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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ,  ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ 
07 - 07 - 2011 

                                                            
  Ο Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ο.Α.Δ.Δ.)  Ν.Π.Γ.Γ.  
  Έρνληαο  ππφςε: 
      1.-Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2676/99/ΦΔΚ/Α/5-1-1999 (πεξί Οξγαλσηηθήο θαη 
ιεηηνπξγηθήο αλαδηάξζξσζεο ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο). 
      2.-Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 154/2006 (ΦΔΚ 167/Α/4-8-2006) «ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 
ΑΦΑΛΙΗ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ». 
      3.-Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 θαη 103 ηνπ Καλνληζκνχ Οηθνλνκηθήο Οξγάλσζεο 
θαη Λνγηζηηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. (Τπνπξγηθή Απφθαζε 
Αξ.Φ.Οηθ.10035/25147/4888/2006 (ΦΔΚ Β 1737/29-11-2006).                               
      4.-Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 38/2007 ( ΦΔΚ33/Α/22.2.07 ) Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηή 
θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ 
Δπαγγεικαηηψλ (Ο.Α.Δ.Δ.) 
      5.-Σελ αξηζ 385 απφθαζε ηεο 168 πλεδξίαζεο ηελ 11 - 4 - 2011  ηνπ Γ. . ηνπ 
Ο.Α.Δ.Δ. πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ ελ ιφγσ πξφρεηξνπ   
δηαγσληζκνχ.                                                                                                                                             
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      6.-Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995 (ΦΔΚ 19/Α/95 η.α.) «πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ 
Σνκέα & ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». 
      7.-Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/ 10-7-07 η. α΄) Καλνληζκφο 
Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ.  
      8.-Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/95( ΦΔΚ 247/27-11-95 η.α) πεξί Γεκφζηνπ 
Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο (άξζξα 79-85). 
      9.-Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2198/1994 (ΦΔΚ Α 43/22-3-1994 άξζξν24 (Παξαθξάηεζε 
θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο).  
     10.-Σνπ Ν.2741/99(ΦΔΚ199/Α/99) άξζξν 8 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ 
άιιεο ξπζκίζεηο Θεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο». 
     11.-Σελ ππ’ αξηζ Φ10035/20162/732/29-7-2010 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πεξί δηνξηζκνχ ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Οξγαληζκνχ 
Αζθάιηζεο Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ (ΟΑΔΔ). 
    12.-Σελ  Π1/3306 θαη Π1/3305  ΦΔΚ /1789/12-11-2011 ηνπ πθππνπξγνχ 
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο πεξί ζχλαςεο, εθηέιεζεο θαη 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 2 (παξ.5,12,13 θαη 16) ηνπ Ν.2286/95. 
    13.-Σηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3548/07  «Καηαρψξεζε Γεκνζηεπκάησλ ησλ θνξέσλ 
ηνπ Γεκνζίνπ ζην Ννκαξρηαθφ θαη Σνπηθφ Σχπν θ. α. δηαηάμεηο »(ΦΔΚ68/20-3-2007. 
   14.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/10  «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν – Πξφγξακκα Γηαχγεηα θ.α. δηαηάμεηο.» 
   15.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3886/2010 «Γηθαζηηθή Πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
  

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Δ Η 
 

       Πξόρεηξν δηαγσληζκό  κε  ζθξαγηζκέλεο  πξνζθνξέο  θαη  κε  
θξηηήξην  θαηαθύξσζεο  ηελ ρακειόηεξε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα 4.000 
θηβσηίσλ θσηνηππηθνύ ραξηηνύ Α4, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. όπσο 
αθξηβώο πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο. 
       Ζ   πξνϋπνινγηδόκελε   δαπάλε    αλέξρεηαη    ζπλνιηθά   ζην  πνζό   ησλ 
 # 51. 000,00€ # πιένλ  Φ.Π.Α. 
       Ο  δηαγσληζκόο  ζα  γίλεη ελώπηνλ  ηεο  ηξηκεινύο επηηξνπήο  πξνκεζεηώλ  
ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. 
 
1) Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ δέθα  (10) εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ζηνλ ηχπν.  
  
2) Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα θαηαηίζεληαη κε δύν ηξόπνπο: 
   - είηε κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή κέρξη θαη ηελ 15 / 07 / 2011 εκέξα 
Παξαζθεπή  θαη ώξα 13.00κ.κ  (πξνεγνύκελε  ηνπ  δηαγσληζκνύ), 
 
   - είηε κε θαηάζεζε ζην πξσηόθνιιν ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο αησβξηάλδνπ 
18 Αζήλα Ηζόγεην, κέρξη θαη ηελ 15 / 07 / 2011 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 
13.00κ.κ (πξνεγνύκελε ηνπ δηαγσληζκνύ) 
 
     Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ’ νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν 
ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη 
επηζηξέθνληαη. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή 
ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 3) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηέξσ εθφζνλ 
αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. 
α.  Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά.  
β.  Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά.  
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γ.  πλεηαηξηζκνί-Κνηλνπξαμίεο. 
 
4) Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο  
ηνπ Γηαγσληζκνχ. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί 
εθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ.  
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ 
ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΣΑΗ Χ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ. 
 
5) Η απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ 18 - 07 - 2011 θαη ψξα 10:00 π.κ. 
ζηνλ εκηψξνθν ηνπ επί ηεο νδνχ Αθαδεκίαο 22 θηηξίνπ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.  
      ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηφηε ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 
ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ (έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ, αμηνιφγεζε 
ηερληθήο  πξνζθνξάο) ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ 
ηειενκνηνηππίαο (fax) λέα εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ. 
6) Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη ην άλνηγκα ησλ ηερληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη παξνπζία φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
7)  Καηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη 
πξνζθέξνληεο ή εθπξφζσπνί ηνπο εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ζρεηηθφ 
παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.  
  
8) Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηε 
ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο. 
 
9) Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε : 
α) Σνπο ζπκπιεξσκαηηθνχο γεληθνχο φξνπο  πνπ επηζπλάπηνληαη. 
β)  Σν Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 
γ)  Σν Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξχζκηζε ζπλαθψλ 

ζεκάησλ». 
 
10) Πεξίιεςε ηεο Πξνθήξπμεο : 
Θα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ  ηνπ θηηξίνπ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.    
(Αθαδεκίαο 22)  θαη ζηηο θάησζη εθεκεξίδεο: 
 
 ΖΜΔΡΖΗΑ,  ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ & ΠΛΔΗΣΖΡΗΑΜΧΝ 
 
11) Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζα βαξχλνπλ ηνλ Ο.Α.Δ.Δ. 
 
12) Αληίγξαθα ηεο Πξνθήξπμεο ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Δ. – Σκήκα 
Πξνκεζεηψλ (αησβξηάλδνπ 18 – 5νο φξνθνο) θαζψο θαη ζην δηαδίθηπν ζην 
www.oaee.gr, φπνπ ζα αλαξηψληαη θαη ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο. 
 
13) Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηελ  
Τπεξεζία θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 
 Γηα  πιεξνθνξίεο  ζρεηηθψο  κε  ην  δηαγσληζκφ  νη  ελδηαθεξφκελνη  κπνξνχλ  λα  

απεπζχλνληαη  φιεο  ηηο  εξγάζηκεο  εκέξεο  θαη  ψξεο ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ, 
αησβξηάλδνπ  18 , 5νο  φξνθνο, ηει.210-5285581. 
 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ Ο.Α.Δ.Δ. 
ΓΔΡΑΗΜΟ ΒΟΤΓΟΤΡΖ 

 

 

 

http://www.oaee.gr/
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ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

I. Αληηθείκελν – πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ 

     Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε πξνκήζεηα 4.000 θηβσηίσλ Φσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΟΑΔΔ.  

    Ο πξνκεζεπηήο πνπ ζα αλαδεηρζεί αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο παξάδνζεο, 
ζηελ απνζήθε ηνπ ΟΑΔΔ, ηνπ  ππφ  πξνκήζεηα Φσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ  ΣΟΤ ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ Α4 

        Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα Φσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4 νξίδεηαη ζε 
δέθα  (10) εκεξνινγηαθέο   εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κε δηθά ηνπ έμνδα λα αζθαιίζεη ην θσηνηππηθφ 
ραξηί Α4 θαηά παληφο θηλδχλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπο θαη κέρξη 
ηνπνζέηεζήο ηνπ, ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ ζηελ  απνζήθε  ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. 
ζηελ νδφ Κσλ/ιεσο  47-ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ. 

 Η παξάδνζε ηνπ θσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4 ζηελ απνζήθε ζα νινθιεξψλεηαη 
κέρξη ψξα 13.00κ.κ. θάζε εκέξα. 

Σνλ θίλδπλν ηεο βιάβεο θζνξάο ή απψιεηαο ηνπ θσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4 θέξεη 
κέρξη ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηνλ παξαπάλσ ρψξν ν Πξνκεζεπηήο. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κεηά απφ έγγξαθν αίηεκα εκπξφζεζκα ηνπ 
Πξνκεζεπηή δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. λα παξαηαζεί κέρξη ην 1/2 
απηνχ.  

Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα 
παξάηαζεο ή αλ ιήμεη ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνο ρσξίο λα παξαδνζεί ην 
ππφ πξνκήζεηα είδνο ν Πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

Δπίζεο ν παξαπάλσ ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, δχλαηαη θαηφπηλ αηηήζεσο 
ηνπ Πξνκεζεπηή κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. λα κεηαηίζεηαη ζε πεξίπησζε 
ζνβαξφηαησλ ιφγσλ πνπ ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή αδπλακία  εκπξφζεζκεο παξάδνζεο 
ηνπ θσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4  ή ζε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο.  

Ο Πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη ηα πεξηζηαηηθά πνπ 
ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα αλαθέξεη εγθαίξσο θαη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη 
ζηελ Τπεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία δελ αλαθέξεη 
εγθαίξσο ηα πεξηζηαηηθά θαη δελ πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, 
ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζηεί ηελ χπαξμε αλσηέξαο βίαο.  

Η παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ρνξεγείηαη (εθφζνλ ηνχην απνθαζίζεη ην 
Γ.. ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.), πξνθεηκέλνπ ν Πξνκεζεπηήο λα κε θεξπρζεί έθπησηνο. 

Καηά ηα άιια επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 32 ηνπ Π.Γ. 
118/07. 

 
Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ Τπεξεζία πνπ εθηειεί ηελ 

πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθώλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, 
γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδώζεη ην θσηνηππηθό ραξηί Α4, 
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.  

 
 
 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3  ΠΑΡΑΛΑΒΖ  ΥΑΡΣΗΟΤ Α4 
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Η παξαιαβή ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβψλ πνπ έρεη νξηζηεί κε 
απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΟΑΔΔ θαη ζα ζπληάμεη πξαθηηθφ νξηζηηθήο παξαιαβήο κεηά ηνλ 
πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ παξαδνζέληνο Φσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4. 
       Δάλ ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ παξαδνζέληνο Φσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4 δελ ζα είλαη 
ζχκθσλν κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη ην δείγκα ηνπ Πξνκεζεπηή ζα 
απνξξίπηεηαη. 
       ηελ πεξίπησζε απηή ην Γ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ λα νξίζεη 
εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. 
         Αλ ν Πξνκεζεπηήο δελ δερζεί ή δελ κπνξέζεη λα ην αληηθαηαζηήζεη θεξχζζεηαη 
έθπησηνο σο πξνο ην κέξνο ηεο πξνκήζεηαο πνπ απνξξίθζεθε (κέξνο ή ζχλνιν) θαη 
ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
       Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεη κεηά ηε ιήμε ηεο δνζείζεο πξνζεζκίαο ζεσξείηαη σο 
εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 
        Ο Πξνκεζεπηήο θέξεη ηελ επζχλε γηα ηε ζσζηή πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ 
παξαδνζέληνο Φσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4 κέρξη ηελ πιήξε παξάδνζε απηνχ ζηελ 
απνζήθε Κσλ/ιεσο 47- ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ. 
        ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί εθ ησλ πζηέξσλ φηη ηα παξαδνζέληα θηβψηηα 
Φσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4 δελ είραλ ηε ζσζηή πνηφηεηα, ή δε βξέζεθε ε ζσζηή 
πνζφηεηα ηπραία δε θαηά ηε δεηγκαηνιεπηηθή παξαιαβή ηνπ Φσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4 
επξέζεζαλ θαιψο ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη απηά πνπ δελ είραλ 
ηε ζσζηή πνηφηεηα ή λα πξνζθνκίζεη ην θσηνηππηθφ ραξηί Α4 πνπ δελ είρε ηε ζσζηή 
(ζπκβαηηθή) πνζφηεηα, αδαπάλσο γηα ηνλ ΟΑΔΔ, ζε πξνζεζκία πνπ ζα νξηζζεί απφ ην 
Γ ηνπ ΟΑΔΔ. 
 
        Γηαθνξεηηθά, ν Πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο σο πξνο ην κέξνο ηεο 
πξνκήζεηαο πνπ δελ βξέζεθε ζηε ζσζηή πνζφηεηα ή πνηφηεηα αληίζηνηρα θαη ππφθεηηαη 
ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.  
 

             
ΑΡΘΡΟ 4.  ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο  πξνκήζεηαο νξίδεηαη  ζε 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο  απφ 
ηε ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο . 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΗΜΖΜΑ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

Η πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κεηά ηελ  πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή 
ηνπ θσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4 ζχκθσλα κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ γηα ην 
Γεκφζην.   Δηδηθφηεξα: 

Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ θσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4 ζα γίλεη εμφθιεζε ηνπ 
100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ ραξηηνχ Α4 αθνχ πξνζθνκηζηνχλ ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά:         

       α.- Σηκνιφγην ηνπ Πξνκεζεπηή πνπ λα αλαγξάθεη ηελ αθξηβή νλνκαζία ηνπ 
είδνπο ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε θαη λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε 
ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ θαη ην νπνίν ζα εθδνζεί κεηά ηελ νξηζηηθή , πνηνηηθή θαη 
πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ θσηνηππηθνύ ραξηηνύ Α4. 
      β.- Δμνθιεηηθή  απφδεημε  ηνπ Πξνκεζεπηή, αλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ 
έλδεημε  ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ. 
      γ.-  Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 
      δ.-  Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 
      ε.- Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθό πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 
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     ζη.-  Σα    ηηκνιφγηα    ζα    ππφθεηληαη    ζηηο    λφκηκεο   θξαηήζεηο   πνπ   
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά  ηνλ  Πξνκεζεπηή  (3,072%)  Μ.Σ.Π.Τ.  θ.ι.π. θαη  ηνπ  Ν. 
2198/94. 

     δ.-   Ο Πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα εθηέιεζεο ηεο εληνιήο 
πιεξσκήο.  
        

Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη ην άλνηγκα ησλ ηερληθψλ θαη 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη παξνπζία φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

   ΑΡΘΡΟ 6.  ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

I. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό έρνπλ: 

α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ηα νπνία λα 
αζρνινχληαη λφκηκα κε ηηο εξγαζίεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

β)  Κνηλνπξαμίεο – πλεηαηξηζκνί   

γ) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, κε ηνπο παξαθάησ 
φξνπο: 

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε 
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί 
κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

       ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο 
βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο 
θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ 
ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. 

      Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 
ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο 
πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα 
πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε. Η αληηθαηάζηαζε αμηνινγείηαη θαη εγθξίλεηαη κε απφθαζε 
ηεο Γ.. ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. 

      Οη Δλψζεηο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 
ππνβάιινπλ πξνζθνξά. Ωζηφζν ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνθεξπζζφκελε κε ηελ 
παξνχζα πξνκήζεηα θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε αλαζέηνπζα αξρή 
δηθαηνχηαη, εθ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηιεθζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 
(θνηλνπξαμία) θαη ε έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 

II. Απνθιείεηαη από ηελ ζπκκεηνρή  ζην δηαγσληζκό, ν πξνκεζεπηήο , εηο 
βάξνο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 Γηα θάπνην αδίθεκα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ θψδηθα ή ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο ή γηα ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο 
απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο 
θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.  
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  ΗΗΗ.  Δπίζεο απνθιείεηαη από ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό ν πξνκεζεπηήο 
πνπ: 

 Βξίζθεηαη ζε πηψρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή ζε 
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο 
θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο.  

 Γελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

 Γελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πιεξσκή ησλ 
θφξσλ θαη ηειψλ.  

 Δίλαη έλνρνο ππνβνιήο ςεπδνχο δειψζεσο ή παξαιείςεσο ππνβνιήο ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη΄ εθαξκνγή ηεο παξνχζεο πξνθήξπμεο. 

 Γελ πξνζθνκίδεη  Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ 
πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο 
δαπάλεο κε Φ.Π.Α. (άξζξν 6 παξ.1 πεξ α΄ θαη άξζξν 25 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 
118/07). 

  Γελ πξνζθνκίδεη  επηθπξσκέλε θσηνηππία ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ηνπ 
ππνβάιινληα (πξνκεζεπηή ή εθπξνζψπνπ) ηελ πξνζθνξά. Δθπξφζσπνο ηνπ 
πξνκεζεπηή δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ππνβιεζεί καδί κε ηελ πξνζθνξά ζρεηηθφ 
παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

        Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο νη ιφγνη 
απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πξνζθνξά. Δάλ 
ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ θαη γηα έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα ζε θνηλή πξνζθνξά, 
ηφηε απνθιείεηαη ε ππνβιεζείζα θνηλή πξνζθνξά. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 7.   ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

Οη Πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 
Οη Πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε. 
 
 
ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 
 
Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, 
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, δειαδή: 
 
• Α. «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα 
λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία 
πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ παξνχζα πξνθήξπμε. Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο 
δηθαηνινγεηηθψλ ζα πεξηιακβάλεη έλα (1) πξσηφηππν. 
 
• Β. «Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο 
Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Πξνκεζεπηή, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ 
ηελ παξψλ άξζξν. Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζεί ζε 
έλα (1) πξσηφηππν, έλα (1) αληίγξαθν. 
 
 
• Γ. «Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο 
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Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Πξνκεζεπηή, φπσο απηά απαηηνχληαη 
απφ ηελ παξνχζα Πξνθήξπμε. Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ζα ππνβιεζεί ζε έλα (1) πξσηφηππν, έλα (1) αληίγξαθν. 
 
 
   Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: 

                                                       
                                                      ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

«ΠΛΖΡΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» 
 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟΝ 
                             ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ       7 / 2011 
                     «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ Α4 4.000 ΚΗΒΧΣΗΧΝ» 

 
AΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΦΑΛΗΖ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓ/ΣΗΧΝ 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 18/ 07/ 2011 

 
 

 
   Οη ηξεηο επί κέξνπο (εζσηεξηθνί) θάθεινη, εθηφο ηεο παξαπάλσ έλδεημεο, 
παξνπζηάδνπλ θαη ηνλ ηίηιν ηνπο (δειαδή θαηά πεξίπησζε: θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ, 
θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο, θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο).  
   Όινη νη θάθεινη αλαγξάθνπλ ηα «ζηνηρεία ηνπ ππνςήθηνπ» φπσο επσλπκία, πιήξε  
δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ  
ηνπ ππνςήθηνπ Πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη ε πιήξεο επσλπκία, δηεχζπλζε, θαζψο θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ 
θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ κειψλ ηνπ.  
    Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα 
απνζθξαγηζηνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. Οη πξνζθνξέο 
ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  
    Μέζα ζε θάζε θάθειν θαη ζε έλα απφ ηα αληίηππα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη 
ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε “ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ” θαη λα 
κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη 
επηθξαηέζηεξν απφ ηα άιια αληίηππα, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο απηψλ κε ην 
πξσηφηππν.  
    Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμε ηνπο, ε 
ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο. Οη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο 
Γηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Γελ επηηξέπνληαη αζαθείο απαληήζεηο.  
   Πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη γξακκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, λα  είλαη 
ππνγεγξακκέλεο ζε θάζε ζειίδα απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν (θπζηθφ πξφζσπν) ή 
ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ησλ ζπκκεηερφλησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

 

Α.  ΦΑΚΔΛΟ  ΓΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ν ππνςήθηνο ζα ζπκπεξηιάβεη  Τπεχζπλε 
Γήισζε κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ  κε ηελ νπνία ζα δειψλεη φηη 
κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ:  

α. Γελ εκπίπηεη ζε θαλέλαλ απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ φπσο απηνί αλαθέξνληαη 
παξαπάλσ κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 

β. Απνδέρεηαη  αλεπηθχιαθηα  ηνπο  φξνπο  ηεο  παξνχζαο πξνθήξπμεο.  
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γ.  Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, 
ησλ   νπνίσλ έιαβε γλψζε.  

δ.    Η ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο. 

ε.    Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

ζη. Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ  
Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

δ.   φηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ είλαη εγγεγξακκέλνο 
ζην νηθείν επηκειεηήξην. 

Ι.  φηη δελ ηειεί ππφ θνηλή  ή εηδηθή εθθαζάξηζε ή αλάινγεο θαηαζηάζεηο (γηα 
λνκηθά πξφζσπα) κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

ζ.  φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 6παξ1 ηηη) ηνπ π.δ. 118/07 

   ε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, ε παξαπάλσ δήισζε πξέπεη 
λα θαηαηεζεί γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή πξνζθνξά.  

 

Β.     ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΑ ΣΕΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΠΟΘΕΣΟΤΝΣΑΙ 

    επί πνηλή απνξξίςεσο  ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο 
θάθειν  πνπ ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο απηνχ  θαη επηπιένλ ηελ έλδεημε «Σερληθή 
Πξνζθνξά»,  ζα πεξηέρνληαη: 

 1. Σερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ηεο παξνχζεο Πξνθήξπμεο.   
2.  α)δήισζε  φηη  ε  πνηφηεηα  ηνπ θση/θνχ ραξηηνχ Α4  είλαη  ζχκθσλα  κε  ηνπο  

φξνπο  θαη  ηηο  πξνδηαγξαθέο  ηεο  πξνθήξπμεο ζπλνδεπφκελε απφ δείγκα . 
       β) Αληίγξαθν ηνπ  Ιζνινγηζκνχ  ηεο Δπηρείξεζεο  (γηα  φζνπο  έρνπλ  απφ  ην  
λφκν  ππνρξέσζε  ζχληαμεο Ιζνινγηζκνχ) ησλ  ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ  νηθνλνκηθψλ  
εηψλ, απφ  ηνλ  νπνίν  λα πξνθχπηεη  ε  νηθνλνκηθή  θαηάζηαζε  ηεο επηρείξεζεο. 

γ) Καηάινγν  Δπηρεηξήζεσλ ή  Γεκ. Τπεξεζηψλ ηνπ  Δζσηεξηθνχ  ή  
Δμσηεξηθνχ  ζηηο  νπνίεο  έρεη πξνκεζεχζεη θση/θφ ραξηί Α4 θαηά  ηα  ηξία  (3) 
πξνεγνχκελα  ρξφληα: 
       -  Δάλ  κελ πξφθεηηαη γηα πξνκήζεηα  αλαζεηνπζψλ  αξρψλ ηνπ  Γεκνζίνπ  Σνκέα  
ε παξάδνζε ηνπ θση/θνχ ραξηηνχ Α4 ζα  απνδεηθλχεηαη  κε  θαηάιιεια  έγγξαθα 
(βεβαηψζεηο, πηζηνπνηεηηθά) ζεσξεκέλα απφ ηηο παξαπάλσ Γεκφζηεο αξρέο.   
       -  Δάλ  δε  πξφθεηηαη  γηα  πξνκήζεηεο  ηδησηψλ , ε  παξάδνζε, ηνπ θση/θνχ 
ραξηηνχ Α4,ζα  βεβαηνχηαη  απφ  ηνλ  αγνξαζηή  ή  εάλ  ηνχην  δελ  είλαη  δπλαηφλ,  κε  
ππεχζπλε  δήισζε  ηνπ  ζπκκεηέρνληα  ζηνλ  δηαγσληζκφ 
       δ) Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηερληθή ππνδνκή ηεο επηρείξεζεο,  ην απαζρνινχκελν 
πξνζσπηθφ   ζηελ Διιάδα  (θαηάζηαζε  πξνζσπηθνχ  κε  αληίζηνηρε  εηδηθφηεηα), 
θαζψο  θαη  ηα κέζα  πνηνηηθνχ  ειέγρνπ  ησλ πξντφλησλ  ηεο . 
       ε) Τπεχζπλε  Γήισζε   ζηελ  νπνία  ζα δειψλεηαη : 
           - ε   ρψξα  θαηαζθεπήο  θαη  πξνέιεπζεο  ηνπ θση/θνχ ραξηηνχ Α4, ε  
επσλπκία θαη  Γ/λζε  ηνπ  θαηαζθεπαζηή. 
     ζη)  Απνδεηθηηθφ απνζηνιήο δείγκαηνο ηνπ ππφ πξνκήζεηα θση/θνχ ραξηηνχ Α4. 
 
    Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ επηθέξεη 
ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην δηαγσληζκφ θαη ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ 
ηνπ άξζξνπ 20 παξ.2 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
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   Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ζηηο αλσηέξσ 
ππεύζπλεο δειώζεηο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο 
πξνζθνξάο) ζα θέξεη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 
 
   ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ αλαθεξνκέλσλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθώλ 
ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη ζπληζηά ιόγσ απνθιεηζκνύ 
ηνπ ζπκκεηέρνληα από ην δηαγσληζκό. 
 
 
Γ. ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
  
ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΠΟΘΔΣΟΤΝΣΑΗ 
επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο, κέζα ζηνλ 
θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε  «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά». 
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξώλ ζα δνζνύλ ζε επξώ:    
Πξνζθνξέο κε ηηο νπνίεο  δελ δίλεηαη  ηηκή  ζε  ΔΤΡΩ ή θαζνξίδεηαη κε απηέο ζρέζε 
ηνπ επξψ πξνο μέλν λφκηζκα απνξξίπηνληαη  σο  απαξάδεθηεο. 
Με ηελ πξνζθνξά, ε ηηκή ζα δίλεηαη γηα θάζε δεζκίδα θσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4 φπσο 
θαζνξίδεηαη ζηε Πξνθήξπμε.  
     ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην Φ.Π.Α. γηα ηελ παξάδνζε ηνπ θσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4 κε 
ηελ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ Πξνθήξπμε, ε νπνία ζα γίλεη ζηελ  απνζήθε ηνπ 
Ο.Α.Δ.Δ Κσλ/ιεσο 47 Κακίληα Πεηξαηάο. 
  
ην δηαγσληζκφ ζα πξνζθεξζεί:  

 
    α) Σηκή αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο γηα θάζε δεζκίδα θσηνηππηθνύ ραξηηνύ 
Α4. 
    β) Σηκή αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο γηα όιε ηελ πνζόηεηα ηνπ θσηνηππηθνύ 
ραξηηνύ Α4 (4000 θηβώηηα).  
    γ)  Ο Φ.Π.Α. πνπ επηβαξύλεη ηελ ηηκή ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο ζε 
πνζνζηό  επί ηηο εθαηό θαη ζε πνζό (αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο). 
    Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε  ηηκή γηα 
θάζε δεζκίδα θσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4, θαη δελ δίλεηαη ζπλνιηθή ηηκή γηα φιε ηελ 
πνζφηεηα ηνπ θσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε 
κε απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Πξνκεζεηψλ.  

Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη θαη ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ θσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4.Απνθιείεηαη ε αλαζεψξεζε ησλ 
ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ή ε νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ 
γηα ην θσηνηππηθφ ραξηί Α4 πνχ ζα πξνκεζεχζεη ζηνλ ΟΑΔΔ, βάζεη ηεο ηηκήο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ. 

 
ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ δαζκνί θαη θφξνη (εθηφο απφ 

ηνλ Φ.Π.Α).Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε (έμνδα κεηαθνξάο εθηέιεζεο ηεο εληνιήο 
πιεξσκήο) βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη ζπλππνινγηζηεί ζηελ 
πξνζθνξά. 

 
Πξνζθνξά πνπ ζέηεη όξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
   1. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ  Γηαγσληζκνχ.            
     ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 2. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.    
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 Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα 
είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε Αξκφδην 
Όξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν,  
κνλνγξάθεη  θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε.  
        
Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, όηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζώζεηο πνπ ηελ 
θαζηζηνύλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8  ΑΠΟΡΡΗΦΖ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
 
Η απφξξηςε Πξνζθνξάο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  
Η πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε αλ 
ζπληξέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο:  
-Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα     
Πξνθήξπμε.  
-Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ησλ ειάρηζησλ  πξνυπνζέζεσλ 
ζπκκεηνρήο.  
-Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξάο κηθξφηεξνο απφ ην δεηνχκελν.  
-Υξφλνο παξάδνζεο Έξγνπ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν.  
-Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε ή/ θαη δελ 
πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή.  
-Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο.  
-Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο 
Πξνθήξπμεο.  
-Πξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 
Πξνθήξπμεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

        Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ (Παξαιαβήο-Απνζθξάγηζεο) πξνβαίλεη ζηελ 
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απoζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε. 
        Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 
- Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ κεηά ηελ έλαξμε 
ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ 
Τπεξεζία (Σκήκα Πξνκεζεηψλ) γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 
- Οη δηαγσληδφκελνη πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην 
δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
Η Απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 19 ηνπ Π.Γ. 
118/07. 
       Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ 
απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, δελ 
απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ  εθφζνλ  δελ αζθεζεί  έλδηθν κέζν θαηά  ηεο απφθαζεο  απφξξηςεο  
ηεο πξνζθνξάο ή  εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ 
κέζσλ θαηά απηήο. 
       Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη επίζεο 
ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 παξ. 2 θαη 8α 
παξ.1ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο 
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 ζπκκεηέρνληεο ησλ νπνίσλ έγηλε ηερληθά απνδεθηή πξνζθνξά, κε ζρεηηθή 
αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί κε ηειενκνηνηππία (θαμ), (3) ηξεηο ηνπιάρηζηνλ 
εκέξεο πξν ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ. Όζνη δηθαηνχληαη, 
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ 
θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6 παξ. 2 θαη  8 α παξ.1 ηνπ Π. Γ. 
118/2007, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.     
        Σα δηθαηνινγεηηθά απηά πξνζθνκίδνληαη απφ ην δηαγσληδφκελν ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ θέξεη ηηο 
ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. Σν απνηέιεζκα ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα γλσζηνπνηεζεί 
εγγξάθσο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ππέβαιιαλ παξαδεθηέο θαη ηερληθψο 
απνδεθηέο πξνζθνξέο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

 

       Ο πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε εληφο πξνζεζκίαο 
δέθα  (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ 
απηφλ, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε 
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά: 

Η.    Έιιελεο Πνιίηεο 

1. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο 
ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί 
γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ 
πηψρεπζε, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ 
δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο είλαη 
ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαβνιή ησλ 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 
ηνπο. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, ηνπ ηφπνπ φπνπ αζθνχλ ην 
επάγγεικά ηνπο κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ 
θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή 
βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή ή Αξρή 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 
εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο.  

5.  Πιεξεμνχζην ή εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ 
ηνλ                   εμνπζηνδνηνχληα, εθφζνλ ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο 
ππνβάιιεη ηελ  πξνζθνξά ηνπ κέζσ Αληηπξνζψπνπ. 

 

ΗΗ.     Αιινδαπνί: 

  Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά. Σα δηθαηνινγεηηθά (1) θαη (2) εθδίδνληαη κε βάζε 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη,  απφ  ηελ  νπνία  θαη  
εθδίδεηαη  ην  ζρεηηθφ  πηζηνπνηεηηθφ.  
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   Γηα ην δηθαηνινγεηηθφ (4), κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αξκφδηαο 
Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 
Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο. 

 

ΗΗΗ.  Ννκηθά Πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: 

Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ Η θαη ΗΗ, θαηά πεξίπησζε θαη 
επηπιένλ: 

1. Καηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο ή άιιν έγγξαθν πνπ λα απνδεηθλχεη ηε ζχζηαζε 
ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα 
ΦΔΚ δεκνζίεπζεο. Πξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιιν έγγξαθν απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηνπλ ηα πξφζσπα πνπ λφκηκα δεζκεχνπλ ην λνκηθφ 
πξφζσπν.  

2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή 
εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, σο ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο 
(κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ 
δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ή ππφ άιιεο αλάινγεο 
θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

3. Σα πξνβιεπφκελα πνηληθά κεηξψα γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο (ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ) θαη 
γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν (ΑΔ). 

 

ΗV.    πλεηαηξηζκνί: 

     Σα πηζηνπνηεηηθά 2 θαη 3 ηνπ εδαθίνπ Η ηνπ παξφληνο άξζξνπ , θαζψο θαη ηα εμήο: 

1. Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο Αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.  

2. Σα πξνβιεπφκελα πνηληθά κεηξψα . 

 

V.     Δλώζεηο :  

Σα  παξαπάλσ  θαηά  πεξίπησζε  δηθαηνινγεηηθά,  γηα  θάζε πξνκεζεπηή πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

  

       ΑΡΘΡΟ 11.   ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ- ΑΝΑΘΔΖ    
 

1. ηνλ Πξνκεζεπηή ζην νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο κε θξηηήξην ηε 
ρακειφηεξε ηηκή απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε  (άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ 
Π.Γ.118/07). 

2. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

3. Ο Πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα ηνπ 
θση/θνχ ραξηηνχ Α4 , ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 
απηήο. Ο Πξνκεζεπηήο  κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
ην αξγφηεξν κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
απφθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.  ηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο 
παξάδνζεο ηνπ θση/θνχ ραξηηνχ Α4 αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ 5 
εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Δθφζνλ ε 
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ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ πέληε (5) 
εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ θση/θνχ 
ραξηηνχ Α4 ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

4. Δάλ ν Πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα 
ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ  
Ο.Α.Δ.Δ. χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

5. Αλ ν δηαγσληζκφο θαηαθπξσζεί ζε εηαηξία, ν εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο πνπ ζα 
ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε ηνπ σο εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο.  

 

 

   ΑΡΘΡΟ 12.  ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ έρεη ην 
δηθαίσκα, εθ’ φζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ πξνζθέξνληα ηελ παξνρή 
δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη 
ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πξνζθέξνληα θαη δε ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. 

Σέηνηνπ είδνπο δηεπθξηλίζεηο ζα παξαδίδνληαη εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή, κέζα ζε 
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή ζα νξίδεη θαηά πεξίπησζε.  

Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 
ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία 
δεηήζεθαλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13.  ΔΝΣΑΔΗ 

   Καηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη 
ηεο δηελέξγεηάο ηνπ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα 
ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 
118/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ – ΔΓΓΤΖΔΗ  

  Μεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ Πξνκεζεπηή, πνπ ζα επηιεγεί, ζα 
ππνγξαθεί ζχκβαζε.  

  Σν θείκελν ηεο χκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη 
φπσο πξνζθνξά, πξνθήξπμε θαη απφθαζε αλάζεζεο, πιελ, θαηαδήισλ 
ζθαικάησλ, ή παξαδξνκψλ ή παξαιείςεσλ.  

   Ο Πξνκεζεπηήο, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο, είλαη ππνρξεσκέλνο, 
ην αξγφηεξν κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 
Καιήο Δθηέιεζεο ε νπνία λα θαιχπηεη ζε επξψ πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο 
θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΡΟΣΗΜΑ 

  ηνλ πξνκεζεπηή επηβάιινληαη πξφζηηκα γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε ηνπ θση/θνπ 
ραξηηνχ Α4  ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Π.Γ.118/07, θεξχζζεηαη δε έθπησηνο θαηά 
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/07.  
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ΑΡΘΡΟ  16  ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΔ        
  Απαγνξεχεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή  λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ χκβαζε, ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηε 
εηαηξεία ρσξίο έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. 
 
ΑΡΘΡΟ 17. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ 

  Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη κφλν 
εγγξάθσο θαη ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο, απνθιεηφκελεο, 
ξεηά, νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο κε πξνθνξηθή ζπκθσλία θαη κε ηελ πξνυπφζεζε 
φηη ζα εμαζθαιίδεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ θση/θνχ ραξηηνχ Α4. 

 

ΑΡΘΡΟ 18. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

  Κάζε δηαθνξά πνπ ζα αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ή θαη κεηά 
ηε ιήμε ηεο) θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε , φηη  απνξξέεη απφ απηήλ  κεηαμχ ηνπ 
Ο.Α.Δ.Δ. θαη ηνπ Πξνκεζεπηή θαη αθνξά ( ελδεηθηηθά) ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή / θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο, 
επηιχεηαη θαηαξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηνπ Ο.Α.Δ.Δ., πξνο ην νπνίν ν Πξνκεζεπηήο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή 
αίηεζε. Σν Γ.. ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ ρξφλνπ κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 
κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 2672/1998 άξζξν 14.   
    Δάλ ην Γ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. δελ εθδψζεη απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο κέζα ζε δπν (2) 
κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν Πξνκεζεπηήο δελ απνδερζεί ηελ 
απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ., ηφηε νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε δηθαηνχηαη λα 
εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ. 
Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή ζα 
ζρεηίδεηαη κ’ απηήλ θαη δε ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη 
απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ’  χιε αξκφδηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 
 
  Ο Πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα ελερπξηάζεη ή λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο απαηηήζεηο 
ηνπ θαηά ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Γ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.  
 Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ φξνπο, ηζρχνπλ θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί θξαηηθψλ 
πξνκεζεηψλ θαζψο θαη νη ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
Γηα φ,ηη δε πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Πξνθήξπμε εθαξκφδνληαη νη πεξί 
πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 
 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΟ ΥΑΡΣΗ ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΖ  Α4 
 
            Η παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά πξνκήζεηα ραξηηνχ μεξάο θσηναληηγξαθήο 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. Σν ραξηί ζα έρεη ηηο παξαθάησ δηαζηάζεηο: 
 
21,0 Υ 29,7 CM (A4) 
               
ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
       
1. Σν ππφ πξνκήζεηα ραξηί λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ απ΄ επζείαο θσηνεθηχπσζε  

ηνπ πξσηνηχπνπ θαη απφ ηηο δχν φςεηο ηνπ. 
2. Να κελ επεξεάδεηαη απφ ην κεγάιν δηάζηεκα απνζήθεπζεο, θάησ απφ ηηο 

ζπλήζεηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. 
 
ΔΙΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 
         Σν ππφ πξνκήζεηα ραξηί ζα πξέπεη λα πιεξεί ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 
  1. χλζεζε πνιηνχ :100% ρεκηθφο, κε αλνρή –5. 
  2. Πεξηεθηηθφηεηα ζε ηέθξα:15% κέγηζην. 
  3. Πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία : 4,7± 0,9%. 
4. Μάδα : 80 g / m² ± 4%. 
5. Πάρνο : 100 ± 10 mm . 
6. Eπηθαλεηαθή ειεθηξνζηαηηθή αληίζηαζε: 10 – 10  Ω. 
7. Αδηαθάλεηα: κεγαιχηεξε απφ 85%. 
8. Λεπθφηεηα: κεγαιχηεξε απφ 85%. 
 
ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 
 
1. Ο έιεγρνο απηφο γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη έρεη ζθνπφ ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο ζπκθσλίαο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ραξηηνχ πνπ δηαπηζηψλνληαη 
νπηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Πξνδηαγξαθήο. 

2. Πξαθηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη επίζεο απφ ηελ σο άλσ Δπηηξνπή, ζηα 
κεραλήκαηα, γηα λα δηαπηζησζεί ε απνδνηηθφηεηα θαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ 
ραξηηνχ  γηα παξαιαβή. 

3. Δθ΄ φζνλ πξνθχςεη πξφβιεκα κεηά ηελ παξαιαβή θαη θαηά ηε ρξήζε ηνπ 
ραξηηνχ δείγκα ζα ζηαιεί ζην Γεληθφ  Υεκείν  ηνπ Κξάηνπο  γηα ρεκηθφ έιεγρν. 
     

  ΤΚΔΤΑΙΑ 
 
 1. Σν θσηναληηγξαθηθφ ραξηί πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε δεζκίδεο ησλ 500   
θχιισλ, αθξηβψο,  νη νπνίεο δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ ζρηζκέλα ή ειαηησκαηηθά 
θχιια (θχιια άιισλ δηαζηάζεσλ ή άιιεο θαηεγνξίαο ραξηηνχ). 
2. Οη δεζκίδεο πξέπεη λα είλαη πεξηηπιηγκέλεο κε αδηάβξνρν πιηθφ 
πιαζηηθνπνηεκέλν ραξηί), γηα ηελ πξνθχιαμε ηνπ θσηναληηγξαθηθνχ ραξηηνχ  απφ 
ηελ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζπζθεπαζκέλεο ζε ραξηνθηβψηηα.  
3. ην πεξηηχιηγκα θάζε δεζκίδαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαηά ηξφπν επθξηλή θαη 
αλεμίηειν: 
     α) Σν φλνκα  ή ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
   β) Οη δηαζηάζεηο ησλ θχιισλ (Α4). 
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   γ) Ο αξηζκφο ηνπο. 
   δ) Η κάδα (g/m). 
   ε) Η έλδεημε (βέινο) γηα ηνλ ηξφπν ηνπνζέηεζεο ηνπ ραξηηνχ ζην κεράλεκα. 
      ην εμσηεξηθφ θηβψηην πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη αθφινπζεο ελδείμεηο: 
      - Οη δηαζηάζεηο ησλ θχιισλ (Α4), 
      - Σν είδνο ηνπ ραξηηνχ, 
      - Σν φλνκα  ή ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
        
 

 
 
 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ Ο.Α.Δ.Δ 

ΓΔΡΑΗΜΟ  ΒΟΤΓΟΤΡΖ 

 

                                                                                              ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                                                                                   Ζ ΠΡ.ΣΜ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ α/α. 

 

                                                                                                ΚΑΛΑΝΣΕΖ  ΑΡΔΣΖ 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
Καηάζηεκα                …………………………. 
(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax )      
Ηκεξνκελία έθδνζεο   ……………………………………   
ΔΤΡΩ. ………………………………… 
       Πξνο 
       ΤΠΟΤΡΓ.ΔΡΓΑΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΦΑΛΗΖ 
      ΟΡΓΑΝ. ΑΦΑΛ. ΔΛΔΤΘ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ 
       ΓΔΝ.  Γ\ΝΖ ΓΗΟΗΚ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
       Γ\ΝΖ ΠΡΟΜ. ΣΔΓ. & ΑΞΗΟΠ. ΠΔΡΗΟΤΗΑ  
       ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
       ΑΣΧΒΡΗΑΝΓΟΤ 18 ΑΘΖΝΑ ΣΚ 104 32 
 
       ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ    ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΑΡ. …………    ΔΤΡΧ   ……….. 
-        Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο 
ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ.   ………………………(θαη 
νινγξάθσο)……………………………………..   ππέξ  ηεο εηαηξείαο 
………………………………………………………. Γ\λζε 
………………………………………………………….  δηα ηε ζπκκεηνρή  ηεο εηο ην 
δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο ………………………………………………γηα ηελ 
πξνκήζεηα ……………………………………... ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ.       \            
Πξνθ\μή ζαο. 
-  Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ 
δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν 
ηζρχνο ηεο. 
-  Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή 
κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 
βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή 
ζαο. 
-  ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 
ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
-  Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ 
έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο  ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο 
ππνβιεζεί  πξηλ  απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 
 - Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………………………………… 
 
(ΖΜΔΗΧΖ  ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ  Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο έλα 
(1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε πξνθ\με). 
   Βεβαηνχληαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ 
δνζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ 
ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
Καηάζηεκα                …………………………. 
(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax ) ………. ………………………… 
 Ηκεξνκελία έθδνζεο   ………………….…          
 ΔΤΡΩ. ……………………..…………… 
                                                                     
Πξνο 
       ΤΠΟΤΡΓ. ΔΡΓΑΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΦΑΛΗΖ 
      ΟΡΓΑΝ. ΑΦΑΛ. ΔΛΔΤΘ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ 
       ΓΔΝ.  Γ\ΝΖ ΓΗΟΗΚ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
       Γ\ΝΖ ΠΡΟΜ. ΣΔΓ. & ΑΞΗΟΠ. ΠΔΡΗΟΤΗΑ  
       ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
       ΑΣΧΒΡΗΑΝΓΟΤ 18 ΑΘΖΝΑ ΣΚ 104 32 
 
 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  ΑΡ. ..…..…  ΔΤΡΧ   …………..….. 
 
 ΄Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο 
ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ.   ……………………… (θαη 
νινγξάθσο) …………..……….. …….  ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή 
καο, ππέξ  ηεο εηαηξείαο ……………………….Γ\λζε……………………………….γηα 
ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ………….ζχκβαζεο, πνπ 
ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηε πξνκήζεηα ……………………………………(αξ. 
πξνθ/μεο……/….) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ …………….θαη ην νπνίν πνζφλ 
θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο ………...ΔΤΡΩ απηήο.  
 
-   Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά 
ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή 
κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
-   ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
-   Η παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ 
επηζηξνθή ηεο ζ’ εκάο , νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο 
θακηά ηζρχ. 
-   Βεβαηνχληαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ 
δνζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ 
ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.- 
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ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ Α4 

 
ηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ        ηνπ κήλα   ηνπ έηνπο 2011 κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, 
αθ΄ ελφο ηνπ ζηελ Αζήλα (Αθαδεκίαο 22), εδξεχνληνο ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία 
«Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ Ο.Α.Δ.Δ.» λνκίκσο 
εθπξνζσπνπκέλνπ απφ ηνλ Γηνηθεηή θαη Πξφεδξν ηνπ Γ.. απηνχ  θ. ΒΟΤΓΟΤΡΗ 
ΓΔΡΑΙΜΟ, δπλάκεη ηεο αξ.  Φ Φ10035/20162/732/29-7-2010 Απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πεξί δηνξηζκνχ ηνπ Γηνηθεηή ηνπ 
Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ο.Α.Δ.Δ.) θαη αθ’ εηέξνπ ηεο 
ζηηο  ……………………………………, εδξεχνπζαο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «…………………………………………….» θαη κε δηαθξηηηθό ηίηιν 
«………………………….» θαη ΑΦΜ …………………. λνκίκσο εθπξνζσπνχκελεο 
ζχκθσλα κε ην απφ …………….πξαθηηθφ ηνπ Γ ηεο εηαηξείαο ην νπνίν 
θαηαρσξήζεθε ζην Μ.Α.Δ. ηελ ………….. θαη ε αλαθνίλσζε ηεο θαηαρψξεζεο απηήο 
δεκνζηεχηεθε ζην ππ’ αξηζ …………. ΦΔΚ ΑΔ θαη ΔΠΔ απφ ηνλ θ. 
…………………………………., θάηνηθν …………….. θάηνρν ηνπ ππ’ αξηζ …………. 
Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ε νπνία ηδξχζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ ………….. Πξάμε 
ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ ……………………..θαη θαηαρσξήζεθε ηελ ………. ζην 
Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη πήξε αξηζκφ κεηξψνπ ……………………. φπσο 
επίζεο θαη ε …………………. απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Δκπνξίνπ ηεο Ννκαξρίαο 
……………… κε ηελ νπνία δφζεθε ε άδεηα ζχζηαζεο θαη εγθξίζεθε ην θαηαζηαηηθφ 
ηεο άλσ εηαηξείαο θαη ε σο άλσ αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεθε ζην 
ππ’αξηζ …………….. θχιιν ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο (ηεχρνο Α.Δ. θαη 
Δ.Π.Δ.) θαη φπσο λνκίκσο ηζρχεη ζήκεξα (ην σο άλσ θαηαζηαηηθφ) κεηά ηηο ζρεηηθέο 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, θαη ε νπνία εηαηξεία δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία 
θήξπμεο πηψρεπζεο ή ζε θνηλή ή εηδηθή εθθαζάξηζε  ζπκθσλήζεθαλ θαη 
ζπλνκνινγήζεθαλ ηα αθφινπζα: 
 Ο ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΦΑΛΗΖ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ κε ηελ ππ΄ αξηζκ 
………….. Πξνθήξπμή ηνπ πξνθήξπμε Πξφρεηξν  Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ κε 
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή ζε επξψ 
θαη ρξφλν παξάδνζεο ηνπ θσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4 φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε 
Πξνθήξπμε, γηα ηελ πξνκήζεηα θσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4. 
 
             Γηελεξγεζέληνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ …………., Μεηνδφηεο  γηα ηελ 
πξνκήζεηα θσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4, αλαδείρζεθε ε σο άλσ αληηζπκβαιιφκελε. 
             Γπλάκεη   ηεο   ππ΄ αξηζκ …………….      απφθαζεο  ηνπ  Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. εγθξίζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ άλσ δηαγσληζκνχ θαη 
θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα θσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4 , ζην φλνκα ηνπ  πξνκεζεπηή  
ζηελ ηειηθή ηηκή ηνπ πνζνχ ησλ  ………………… επξψ πιένλ Φ.Π.Α.      
 

ΟΡΗΜΟΗ 
 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ 
ηνπο απνδίδεηαη θαησηέξσ. 
«Αλαζέηνπζα Αξρή» είλαη ν Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ 
(ΟΑΔΔ) 
«Πξνκεζεύηεο » είλαη ε …………………………………, κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 
……………………..”, ε νπνία επζχλεηαη απνθιεηζηηθά έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο  πνπ ηεο αλαηίζεηαη κε ηελ παξνχζα χκβαζε. 
«ύκβαζε» είλαη ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ θαη φια ηα ζπλεκκέλα ζ’ απηφ ηεχρε θαη 
ινηπά έγγξαθα, ήηνη ην κε αξηζκ ………. Σεχρνο Πξνθήξπμεο, ε Σερληθή θαη 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή θαη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο,  
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εθεμήο απνθαινχκελε σο «Πξνζθνξά» θαη ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην 
κέξνο ηεο παξνχζεο.  
«Πξνκήζεηα» είλαη ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο  πνπ αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη θαη λα 
παξάζρεη ν Πξνκεζεπηήο  ζρεηηθά κε ηελ «πξνκήζεηα θσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4 », 
φπσο απηή εμεηδηθεχεηαη ζην άξζξν 1Α  ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 
 «ΔΠΠ» είλαη ε Δπηηξνπή  Παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1.       ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα θσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4 ηνπ 
νπνίνπ θαησηέξσ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 
 
 Η παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά πξνκήζεηα ραξηηνχ μεξάο θσηναληηγξαθήο γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.  
Σν ραξηί ζα έρεη ηηο παξαθάησ δηαζηάζεηο: 
 
21,0 Υ 29,7 CM (A4) 
               
 
ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
       
3. Σν ππφ πξνκήζεηα ραξηί λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ απ΄ επζείαο θσηνεθηχπσζε  

ηνπ πξσηνηχπνπ θαη απφ ηηο δχν φςεηο ηνπ. 
4. Να κελ επεξεάδεηαη απφ ην κεγάιν δηάζηεκα απνζήθεπζεο, θάησ απφ ηηο 

ζπλήζεηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. 
 
ΔΙΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 
         Σν ππφ πξνκήζεηα ραξηί ζα πξέπεη λα πιεξεί ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 
  1. χλζεζε πνιηνχ :100% ρεκηθφο, κε αλνρή –5. 
  2. Πεξηεθηηθφηεηα ζε ηέθξα:15% κέγηζην. 
  3. Πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία : 4,7± 0,9%. 
4. Μάδα : 80 g / m² ± 4%. 
5. Πάρνο : 100 ± 10 mm . 
6. Eπηθαλεηαθή ειεθηξνζηαηηθή αληίζηαζε: 10 – 10  Ω. 
7. Αδηαθάλεηα: κεγαιχηεξε απφ 85%. 
8. Λεπθφηεηα: κεγαιχηεξε απφ 85%. 
 
ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 
 
4. Ο έιεγρνο απηφο γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη έρεη ζθνπφ ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο ζπκθσλίαο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ραξηηνχ πνπ δηαπηζηψλνληαη 
νπηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Πξνδηαγξαθήο. 

5. Πξαθηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη επίζεο απφ ηελ σο άλσ Δπηηξνπή, ζηα 
κεραλήκαηα, γηα λα δηαπηζησζεί ε απνδνηηθφηεηα θαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ 
ραξηηνχ  γηα παξαιαβή. 

6. Δθ΄ φζνλ πξνθχςεη πξφβιεκα κεηά ηελ παξαιαβή θαη θαηά ηε ρξήζε ηνπ 
ραξηηνχ δείγκα ζα ζηαιεί ζην Γεληθφ  Υεκείν  ηνπ Κξάηνπο  γηα ρεκηθφ έιεγρν. 
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 ΤΚΔΤΑΙΑ 
 
 1. Σν θσηναληηγξαθηθφ ραξηί πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε δεζκίδεο ησλ 500   
θχιισλ, αθξηβψο,  νη νπνίεο δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ ζρηζκέλα ή ειαηησκαηηθά 
θχιια (θχιια άιισλ δηαζηάζεσλ ή άιιεο θαηεγνξίαο ραξηηνχ). 
2. Οη δεζκίδεο πξέπεη λα είλαη πεξηηπιηγκέλεο κε αδηάβξνρν πιηθφ 
πιαζηηθνπνηεκέλν ραξηί), γηα ηελ πξνθχιαμε ηνπ θσηναληηγξαθηθνχ ραξηηνχ  απφ 
ηελ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζπζθεπαζκέλεο ζε ραξηνθηβψηηα.  
3. ην πεξηηχιηγκα θάζε δεζκίδαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαηά ηξφπν επθξηλή θαη 
αλεμίηειν: 
     α) Σν φλνκα  ή ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
   β) Οη δηαζηάζεηο ησλ θχιισλ (Α4). 
   γ) Ο αξηζκφο ηνπο. 
   δ) Η κάδα (g/m). 
   ε) Η έλδεημε (βέινο) γηα ηνλ ηξφπν ηνπνζέηεζεο ηνπ ραξηηνχ ζην κεράλεκα. 
      ην εμσηεξηθφ θηβψηην πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη αθφινπζεο ελδείμεηο: 
      - Οη δηαζηάζεηο ησλ θχιισλ (Α4), 
      - Σν είδνο ηνπ ραξηηνχ, 
      - Σν φλνκα  ή ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ πξνκεζεπηή. 
 

 
 ΑΡΘΡΟ 2.         ΣΗΜΖΜΑ 
 
Ωο ηίκεκα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο  πνπ ζα αλαιάβεη λα εθηειέζεη ν πξνκεζεπηήο  
ζπκθσλείηαη ην πνζφ……………………………. επξψ (…………..),  
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ε πξνζθεξζείζα δειαδή απφ ηνλ πξνκεζεπηή  
ηηκή. 
 
 ΑΡΘΡΟ 3.       ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 
Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ θσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4 νξίδεηαη ζε δέθα  (10) 
εκεξνινγηαθέο   εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κε δηθά ηνπ έμνδα λα αζθαιίζεη ην θση/θφ ραξηί Α4 
θαηά παληφο θηλδχλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπο θαη κέρξη ηνπνζέηεζήο ηνπ, 
ζηνπο ρψξνπο απνζήθεο  ηνπ ΟΑΔΔ  πνπ ζα ηνπ ππνδεηρηνχλ  απφ ηελ Τπεξεζία. 
(Κσλ/ιεσο 47 Κακίληα Πεηξαηάο ηει. 2104134655) 

Σνλ θίλδπλν ηεο βιάβεο θζνξάο ή απψιεηαο ηνπ θση/θνχ ραξηηνχ Α4 θέξεη κέρξη 
ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηνλ παξαπάλσ ρψξν ν Πξνκεζεπηήο. 
 

   Ο Πξνκεζεπηήο  ππνρξενχηαη  λα εηδνπνηήζεη  ηελ  Τπεξεζία  πνπ  εθηειεί  ηελ 
πξνκήζεηα  θαη  ηελ επηηξνπή  παξαιαβήο,  γηα  ηελ  εκεξνκελία  πνπ  πξνηίζεηαη  λα 
παξαδψζεη ην θσηνηππηθφ ραξηηί Α4, ηνπιάρηζηνλ  πέληε  (5) εξγάζηκεο  εκέξεο  
λσξίηεξα. 

Μεηά ηελ πξνζθφκηζε ηνπ θση/θνχ ραξηηνχ Α4 ζηελ απνζήθε ηνπ ΟΑΔΔ  ν 
πξνκεζεπηήο  ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία (Σκ. Πξνκεζεηψλ) 
απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε 
εκεξνκελία παξάδνζεο, θσδηθφο ησλ παξαδνζέλησλ , ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο 
ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 
        Ο Πξνκεζεπηήο  αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε  λα παξαδψζεη, ην θση/θφ ραξηί 
Α4 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα  ηεο Πξνθήξπμεο.  
        Δηδηθφηεξα ν Πξνκεζεπηήο   δειψλεη  φηη νιφθιεξε  ε πνζφηεηα  ηνπ  ππφ 
πξνκήζεηα θση/θνχ ραξηηνχ Α4 είλαη  ζχκθσλε  κε  ηηο  πξνδηαγξαθέο  ηεο  άλσ  
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Πξνθήξπμεο θαζψο θαη  ην  δείγκα πνπ πξνζθφκηζε  θαη ην  νπνίν   εγθξίζεθε  απφ  
ηελ  ηξηκειή επηηξνπή πξνκεζεηψλ  ηνπ  ΟΑΔΔ. 
    

    Ρεηψο  ζπκθσλείηαη  κε  ην  παξφλ  φηη  θάζε  νηαζδήπνηε  κνξθήο   θαη  θχζεο  
θαθνηερλία, ειάηησκα,  ή  παξάιεηςε, ζα  απνηειεί  αλεμάξηεηα   απφ  ηνλ  βαζκφ  
ππαηηηφηεηαο, επαξθή  ιφγν, φπσο  ν  ΟΑΔΔ αξλεζεί  ηελ  παξαιαβή  κέξνπο  ή  θαη  
φιν  ην  ππφ πξνκήζεηα θση/θφ ραξηί Α4 . 
  

    Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή  ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην (ηνλ 
νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη 
δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε, εθηφο ηεο ακνηβήο ηνπ ηελ 
νπνία κπνξεί λα εθρσξήζεη ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ.  
 
      ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ 
Πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε 
πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα αλαθέξεη 
εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ. ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  
 
      Ο Ο.Α.Δ.Δ. απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα 
ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο απνθιεηζηηθά ππεχζπλνπ 
θαζηζηακέλνπ ηνπ πξνκεζεπηή. Ο Ο.Α.Δ.Δ. δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο 
απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή ή ζε ηξίηνπο.   
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4        ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ε Πξνκεζεπηήο  θαηέζεζε 
ηελ ππ’ αξηζκ…………………..εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ………………. ζπλνιηθήο αμίαο  
……………€, πνπ αληηζηνηρεί ζην 10%  ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ρσξίο 
ΦΠΑ. 
Η εγγχεζε αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηελ εθδίδεη, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ ΠΓ 118/07 ζηνηρεία. Η αλσηέξσ εγγχεζε εθφζνλ 
δελ θαηαπέζεη, ζα επηζηξαθεί ζην φξγαλν πνπ ηελ εμέδσζε, κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο (εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο) θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ θση/θνχ ραξηηνχ Α4.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 5     ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ  Α4 
 
         Η παξαιαβή απηνχ   ζα γίλεη  απφ  ηελ   Δπηηξνπή Παξαιαβήο  ηνπ ΟΑΔΔ, πνπ   
νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΟΑΔΔ, θαη ε  νπνία  ζα    ζπληάμεη   ην  Πξαθηηθφ 
νξηζηηθήο Παξαιαβήο κεηά ηνλ  πνζνηηθφ  θαη   πνηνηηθφ έιεγρν  ηνπ  ζπλφινπ  ηνπ 
παξαδνζέληνο θση/θνχ ραξηηνχ Α4. Δάλ  ην  ζχλνιν  ή   κέξνο ηνπ   παξαδνζέληνο     
δελ ζα είλαη  ζχκθσλα κε  ηνπο  φξνπο ηεο   πξνθήξπμεο  ζα απνξξίπηνληαη. 
       ηελ  πεξίπησζε  απηή  ην  Γ ΟΑΔΔ δχλαηαη  κε απφθαζε  ηνπ  λα  νξίζεη    
εχινγε  πξνζεζκία  γηα  ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θση/θνχ ραξηηνχ Α4  πνπ 
απνξξίθζεθαλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα νξηζζεί.            

Αλ  ν  πξνκεζεπηήο  δελ  δερζεί  ή  δελ  κπνξέζεη  λα ηα  αληηθαηαζηήζεη      
θεξχζζεηαη  έθπησηνο σο πξνο ην  κέξνο ηεο πξνκήζεηαο πνπ  απνξξίθζεθε    ( 
κέξνο ή  ζχλνιν ) θαη  ππφθεηηαη  ζηηο  πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
       Αλ  ε  αληηθαηάζηαζε  γίλεη  κεηά ηε  ιήμε  ηεο δνζείζεο  πξνζεζκίαο  ζεσξείηαη    
σο  εθπξφζεζκνο θαη  ππφθεηηαη  ζε θπξψζεηο  ιφγσ  εθπξφζεζκεο  παξάδνζεο.  
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       Ο Πξνκεζεπηήο θέξεη  ηελ  επζχλε  γηα  ηελ  ζσζηή  πνζφηεηα  θαη  πνηφηεηα  
ηνπ παξαδνζέληνο θση/θνχ ραξηηνχ Α4 κέρξη  ηελ  πιήξε παξάδνζε  απηνχ  ζηνπο 
ρψξνπο ηεο απνζήθεο ηνπ OAEE Κσλ/ιεσο  47 – Κακίληα Πεηξαηάο. 
      ε πεξίπησζε  πνπ  δηαπηζησζεί  εθ  ησλ  πζηέξσλ  θαη θαηά ηε ρξήζε ηνπ 
θση/θνχ ραξηηνχ  απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΔ φηη ην θση/θφ ραξηί Α4 δελ  έρεη  ηε  
ζσζηή  πνηφηεηα, ή δελ βξέζεθε ε ζσζηή πνζφηεηα ηπραία,  δε  θαηά  ηελ  
δεηγκαηνιεπηηθή παξαιαβή ηνπ θση/θνχ ραξηηνχ επξέζεζαλ  θαιψο  ν  Πξνκεζεπηήο  
ππνρξενχηαη   λα  αληηθαηαζηήζεη ην θση/θφ ραξηί Α4 πνπ  δελ  είρε  ηε  ζσζηή  
πνηφηεηα  ή    πνπ  δελ  επξέζε ζηε ζσζηή (ζπκβαηηθή) πνζφηεηα, ρσξίο δαπάλε γηα  
ηνλ ΟΑΔΔ, ζε  πξνζεζκία  πνπ  ζα  νξηζζεί  απφ  ην  Γ  Ο.Α.Δ.Δ. 
     Γηαθνξεηηθά  ν  Πξνκεζεπηήο  θεξχζζεηαη  έθπησηνο  σο  πξνο  ην κέξνο  ηεο 
πξνκήζεηαο  πνπ  δελ  επξέζε  ζηελ  ζσζηή  πνζφηεηα  ή  πνηφηεηα  αληίζηνηρα  θαη  
ππφθεηηαη  ζηηο  πξνβιεπφκελεο  θπξψζεηο. 
     ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη ην πιηθφ απηφ  ζα πξέπεη 
λα αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη ηνχην απφ 
ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο θαη γλσκαηεχεη  αλ απηά  
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. 
     Δθφζνλ θξηζεί απφ ηελ επηηξνπή πξνκεζεηψλ φηη νη παξεθθιίζεηο  δελ 
επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ  θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ 
(θση/θνχ ραξηηνχ Α4) πνπ απνξξίθζεθε απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κε Έθπησζε 
επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο.  
 
 
 
   ΑΡΘΡΟ 6    ΥΡΟΝΟ  ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  
 
          Ο Πξνκεζεπηήο  δειψλεη φηη ε αλσηέξσ πξνκήζεηα ηνπ θση/θνχ ραξηηνχ Α4 
ζα παξαδνζεί ζηνλ ΟΑΔΔ    ζε 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο.  
 

 Γηα ηελ  παξάδνζε ησλ αλσηέξσ  θαη αθνχ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο 
δελ είλαη κεγαιχηεξνο απφ δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ 
Γ.. ηνπ ΟΑΔΔ λα παξαηείλεηαη κέρξη ην ½ απηνχ. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο 
παξάδνζεο ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο, ή εάλ ιήμεη ν 
παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνο ρσξίο λα παξαδνζεί ην θση/θφ ραξηί Α4, ν 
πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

Δπίζεο  ν παξαπάλσ  ζπκβαηηθφο ρξφλνο   παξάδνζεο, δχλαηαη  κε απφθαζε    
ηνπ  Γ ηνπ  Ο.Α.Δ.Δ. θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ λα κεηαηίζεηαη  
ζε πεξίπησζε  ζνβαξνηάησλ  ιφγσλ πνπ    ζπληζηνχλ  αληηθεηκεληθή  αδπλακία  
εκπξφζεζκεο  παξάδνζεο ηνπ θση/θνχ ραξηηνχ Α4 ή  ζε πεξηπηψζεηο  αλσηέξαο  
βίαο. Ο πξνκεζεπηήο πνπ  επηθαιείηαη  αλσηέξα βία  ππνρξενχηαη  ηα  πεξηζηαηηθά 
πνπ  ζπληζηνχλ  ηελ  αλσηέξα  βία  λα ηα αλαθέξεη  εγθαίξσο εληφο 10 εκεξψλ θαη  
εγγξάθσο  θαη  λα πξνζθνκίζεη  ζηελ  ππεξεζία ηα  απαξαίηεηα  απνδεηθηηθά    
ζηνηρεία. 

ε πεξίπησζε  πνπ ν  πξνκεζεπηήο κέζα ζηελ  αλσηέξσ πξνζεζκία δελ  
αλαθέξεη εγθαίξσο  ηα  πεξηζηαηηθά θαη  δελ πξνζθνκίζεη  ηα απαηηνχκελα 
απνδεηθηηθά  ζηνηρεία, ζηεξείηαη  ηνπ  δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζηεί  ηελ  χπαξμε 
αλσηέξαο  βίαο. 

 
  

 
   ΑΡΘΡΟ  7      ΚΤΡΧΔΗ  ΓΗΑ  ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ  ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΡΟΣΗΜΑ   
 
1.- ε πεξίπησζε  πνπ ην θση/θφ ραξηί Α4   παξαδνζεί   ή  αληηθαηαζηαζεί  κεηά ηε  
ιήμε  ηνπ  ζπκβαηηθνχ  ρξφλνπ  φπσο  δηακνξθψζεθε  κε ηπρφλ παξάηαζε θαη  κέρξη   
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ιήμεο  ηνπ ρξφλνπ ηεο  παξάηαζεο  πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη  εθηφο   ησλ 
ηπρφλ  πξνβιεπνκέλσλ, θαηά  πεξίπησζε θπξψζεσλ θαη πξφζηηκν πνπ  
ππνινγίδεηαη  σο εμήο: 
     α.- Γηα θαζπζηέξεζε  πνπ πεξηνξίδεηαη  ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ  ππεξβαίλεη 
ην 1/4 ηνπ κέγηζηνπ  ρξφλνπ παξάηαζεο 1%  επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο  ηεο  
πνζφηεηαο πνπ  παξαδφζεθε  εθπξφζεζκα. 
     β. Γηα θαζπζηέξεζε  πνπ  πεξηνξίδεηαη  ζε  ρξνληθφ  δηάζηεκα  απφ  ην 1/4 κέρξη  
ην  ½ ηνπ  κέγηζηνπ πξνβιεπφκελνπ  ρξφλνπ παξάηαζεο  3%  επί  ηεο ζπκβαηηθήο  
αμίαο  ηεο  πνζφηεηαο  πνπ  παξαδφζεθε    εθπξφζεζκα. 
 
Δάλ θαηά ηνλ  ππνινγηζκφ ηνπ  κηζνχ  ηνπ  ρξφλνπ  παξάηαζεο  πξνθχπηεη  θιάζκα  
εκέξαο , ζεσξείηαη νιφθιεξε  εκέξα. 
 
     γ.- Γηα θαζπζηέξεζε  πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ  1/2,  πνζνζηφ 5% επί ηεο  
ζπκβαηηθήο  αμίαο  ηεο πνζφηεηαο  πνπ παξαδφζεθε   εθπξφζεζκα . 
2.- Σα παξαπάλσ,  πνζά  πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη  επί  ηεο ζπκβαηηθήο  αμίαο ηεο  
εθπξφζεζκεο  παξαδνζείζαο πνζφηεηαο  ηνπ θση/θνπ ραξηηνχ Α4   ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. 
3. Δθφζνλ κε ηελ απφθαζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ παξέρεηαη ζε απηφλ 
ε δπλαηφηεηα λα παξαδψζεη ην θση/θφ ραξηί Α4 κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 
εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ εηο βάξνπο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ δηαγσληζκνχ, 
επηβάιιεηαη ζπλνιηθά πξφζηηκν γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε ίζν κε πνζνζηφ 10%  επί 
ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο κέζα ζην ρξνληθφ 
απηφ δηάζηεκα.  ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
πξνεγνπκέλε  παξάγξαθν. 
    Δάλ ν έθπησηνο παξαδψζεη ην θση/θφ ραξηί Α4 ν εηο βάξνο ηνπ δηαγσληζκφο ή ηα 
απνηειέζκαηα απηνχ καηαηψλνληαη,  κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΟΑΔΔ χζηεξα απφ ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ θση/θνχ ραξηηνχ Α4. 
 4. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα παξάδνζε 
ή αληηθαηάζηαζε ηνπ θση/θνχ ραξηηνχ Α4 κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΟΑΔΔ χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ 
παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ην νπνίν 
δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη κεηαηίζεηαη αληίζηνηρα ν ρξφλνο παξάδνζεο.   
5. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην θση/θφ ραξηί Α4 κεηαθεξζεί θαη παξαδνζεί  κεηά 
ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ,  φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε απηνχ, θαη 
πάλησο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, 
επηβάιινληαη ζε βάξνο ηνπ Πξνκεζεπηή εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ θαηά 
πεξίπησζε θπξψζεσλ, ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 32 Π. Γ. (Π.Γ. 118/2007), θαηά ηε 
δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν απηφ θαη  φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ 
Πξνθήξπμε.  Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 
Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, ν Πξνκεζεπηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα 
πξνθχςεη ζε βάξνο ηνπ ΟΑΔΔ απφ ηε κε εθηέιεζε ή ηελ πιεκκειή  εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  8      ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 
 
   ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ζα αλαζηέιινληαη 
αδεκίσο νη ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ απφ ηελ παξνχζα. 
Ο Πξνκεζεπηήο  πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη κέζα  ζε δέθα (10) κέξεο 
απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα 
αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα απαξαίηεηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
Αλσηέξα βία ζεσξνχληαη κφλν ηα ζεκαληηθά  γεγνλφηα φπσο πφιεκνο, 
επηζηξάηεπζε, ζεηζκφο ή ππξθαγηά.  
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ΑΡΘΡΟ  9    ΔΚΠΣΧΔΗ   
        
1. Με απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΟΑΔΔ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ  ν Πξνκεζεπηήο  θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθψο  έθπησηνο απφ ηε 
ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή ( άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 
118/07) , εθφζνλ δελ  παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε  ην θση/θφ ραξηί Α4 κέζα ζηνλ 
ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ, 
ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 26 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
2. Ο Πξνκεζεπηήο  δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ  ηελ ζχκβαζε φηαλ: 
     α. Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην θση/θφ ραξηί Α4 δελ παξαδφζεθαλ ή δελ 
αληηθαηαζηάζεθε  κε επζχλε ηνπ ΟΑΔΔ. 
     β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
3. Με ηελ απφθαζε θήξπμεο ηνπ Πξνκεζεπηή  εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα 
ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ θση/θνχ ραξηηνχ Α4 κέρξη ηελ 
πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο 
ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπ απνξξηθζέληνο 
θση/θνχ ραξηηνχ Α4 γίλεηαη δεθηή. 
4. ηνλ Πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε  ή ζχκβαζε, 
επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΟΑΔΔ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο 
παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθψο  ή δηαδεπθηηθφο, νη  θπξψζεηο  θαηά άξζξν 34 παξ. 
5. ηνπ Π.Γ.118/07 
 
     ηελ πεξίπησζε απηή έρνπλ εθαξκνγή θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ2 ηνπ 
άξζξνπ 32 ηνπ ΠΓ 118/07.  
 
 
ΑΡΘΡΟ  10    ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ   
 

Η πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κεηά ηελ  πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή 
ηνπ θση/θνχ ραξηηνχ Α4 θαη ζχκθσλα κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ γηα ην 
Γεκφζην.   Δηδηθφηεξα: 

Μεηά απφ ηελ παξαιαβή ηνπ θση/θνχ ραξηηνχ Α4 ζα γίλεη εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ  αθνχ πξνζθνκηζηνχλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:         

       α.- Σηκνιφγην ηνπ Πξνκεζεπηή  πνπ λα αλαγξάθεη ηελ αθξηβή νλνκαζία ηνπ 
είδνπο ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε θαη λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε 
ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ θαη ην νπνίν ζα εθδνζεί κεηά ηελ νξηζηηθή , πνηνηηθή θαη 
πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ θση/θνύ ραξηηνύ Α4. 
       β.- Δμνθιεηηθή  απφδεημε  ηνπ Πξνκεζεπηή, αλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ 

έλδεημε  ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ. 
 γ.- Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 
      δ.- Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 
      ε.- Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθό πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 
     ζη.-Σα ηηκνιφγηα ζα ππφθεηληαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ βαξχλνπλ 

απνθιεηζηηθά ηνλ Πξνκεζεπηή (3,072%) Μ.Σ.Π.Τ.  θ.ι.π. θαη ηνπ Ν. 2198/94. 
     δ.- Ο Πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα εθηέιεζεο ηεο εληνιήο πιεξσκήο. 
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  ΑΡΘΡΟ  11  ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΔ 
        
       Απαγνξεχεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή  λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ή ην ζχλνιν 
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ χκβαζε, ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηε 
εηαηξεία ρσξίο έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ ΟΑΔΔ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  12       ΔΚΥΧΡΖΔΗ- ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ 
 
   Ο Πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα ελερπξηάζεη ή λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο απαηηήζεηο 
ηνπ θαηά ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Γ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 13.   ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ 
 
Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 
α) Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή εάλ ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε 
ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ηελ 
Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ. 
β) Παξαιήθζεθε νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε 
γ) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο αθνχ πξνεγνπκέλσο 
επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 
δ) Δθπιεξψζεθαλ θαη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηελ ζχκβαζε.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 14.     ΛΤΖ ΤΜΒΑΖ - ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ 
 
H ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα θαη θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 
ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο: 
 
α. θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο 
 
β. θαζπζηεξήζεη απνδεδεηγκέλα απφ ππαηηηφηεηά ηνπ ηελ παξάδνζε παξαδνηέσλ.  
            Ο ΟΑΔΔ, έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε αδεκίσο γη΄ 
απηφλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΔΠΠ, ρσξίο ηελ ηήξεζε νπνηαζδήπνηε πξνζεζκίαο κε 
γξαπηή εηδνπνίεζε θαη  κε απηνδίθαηε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 
εθηέιεζεο, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Πξνκεζεπηήο παξαβεί νπνηνλδήπνηε φξν 
ηεο παξνχζαο ζεσξνπκέλσλ φισλ σο νπζησδψλ θαη δελ απνθαηαζηήζεη ηελ 
παξάβαζε απηή εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή έγγξαθε  
εηδνπνίεζή ηεο απφ ηελ ΔΠΠ.  
        Η Αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε αδεκίσο γη’ απηήλ, 
ρσξίο ηελ ηήξεζε πξνζεζκίαο κε απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή 
θαη κε απηνδίθαηε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, εάλ 
νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο ν Πξνκεζεπηήο  ηεζεί ππφ 
εθθαζάξηζε ή ππφ θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο. 
         Ο Πξνκεζεπηήο  δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα κε πξνεγνχκελε 
έγγξαθε εηδνπνίεζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν 
Ο.Α.Δ.Δ. παξαβηάζεη νπνηνλδήπνηε φξν απηήο θαη δελ απνθαηαζηήζεη ηελ ελ ιφγσ 
παξάβαζε κέζα ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηνπ Πξνκεζεπηή. 
 



 28 

 
 
ε πεξίπησζε ιχζεο ή θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ν Πξνκεζεπηήο: 
α) είλαη ππνρξεσκέλνο  λα παξαδψζεη ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ.  φιν ην θση/θφ ραξηί Α4  πνπ 
έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 
 
β)  δελ δηθαηνχηαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο παξά κφλν ηεο ακνηβήο ηνπ γηα ηηο 
ππεξεζίεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί κφλν γηα ην κέρξη ηε ιχζε ή θαηαγγειία ηεο 
ζχκβαζεο ρξνληθφ δηάζηεκα. 
Ρεηά ζπκθσλείηαη  κεηαμχ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.  θαη ηνπ  Πξνκεζεπηή  φηη – ζε θάζε 
πεξίπησζε – ε επζχλε πξνο απνδεκίσζε ηνπ Πξνκεζεπηή έλαληη ηνπ ΟΑΔΔ , ιφγσ 
ππαίηηαο θαη απνδεδεηγκέλεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Πξνκεζεπηή πνπ ζπλδέεηαη 
αηηησδψο κε πξνθιεζείζα δεκία ή παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, ζα πεξηνξίδεηαη ρξεκαηηθά ζην πνζφ ηεο πξαγκαηηθήο δεκίαο (ζεηηθήο ή/ 
θαη απνζεηηθήο) ηνπ ΟΑΔΔ  θαη κφλν θαη ζε θακία πεξίπησζε δε ζα ππεξβαίλεη θαη΄  
αλψηαην φξην ην  πνζφ ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο πνπ ζα εηζπξαρζεί απφ ηνλ 
Πξνκεζεπηή, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν Πξνκεζεπηήο  βαξχλεηαη 
απνδεδεηγκέλα κε δφιν ή βαξηά ακέιεηα θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, 
αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνβιεπφκελεο  ζηελ παξνχζα ζχκβαζε 
πξνκήζεηαο. 
 
 
 ΑΡΘΡΟ 15    ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΟΡΧΝ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 
Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί, εάλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 
ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην εγγξάθσο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24  & 4  
ηνπ ΠΓ  118/07. 
 
ΑΡΘΡΟ 16      ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 
      
       Ο Πξνκεζεπηήο  θαη ν Ο.Α.Δ.Δ. ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε 
δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ηζρχνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο.  
       Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην 
Διιεληθφ.   
Η παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη εηδηθφηεξα απφ ην Ν. 
2286/1995, ην ΠΓ 118/07 θαη ην ΠΓ  60/16.3.07. 
    Απηά  αθνχ  ζπλνκνιφγεζαλ  ηα  ζπκβαιιφκελα  κέξε  κε  ηελ  ηδηφηεηα  κε ηελ 
νπνίαλ θάζε  έλα  απφ  απηά παξίζηαηαη, ζπληάρζεθε  ην παξφλ  ζε  ηξία  αληίηππα, 
έιαβε  δε  έλα  ησλ  πξσηνηχπσλ  έθαζην  ηνχησλ, ππνγξάθεηαη  φπσο  αθνινπζεί. 
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