτυ̟ία στον αριθµό ̟ου έχει δηλώσει κάθε
διαγωνιζόµενος.
3. Η ̟αρούσα ∆ιακήρυξη διέ̟εται α̟οκλειστικά α̟ό το ελληνικό δίκαιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Για όλα τα ̟ρος ̟ροµήθεια είδη, ̟ου αφορούν τα µελάνια των εκτυ̟ωτών, των φωτοτυ̟ικών
και των FAX – είτε αυτά είναι αυθεντικά (ORIGINAL) του κατασκευαστή των µηχανηµάτων
είτε και ισοδύναµα, α̟αιτείται ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού:
Α) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86 του ̟ροσφέροντος ότι:
1. Εγγυάται ότι για δύο (2) χρόνια α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραλαβής, δεν θα υ̟άρχει
ο̟οιαδή̟οτε αλλοίωση στο ̟οιοτικό ε̟ί̟εδο των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών και της ̟οιότητας της
εκτύ̟ωσης.
2. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟αρατηρηθεί ο̟οιαδή̟οτε αλλοίωση, σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, σε
̟οσοστό ̟άνω α̟ό το 10% της συνολικής ̟οσότητας και για διάστηµα δύο (2) ετών, ο
̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να αλλάξει όλη την υ̟όλοι̟η ̟οσότητα εντός δεκα̟έντε (15)
ηµερών.
3. Ε̟ίσης τυχόν «κρυµµένα» ελαττώµατα, τα ο̟οία έχουν σαν α̟οτέλεσµα την ̟εριοδική
τυχαία κακή εκτύ̟ωση ή την έλλειψη ̟αντελούς εκτύ̟ωσης, αφού δια̟ιστωθούν α̟ό την
Υ̟ηρεσία, δηµιουργούν υ̟οχρέωση του ̟ροµηθευτή για αντικατάσταση των ελαττωµατικών,
̟ου εντο̟ίστηκαν και χρησιµο̟οιήθηκαν µερικώς.

Β)Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροσφερθούν αναλώσιµα είδη διαφορετικού κατασκευαστή α̟ό αυτόν
του µηχανήµατος για το ο̟οίο ̟ροορίζονται, δηλ. ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ, γίνονται δεκτά µόνο
ανακατασκευασµένα ή συµβατά.

Γ) Για όλα τα ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ είδη α̟αιτείται (α̟αράβατος όρος µε ̟οινή α̟οκλεισµού)
έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή των αναλωσίµων των µηχανηµάτων ότι έχει
̟ιστο̟οιήσεις ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 (̟ερί φιλικότητας του ̟εριβάλλοντος) ή
ισοδύναµες, συνοδευόµενες α̟ό τα αντίστοιχα, νοµίµως ε̟ικυρωµένα, ̟ιστο̟οιητικά.
∆ιευκρίνιση: Ο̟οιοδή̟οτε έγγραφο έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, α̟αιτείται να
συνοδεύεται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ &
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΩΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ FAX

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

CD-R ΕΓΓΡΑΦΗΣ 700ΜΒ

ΤΕΜ

100

2

DVD-R ΕΓΓΡΑΦΗΣ 4,7 GB

TEM

100

3

ΓΟΜΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ

ΤΕΜ

50

4

ΓΟΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ

ΤΕΜ

50

5

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ Ο∆ΗΓΟ 15φ ΜΑΥΡΟ

ΤΕΜ

15

6

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΕΤ 20ml(∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ)

ΤΕΜ

10

7

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 20ml

TEM

20

8

ΖΕΛΑΤΙΝΑ Α4 ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ

ΤΕΜ

500

9

ΖΕΛΑΤΙΝΑ Α4 ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΑ

ΤΕΜ

200

10

ΘΗΚΗ CD ΜΟΝΗ –ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΤΕΜ

50

11

ΘΗΚΗ CD ΧΑΡΤΙΝΗ

ΤΕΜ

300

12

ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 8/32

ΤΕΜ

150

13

ΚΟΛΛA STICK 21gr

ΤΕΜ

10

14

ΚΟΛΛA ΡΕΥΣΤΗ 20ml

ΤΕΜ

10

15

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΕΣ 50Χ66

ΤΕΜ

30

16

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΦΑΝΗΣ 50Χ66

ΤΕΜ

30

17

ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ
ΛΑΣΤΙΧΟ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΏΜΑΤΑ 25Χ35Χ8

ΤΕΜ

50

18

ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ
ΛΑΣΤΙΧΟ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΏΜΑΤΑ 25Χ35Χ5

ΤΕΜ

50

19

ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ
1.0mm, ΠΑΧΟΣ ΓΡΑΦΗΣ 0.7mm.

TEM

20

20

ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ
1.0mm, ΠΑΧΟΣ ΓΡΑΦΗΣ 0.7mm.

TEM

20

21

ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ
1.0mm, ΠΑΧΟΣ ΓΡΑΦΗΣ 0.7mm.

TEM

50

22

ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕ ΚΛΙΠ ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ
1.0mm, ΠΑΧΟΣ ΓΡΑΦΗΣ 0.7mm

TEM

20

23

ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΚΛΙΠ ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ
1.0mm, ΠΑΧΟΣ ΓΡΑΦΗΣ 0.7mm

TEM

20

28

24

ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΛΙΠ ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ
1.0mm, ΠΑΧΟΣ ΓΡΑΦΗΣ 0.7mm

TEM

50

25

ΜΟΛΥΒΙ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΥΡΟ 2Β

ΤΕΜ

100

26

ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΓΡΑΦΗΣ 0,5mm ΚΟΚΚΙΝΑ

ΤΕΜ

25

27

ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΓΡΑΦΗΣ 0,5mm ΜΑΥΡΑ

ΤΕΜ

25

28

ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΓΡΑΦΗΣ 0,5mm ΜΠΛΕ

ΤΕΜ

25

29

ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
ΜΥΤΗ 1-5 mm

ΤΕΜ

15

30

ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΓΙΑ CD- DVD
ΜΑΥΡΟΣ

ΤΕΜ

15

31

ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΓΙΑ CD- DVD
ΜΠΛΕ

ΤΕΜ

15

32

ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ

ΤΕΜ

20

33

ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

ΤΕΜ

20

34

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ

ΤΕΜ

5

35

ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ ΜΠΛΕ

ΤΕΜ

5

36

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΡΕΣΠΑΝ
(ΧΑΡΤΙΝΟΣ) Α4

ΤΕΜ

150

37

ΞΥΣΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΕΣ

ΤΕΜ

40

38

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ 15φ

TEM

40

39

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ 25φ

ΤΕΜ

10

40

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ 240φ

ΤΕΜ

8

41

ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ 28mm

ΚΟΥΤΙ

30

42

ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ 33mm

ΚΟΥΤΙ

30

43

ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ 50mm

ΚΟΥΤΙ

30

44

ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ 15φ

ΤΕΜ

20

45

ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ 25φ

ΤΕΜ

5

46

ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ 240φ

ΤΕΜ

1

47

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙ∆ΕΣ 24Χ34

TEM

100

48

ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΥΣΑΛΙ∆ΕΣ 22Χ26,5

TEM

100

49

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ 23Χ32

ΤΕΜ

1000

50

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ
11,4Χ23

ΤΕΜ

1000

51

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ 19Χ26

ΤΕΜ

1000

52

ΧΑΡΤΙ Α4 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΌ 500Φ ΑΝΑ ΠΑΚΈΤΟ

ΠΑΚΕΤΑ

600

53

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
76/76 400 ΦΥΛΛΩΝ

ΤΕΜ

50

29

54

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
51/51 400 ΦΥΛΛΩΝ

ΤΕΜ

50

55

ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΌ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ

ΤΕΜ

15

56

ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΌ ΤΑΝΑΛΙΑ

ΤΕΜ

10

57

ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΙΚΡΑ

ΣΕΤ

10

58

ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΣΑΙΑ

ΣΕΤ

10

59

ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ

ΣΕΤ

10

60

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝH 12 ΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΚΛΙΝΗΣ /1
ΓΡΑΜΜΗ ΟΘΟΝΗΣ/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ
ΕΝΕΡΓΙΑ-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΤΕΜ

7

61

ΨΑΛΙ∆ΙΑ 25 ΕΚ

ΤΕΜ

5

62

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΛΑΣΕΡ Α4
(192x61mm)

ΠΑΚΕΤΑ

20

63

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ Α4 (70x67,7mm)

ΠΑΚΕΤΑ

10

64

ΚΟΠΙ∆Ι 18ΜΜ

ΤΕΜ

2

65

ΣΕΛΙ∆Ο∆ΕΙΚΤΕΣ 50 ΦΥΛΛΩΝ 25,4Χ43,2mm
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΤΕΜ

20

66

ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΈΝ∆ΥΣΗ 27Χ31Χ11

ΤΕΜ

20

67

ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΙΚΑ 32mm

TEM

50

68

ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΙΚΑ 51mm

TEM

50

69

TONER HP Q6470A BLACK SPLO

ΤΕΜ

25

70

TONER HP Q7581A CYAN SPLO

ΤΕΜ

12

71

TONER HP Q7582A YELLOW SPLO

ΤΕΜ

12

72

TONER HP Q7583A MAGENTA SPLO

ΤΕΜ

12

73

HP LASERJET TONER 4000-4050

TEM

10

74

HP 350

ΤΕΜ

10

75

HP 351

ΤΕΜ

7

76

HP 21 EXCEL

TEM

10

77

HP 23 COLOR

TEM

10

78

HP 45 BLACK

TEM

10

79

HP 364 BLACK

TEM

10

80

HP 364 CYAN

TEM

10

81

HP 364 YELLOW

TEM

10

30

82

HP 364 MAGENTA

TEM

10

83

HP LASERJET TONER 92A

ΤΕΜ

10

84

HP LASERJET TONER 27A

ΤΕΜ

10

85

HP CB540A

TEM

10

86

HP CB541A

ΤΕΜ

5

87

HP CB542A

ΤΕΜ

5

88

HP CB543A

ΤΕΜ

5

89

CANON C-EXV 5 TONER

TEM

6

90

LEXMARK TONER E 12016SE

TEM

10

91

LEXMARK A250A11E

TEM

10

92

SAMSUNG 1052

TEM

10

93

LEXMARK E360dn

ΤΕΜ

10

94

LEXMARK E250dn

TEM

10

95

SAMSUNG SF750

TEM

10

96

CANON CARTRIDGE T (FX-8 Black)

TEM

10

97

CANON NPG-11 TONER

TEM

10

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ Η/Υ

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

PHOTOCONDUCTOR KIT ΓΙΑ LEXMARK
E250X22G ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΤΕΜ

1

2

ΠΟΝΤΙΚΙ MOUSE OPT MOUSE
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ KEYBOARD
(ΣΥΝ∆ΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: USB 2.0, PS/2
ΑΡ.ΠΛΗΚΤΡΩΝ: NORMAL 107/MULTIMEDIA
9
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ: WINDOWS
95/98/2000/XP/VISTA ΚΑΙ 7, MAC)

ΤΕΜ

5

ΤΕΜ

5

TEM

5

TEM

5

3

4
5

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ 500GB USB3
ΦΛΑΣΑΚΙΑ FLASH DISK 16GB
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6

FUSER(ΦΟΥΡΝΟΣ) RM1 2764 - 020 CN ΓΙΑ
ΤΟΝ HP CP3505 dn

TEM

1

7

ΠΡΕΣΣΑ ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ U/UTP
CAT 6 ∆ΙΚΤΥΟΥ

TEM

1

8

ΠOΛYMΠPIZO 5ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΌ ΑΠΟΤΟΜΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΤΕΜ

8

TEM

1

TEM

5

TEM

1

TEM

2

ΤΕΜ

3

9

10
11

12

13

UPS ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
ΙΣΧΥΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (VA):650 VA
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΤΡΟΦ. (WATTS):390 W
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
5 MIN FULL LOAD
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:12V/7AH
ΘΥΡΕΣ
ΘΥΡΑ USB
ΘΥΡΑ USB
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
GOOD OPERATION LED: ΝΑΙ
BACK UP RJ-11 TEL, FAX , MODEM
BACK UP RJ-11 TEL, FAX, MODEM )
8-PORT SWITCH 10/100MBPS
RAM 512MB DDR PC2700 ΣΥΜΒΑΤΗ ΣΕ
MOTHERBOARD FUJITSU SIEMENS D1527
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΙΣΧΥΣ
(WATT):550W
ΤΑΣΗ:230V
ΤΥΠΟΣ:ACTIVE PFC
ΥΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥ
1XMAINBOARD, 1X P4/P8, 2X PCI EXPRESS,
4X SATA, 4X MOLEX,1XFDD
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
12CM SILENT FAN
PROTECTIONS
OPP, OVP, SCP, UVP
1TB HOT-SWAP SERIAL ATA (SATA) HARD
DRIVE - 7,200 RPM, 3GBPS TRANSFER RATE
WITH NATIVE COMMAND QUEING (NCQ),
3.5-INCH LARGE FORM FACTOR (LFF) ΓΙΑ
ΤΟΝ HP PROLIANT ML350

32

14

15

16
17

RAM 4GB 2X2GB PC2-5300 ΓΙΑ ΤΟΝ HP
PROLIANT ML350(ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΤΥΠΟΣ:DDR2
ΠΛΗΘΟΣ MODULES:2
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:4 GB
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ:667 MHZ
CAS LATENCY:5
ECC:ΝΑΙ
FORM FACTOR
DIMM 240-PIN
BUFFERED / REGISTERED
ΝΑΙ)
250GB HOT-PLUG SERIAL ATA (SATA) HARD
DRIVE - 7,200 RPM, 1.5GB-SEC TRANSFER
RATE, 3.5-INCH FORM FACTOR ΓΙΑ ΤΟΝ HP
PROLIANT ML350
300GB HOT-SWAP DUAL-PORT SAS HARD
DISK DRIVE - 10,000 RPM, 6GB/SEC
TRANSFER RATE, 2.5-INCH SMALL FORM
FACTOR (SFF) ΓΙΑ ΤΟΝ HP PROLIANT ML 370
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 5µ

33

ΤΕΜ

1

ΤΕΜ

1

TEM

3

ΤΕΜ

2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΓΕΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ/ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΠΡΑΞΗ:
«Εµ̟λουτισµός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνηµείων του
Υ̟ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ανά̟τυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήµατος του
Εθνικού Αρχείου Μνηµείων»
ΣΥΜΒΑΣΗ: «Προµήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιµων υλικών»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Αριθµ. ∆ιακήρυξης 1/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ &
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΩΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ FAX

A/A

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
CD-R ΕΓΓΡΑΦΗΣ
700ΜΒ
DVD-R ΕΓΓΡΑΦΗΣ
4,7 GB
ΓΟΜΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ
ΓΟΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ
ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ
Ο∆ΗΓΟ 15φ ΜΑΥΡΟ
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
ΣΕΤ
20ml(∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ)
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
20ml
ΖΕΛΑΤΙΝΑ Α4
ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ
ΖΕΛΑΤΙΝΑ Α4
ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ
ΚΑΙ ∆ΕΞΙΑ
ΘΗΚΗ CD ΜΟΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΘΗΚΗ CD ΧΑΡΤΙΝΗ
ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΤΥΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ 8/32

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ

100

TEM

100

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

15

ΤΕΜ

10

TEM

20

ΤΕΜ

500

ΤΕΜ

200

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

300

ΤΕΜ

150

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

34

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

13

ΚΟΛΛA STICK 21gr

ΤΕΜ

10

14

ΚΟΛΛA ΡΕΥΣΤΗ 20ml

ΤΕΜ

10

ΤΕΜ

30

ΤΕΜ

30

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

50

TEM

20

TEM

20

TEM

50

TEM

20

TEM

20

TEM

50

ΤΕΜ

100

ΤΕΜ

25

ΤΕΜ

25

ΤΕΜ

25

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
26

27

28

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΛΕΥΚΕΣ 50Χ66
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
∆ΙΑΦΑΝΗΣ 50Χ66
ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ
ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ
ΛΑΣΤΙΧΟ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΏΜΑΤΑ 25Χ35Χ8
ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ
ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ
ΛΑΣΤΙΧΟ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΏΜΑΤΑ 25Χ35Χ5
ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕ
ΚΑΠΑΚΙ ΜΥΤΗ
ΠΑΧΟΥΣ 1.0mm,
ΠΑΧΟΣ ΓΡΑΦΗΣ
0.7mm.
ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕ
ΚΑΠΑΚΙ ΜΥΤΗ
ΠΑΧΟΥΣ 1.0mm,
ΠΑΧΟΣ ΓΡΑΦΗΣ
0.7mm.
ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΜΕ
ΚΑΠΑΚΙ ΜΥΤΗ
ΠΑΧΟΥΣ 1.0mm,
ΠΑΧΟΣ ΓΡΑΦΗΣ
0.7mm.
ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕ
ΚΛΙΠ ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ
1.0mm, ΠΑΧΟΣ
ΓΡΑΦΗΣ 0.7mm
ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕ
ΚΛΙΠ ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ
1.0mm, ΠΑΧΟΣ
ΓΡΑΦΗΣ 0.7mm
ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΜΕ
ΚΛΙΠ ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ
1.0mm, ΠΑΧΟΣ
ΓΡΑΦΗΣ 0.7mm
ΜΟΛΥΒΙ ΓΡΑΦΗΣ
ΜΑΥΡΟ 2Β
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ
ΓΡΑΦΗΣ 0,5mm
ΚΟΚΚΙΝΑ
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ
ΓΡΑΦΗΣ 0,5mm
ΜΑΥΡΑ
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ
ΓΡΑΦΗΣ 0,5mm
ΜΠΛΕ
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41

ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ
ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΕ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ 15 mm
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ
ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΓΙΑ
CD- DVD ΜΑΥΡΟΣ
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ
ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΓΙΑ
CD- DVD ΜΠΛΕ
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
ΚΙΤΡΙΝΟΣ
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ
ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ
ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ
ΜΠΛΕ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ
ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΠΡΕΣΠΑΝ
(ΧΑΡΤΙΝΟΣ) Α4
ΞΥΣΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΕΣ
ΣΥΡΜΑΤΑ
ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ 15φ
ΣΥΡΜΑΤΑ
ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ 25φ
ΣΥΡΜΑΤΑ
ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ 240φ
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ 28mm

42

ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ 33mm

ΚΟΥΤΙ

30

43

ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ 50mm

ΚΟΥΤΙ

30

44

ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ 15φ

ΤΕΜ

20

45

ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ 25φ

ΤΕΜ

5

46

ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ 240φ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ
ΦΥΣΑΛΙ∆ΕΣ 24Χ34
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΦΥΣΑΛΙ∆ΕΣ 22Χ26,5
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΑΛΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΛΕΥΚΟΣ 23Χ32
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΑΛΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΛΕΥΚΟΣ 11,4Χ23
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΑΛΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΛΕΥΚΟΣ 19Χ26
ΧΑΡΤΙ Α4
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΌ 500Φ
ΑΝΑ ΠΑΚΈΤΟ

ΤΕΜ

1

TEM

100

TEM

100

ΤΕΜ

1000

ΤΕΜ

1000

ΤΕΜ

1000

ΠΑΚΕΤΑ

600

29

30

31

32

33
34
35

36

37
38
39
40

47
48
49

50

51

52

ΤΕΜ

15

ΤΕΜ

15

ΤΕΜ

15

ΤΕΜ

20

ΤΕΜ

20

ΤΕΜ

5

ΤΕΜ

5

ΤΕΜ

150

ΤΕΜ

40

TEM

40

ΤΕΜ

10

ΤΕΜ

8

ΚΟΥΤΙ

30

36

57

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
ΧΑΡΤΑΚΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
76/76 400 ΦΥΛΛΩΝ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
ΧΑΡΤΑΚΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
51/51 400 ΦΥΛΛΩΝ
ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΌ
ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ
ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΌ
ΤΑΝΑΛΙΑ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΙΚΡΑ

58
59

53

54

55
56

60

61
62

63
64

65

66

67
68

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

15

ΤΕΜ

10

ΣΕΤ

10

ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΣΑΙΑ

ΣΕΤ

10

ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ
ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝH 12
ΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΚΛΙΝΗΣ
/1 ΓΡΑΜΜΗ
ΟΘΟΝΗΣ/
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ
ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΙΑΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΨΑΛΙ∆ΙΑ 25 ΕΚ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΛΑΣΕΡ
Α4 (192x61mm)
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ
ΕΤΙΚΕΤΕΣ Α4
(70x67,7mm)
ΚΟΠΙ∆Ι 18ΜΜ
ΣΕΛΙ∆Ο∆ΕΙΚΤΕΣ 50
ΦΥΛΛΩΝ
25,4Χ43,2mm
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ
∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ
ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΈΝ∆ΥΣΗ
27Χ31Χ11
ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΙΚΑ
32mm
ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΙΚΑ
51mm

ΣΕΤ

10

ΤΕΜ

7

ΤΕΜ

5

ΠΑΚΕΤΑ

20

ΠΑΚΕΤΑ

10

ΤΕΜ

2

ΤΕΜ

20

ΤΕΜ

20

TEM

50

TEM

50

69

TONER HP Q6470A
BLACK SPLO

ΤΕΜ

25

70

TONER HP Q7581A
CYAN SPLO

ΤΕΜ

12

71

TONER HP Q7582A
YELLOW SPLO

ΤΕΜ

12

72

TONER HP Q7583A
MAGENTA SPLO

ΤΕΜ

12
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73

HP LASERJET
TONER 4000-4050

TEM

10

74

HP 350

ΤΕΜ

10

75

HP 351

ΤΕΜ

7

76

HP 21 EXCEL

TEM

10

77

HP 23 COLOR

TEM

10

78

HP 45 BLACK

TEM

10

79

HP 364 BLACK

TEM

10

80

HP 364 CYAN

TEM

10

81

HP 364 YELLOW

TEM

10

82

HP 364 MAGENTA

TEM

10

83

HP LASERJET
TONER 92A

ΤΕΜ

10

84

HP LASERJET
TONER 27A

ΤΕΜ

10

85

HP CB540A

TEM

10

86

HP CB541A

ΤΕΜ

5

87

HP CB542A

ΤΕΜ

5

88

HP CB543A

ΤΕΜ

5

89

CANON C-EXV 5
TONER

TEM

6

90

LEXMARK TONER E
12016SE

TEM

10

91

LEXMARK A250A11E

TEM

10

92

SAMSUNG 1052

TEM

10

93

LEXMARK E360dn

ΤΕΜ

10

94

LEXMARK E250dn

TEM

10

95

SAMSUNG SF750

TEM

10

TEM

10

TEM

10

CANON CARTRIDGE
T (FX-8 Black)
CANON NPG-11
97
TONER
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
96

ΣΥΝΟΛΙΚΟ Φ.Π.Α.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 1
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ Η/Υ

A/A

1
2

3

4
5
6

7

8

9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
PHOTOCONDUCTOR KIT
ΓΙΑ LEXMARK E250X22G
ΕΚΤΥΠΩΤΗ
ΠΟΝΤΙΚΙ MOUSE OPT
MOUSE
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
KEYBOARD
(ΣΥΝ∆ΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: USB
2.0, PS/2
ΑΡ.ΠΛΗΚΤΡΩΝ: NORMAL
107/MULTIMEDIA 9
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ:
WINDOWS
95/98/2000/XP/VISTA
ΚΑΙ 7, MAC)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ
∆ΙΣΚΟΙ 500GB USB3
ΦΛΑΣΑΚΙΑ FLASH DISK
16GB
FUSER(ΦΟΥΡΝΟΣ) RM1
2764 - 020 CN ΓΙΑ ΤΟΝ
HP CP3505 dn
ΠΡΕΣΣΑ ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΩΝ
ΓΙΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ U/UTP CAT
6 ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΠOΛYMΠPIZO 5ΘΕΣΕΩΝ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ
ΑΠΟΤΟΜΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ
UPS ΜΕ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
ΙΣΧΥΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
(VA):650 VA
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
ΤΡΟΦ. (WATTS):390 W
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
5 MIN FULL LOAD
ΤΥΠΟΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:12V/7AH
ΘΥΡΕΣ
ΘΥΡΑ USB
ΘΥΡΑ USB
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
GOOD OPERATION LED:
ΝΑΙ
BACK UP RJ-11 TEL,

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ

1

ΤΕΜ

5

ΤΕΜ

5

TEM

5

TEM

5

TEM

1

TEM

1

ΤΕΜ

8

TEM

1
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

FAX , MODEM
BACK UP RJ-11 TEL,
FAX, MODEM )

10

11

12

13

14

15

8-PORT SWITCH
10/100MBPS
RAM 512MB DDR
PC2700 ΣΥΜΒΑΤΗ ΣΕ
MOTHERBOARD
FUJITSU SIEMENS
D1527
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΜΕ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΙΣΧΥΣ
(WATT):550W
ΤΑΣΗ:230V
ΤΥΠΟΣ:ACTIVE PFC
ΥΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥ
1XMAINBOARD, 1X
P4/P8, 2X PCI EXPRESS,
4X SATA, 4X
MOLEX,1XFDD
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ
12CM SILENT FAN
PROTECTIONS
OPP, OVP, SCP, UVP
1TB HOT-SWAP SERIAL
ATA (SATA) HARD DRIVE
- 7,200 RPM, 3GBPS
TRANSFER RATE WITH
NATIVE COMMAND
QUEING (NCQ), 3.5-INCH
LARGE FORM FACTOR
(LFF) ΓΙΑ ΤΟΝ HP
PROLIANT ML350
RAM 4GB 2X2GB PC25300 ΓΙΑ ΤΟΝ HP
PROLIANT
ML350(ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΤΥΠΟΣ:DDR2
ΠΛΗΘΟΣ MODULES:2
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:4 GB
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ:667 MHZ
CAS LATENCY:5
ECC:ΝΑΙ
FORM FACTOR
DIMM 240-PIN
BUFFERED /
REGISTERED
ΝΑΙ)
250GB HOT-PLUG
SERIAL ATA (SATA)
HARD DRIVE - 7,200
RPM, 1.5GB-SEC
TRANSFER RATE, 3.5INCH FORM FACTOR ΓΙΑ

TEM

5

TEM

1

TEM

2

ΤΕΜ

3

ΤΕΜ

1

ΤΕΜ

1
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ΤΟΝ HP PROLIANT
ML350

16

17

300GB HOT-SWAP
DUAL-PORT SAS HARD
DISK DRIVE - 10,000
RPM, 6GB/SEC
TRANSFER RATE, 2.5INCH SMALL FORM
FACTOR (SFF) ΓΙΑ ΤΟΝ
HP PROLIANT ML 370
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 5µ

TEM

3

ΤΕΜ

2

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Φ.Π.Α.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 2

Ηµεροµηνία:

Σφραγίδα και υ̟ογραφή ̟ροσφέροντος
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Το ̟αρόν αναλυτικό τεύχος ∆ιακήρυξης µετά των Παραρτηµάτων αυτού (Α΄ - Β΄) εγκρίθηκε
µε την µε αρ. ̟ρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./∆ΕΑΜ/Φ.802/11682/59/17.01.2014 Α̟όφαση της Αναθέτουσας
Αρχής.
Η Προϊσταµένη
της ∆ιεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Έλενα Κουντούρη
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