ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
(O.A.Ε.Ε.)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ
& ΑΞΙΟΠ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (0740)
ΤΜΗΜΑ
: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (0741)
Δ/ΝΣΗ
: Σατωβριάνδου 18
10432 Αθήνα
Πληροφ.
: Γ. Κυριαζή
Τηλέφ.
: 210- 5285583
FAX
: 210- 5228821
E-mail
: promithies@oaee.gr

Αθήνα, 19/02/2013
Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.ΠΣΑΠ./Φ122/22

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 5/2013
Πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια 5.000 κιβωτίων
φωτοτυπικού χαρτιού Α4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ - ΝΑΙ
ΔΕΙΓΜΑ

- ΝΑΙ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡ. ΜΗΝΑΣ
ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2013
ΤΡΙΤΗ 10.00π.μ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ακαδημίας 22 – ημιώροφος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ, ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
21 - 2 - 2013
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) Ν.Π.Δ.Δ.
Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του Ν. 2676/99/ΦΕΚ/Α/5-1-1999 (περί Οργανωτικής και λειτουργικής
αναδιάρθρωσης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις).
2.-Τις διατάξεις του Π.Δ. 154/2006 (ΦΕΚ 167/Α/4-8-2006) «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ».
3.-Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 103 του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και
Λογιστικής
Λειτουργίας
του
Ο.Α.Ε.Ε.
(Υπουργική
Απόφαση
Αρ.Φ.Οικ.10035/25147/4888/2006 (ΦΕΚ Β 1737/29-11-2006).
4.-Τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2007 ( ΦΕΚ33/Α/22.2.07 ) Αρμοδιότητες του Διοικητή και
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
(Ο.Α.Ε.Ε.)
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5.-Την αριθ. 47 απόφαση της 32ης Συνεδρίασης την 5-2-2013 του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε.
(ΑΔΑ: ΒΕΥΑ4691Ω3-ΒΒΞ) που αναφέρεται στην έγκριση διενέργειας του εν λόγω
πρόχειρου διαγωνισμού.
6.-Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95 τ.α.) «προμήθειες του Δημοσίου Τομέα
& ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
7.-Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/ 10-7-07 τ. α΄) Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου.
8.-Τις διατάξεις του Ν. 2362/95( ΦΕΚ 247/27-11-95 τ.α) περί Δημόσιου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (άρθρα 79-85).
9.-Τις διατάξεις του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α 43/22-3-1994 άρθρο24 (Παρακράτηση φόρου
στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).
10.-Του Ν.2741/99(ΦΕΚ199/Α/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες
ρυθμίσεις Θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης».
11.-Τις υπ’ αριθ. Φ10035/31064/2000/29-12-11 και Φ10035/20892/1094/3-11-11
Αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί διορισμού της
Διοικητή και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).
12.-Την Π1/3306 και Π1/3305 ΦΕΚ /1789/12-11-2010 του υφυπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί σύναψης, εκτέλεσης και διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5,12,13 και
16) του Ν.2286/95.
13.-Τις διατάξεις του νόμου 3548/07 «Καταχώρηση Δημοσιευμάτων των φορέων του
Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο κ. α. διατάξεις »(ΦΕΚ68/20-3-2007.
14.-Τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια κ.α. διατάξεις.»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 5.000 κιβωτίων
φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του Ο.Α.Ε.Ε., όπως ακριβώς
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας Διακήρυξης.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #55.000,00€#
πλέον Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της τριμελούς επιτροπής προμηθειών του
Ο.Α.Ε.Ε.
1) Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών από
την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης στον τύπο.
2) Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Ο.Α.Ε.Ε., Σατωβριάνδου 18 Αθήνα, Ισόγειο, με δύο τρόπους:
- είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή μέχρι και την 11/3/2013, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ (προηγούμενη του διαγωνισμού),
- είτε με κατάθεση μέχρι και την 11/3/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ
(προηγούμενη του διαγωνισμού)
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην
Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή
του Διαγωνισμού.
3) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
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α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
β. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
γ. Συνεταιρισμοί-Κοινοπραξίες.
4) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας
του Διαγωνισμού. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί
εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.
5) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 12-3-2013 και ώρα 10:00 π.μ. στον
ημιώροφο του επί της οδού Ακαδημίας 22 κτιρίου του Ο.Α.Ε.Ε.
Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε η διαδικασία αξιολόγησης των
λοιπών στοιχείων των προσφορών (έλεγχος δικαιολογητικών, αξιολόγηση τεχνικής
προσφοράς) θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax)
νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.
6) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών καθώς και το άνοιγμα των τεχνικών και οικονομικών
προσφορών θα γίνει παρουσία όλων των συμμετεχόντων.
7) Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή
εκπρόσωποί τους εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό
εκπροσώπησης.
8) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
9) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με :
α) Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους που επισυνάπτονται.
β) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
γ) Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».
10) Περίληψη της Προκήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου της
Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Ε. (Ακαδημίας 22) και στις κάτωθι εφημερίδες: ΗΜΕΡΗΣΙΑ,
ΓΕΝΙΚΗ ΔHMOΠΡΑΣΙΩΝ, ΕΣΤΙΑ.
11) Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνουν τον Ο.Α.Ε.Ε.
12) Αντίγραφα της Προκήρυξης θα διατίθενται από τον Ο.Α.Ε.Ε. – Τμήμα Προμηθειών
(Σατωβριάνδου 18 – 5 ος όροφος) καθώς και στο διαδίκτυο στο www.oaee.gr, όπου θα
αναρτώνται και τυχόν διευκρινίσεις.
13) Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από την
Υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.
Για πληροφορίες σχετικώς με το διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών,
Σατωβριάνδου 18, 5ος όροφος, τηλ.210-5285583.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ
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ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ι. Αντικείμενο – περιβάλλον του έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια 5.000 κιβωτίων Φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για
τις ανάγκες του ΟΑΕΕ.
Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί αναλαμβάνει την υποχρέωση της παράδοσης, στην
αποθήκη του ΟΑΕΕ, του υπό προμήθεια Φωτοτυπικού χαρτιού Α4.
ΑΡΘΡΟ 2. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4
Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια Φωτοτυπικού χαρτιού Α4 ορίζεται σε είκοσι
(20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται με δικά του έξοδα να ασφαλίσει το φωτοτυπικό χαρτί Α4
κατά παντός κινδύνου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους και μέχρι τοποθέτησής του,
στους χώρους που θα υποδειχθούν στην αποθήκη του Ο.Α.Ε.Ε., στην οδό Κων/λεως 47ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Η παράδοση του φωτοτυπικού χαρτιού Α4 στην αποθήκη θα ολοκληρώνεται μέχρι ώρα
13.00μ.μ. κάθε ημέρα.
Τον κίνδυνο της βλάβης, φθοράς ή απώλειας του φωτοτυπικού χαρτιού Α4, φέρει μέχρι
της τοποθέτησης του στον παραπάνω χώρο ο Προμηθευτής.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μετά από έγγραφο αίτημα εμπρόθεσμα του
Προμηθευτή, δύναται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. να παραταθεί μέχρι το 1/2 αυτού.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή αν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υπό
προμήθεια είδος, ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Επίσης ο παραπάνω συμβατικός χρόνος παράδοσης, δύναται κατόπιν αιτήσεως του
Προμηθευτή με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. να μετατίθεται σε περίπτωση
σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης
του φωτοτυπικού χαρτιού Α4 ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Ο Προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται τα περιστατικά που συνιστούν
την ανωτέρα βία να αναφέρει εγκαίρως και εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει
εγκαίρως τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία,
στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
Η παράταση του συμβατικού χρόνου χορηγείται (εφόσον τούτο αποφασίσει το Δ.Σ. του
Ο.Α.Ε.Ε.), προκειμένου ο Προμηθευτής να μη κηρυχθεί έκπτωτος.
Κατά τα άλλα επιβάλλεται το πρόστιμο που αναφέρεται στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία που εκτελεί την
προμήθεια και την αποθήκη υποδοχής των υλικών, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το φωτοτυπικό χαρτί Α4, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες
ημέρες νωρίτερα.
ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4
Η παραλαβή θα γίνει από την επιτροπή παραλαβών που έχει οριστεί με απόφαση του
Δ.Σ. του ΟΑΕΕ και θα συντάξει πρακτικό οριστικής παραλαβής μετά τον ποσοτικό και
ποιοτικό έλεγχο του παραδοθέντος Φωτοτυπικού χαρτιού Α4.
Εάν το σύνολο ή μέρος του παραδοθέντος Φωτοτυπικού χαρτιού Α4 δεν θα είναι
σύμφωνο με τους όρους της προκήρυξης και το δείγμα του Προμηθευτή, θα απορρίπτεται.
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Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. δύναται με απόφαση του να ορίσει εύλογη
προθεσμία για την αντικατάστασή του.
Αν ο Προμηθευτής δεν δεχθεί ή δεν μπορέσει να το αντικαταστήσει κηρύσσεται έκπτωτος
ως προς το μέρος της προμήθειας που απορρίφθηκε (μέρος ή σύνολο) και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
Αν η αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη της δοθείσης προθεσμίας, θεωρείται ως
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Ο Προμηθευτής φέρει την ευθύνη για τη σωστή ποσότητα και ποιότητα του παραδοθέντος
Φωτοτυπικού χαρτιού Α4 μέχρι την πλήρη παράδοση αυτού στην αποθήκη, Κων/λεως
47- ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι τα παραδοθέντα κιβώτια
Φωτοτυπικού χαρτιού Α4 δεν είχαν τη σωστή ποιότητα, ή δε βρέθηκε η σωστή ποσότητα,
τυχαία δε κατά τη δειγματοληπτική παραλαβή του Φωτοτυπικού χαρτιού Α4 ευρέθησαν
καλώς, ο Προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτά που δεν είχαν τη σωστή
ποιότητα ή να προσκομίσει το φωτοτυπικό χαρτί Α4 που δεν είχε τη σωστή (συμβατική)
ποσότητα, αδαπάνως για τον ΟΑΕΕ, σε προθεσμία που θα ορισθεί από το Δ.Σ. του
ΟΑΕΕ.
Διαφορετικά, ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος ως προς το μέρος της προμήθειας
που δεν βρέθηκε στη σωστή ποσότητα ή ποιότητα αντίστοιχα και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται σε 20 ημερολογιακές ημέρες από τη
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5. ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
φωτοτυπικού χαρτιού Α4 σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν για το
Δημόσιο.
Ειδικότερα:
Μετά την οριστική παραλαβή του φωτοτυπικού χαρτιού Α4 θα γίνει εξόφληση του 100%
της συμβατικής αξίας του χαρτιού Α4 αφού προσκομιστούν τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α.- Τιμολόγιο του Προμηθευτή που να αναγράφει την ακριβή ονομασία του είδους
σύμφωνα με την προκήρυξη και τη σύμβαση και να αναφέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ και το οποίο θα εκδοθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του φωτοτυπικού χαρτιού Α4.
β.- Εξοφλητική απόδειξη του Προμηθευτή, αν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
γ.- Φορολογική ενημερότητα.
δ.- Ασφαλιστική ενημερότητα.
ε.- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
στ.- Τα τιμολόγια θα υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν αποκλειστικά τον
Προμηθευτή (3,072%) Μ.Τ.Π.Υ., του Ν. 2198/94 και του Ν.4013/15-9-11 (0,10% προ
Φ.Π.Α.) κ.λ.π..
ζ.- Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής.
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών καθώς και το άνοιγμα των τεχνικών και οικονομικών
προσφορών θα γίνει παρουσία όλων των συμμετεχόντων.
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ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τα οποία να
ασχολούνται νόμιμα με τις εργασίες του αντικειμένου της παρούσας προκήρυξης.
β) Κοινοπραξίες – Συνεταιρισμοί
γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τους παρακάτω όρους:
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος
της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με
την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να
προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση αξιολογείται και εγκρίνεται με απόφαση του
Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε.
Οι Ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλλουν προσφορά. Ωστόσο σε περίπτωση που η προκηρυσσόμενη με την
παρούσα προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η αναθέτουσα αρχή
δικαιούται, εφ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιληφθεί ορισμένη νομική μορφή
(κοινοπραξία) και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
ΙΙ. Αποκλείεται από την συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο προμηθευτής, εις βάρος
του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση:

Για κάποιο αδίκημα του Αγορανομικού κώδικα ή σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και
της δόλιας χρεοκοπίας.
ΙΙΙ. Επίσης αποκλείεται από την συμμετοχή στον διαγωνισμό ο προμηθευτής
που:

Βρίσκεται σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις.

Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή
των φόρων και τελών.

Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής
των πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή της παρούσης προκήρυξης.

Δεν προσκομίζει Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης με Φ.Π.Α. (άρθρο 6 παρ.1 περ α΄ και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ.
118/07).

Δεν προσκομίζει επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου του
υποβάλλοντα (προμηθευτή ή εκπροσώπου) την προσφορά. Εκπρόσωπος του
προμηθευτή δικαιούται να παρίσταται κατά την διενέργεια του διαγωνισμού, υπό
την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί μαζί με την προσφορά σχετικό παραστατικό
εκπροσώπησης.
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Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι λόγοι αποκλεισμού
ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος
αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, τότε αποκλείεται η
υποβληθείσα κοινή προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.
Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να
περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος
σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:

περιέχει

τρεις

επί

μέρους,

ανεξάρτητους,

• Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά
στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται από την
παρούσα προκήρυξη. Ο σφραγισμένος φάκελος δικαιολογητικών θα περιλαμβάνει ένα
(1) πρωτότυπο.
• Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής
Προσφοράς του υποψήφιου Προμηθευτή, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα
προκήρυξη. Ο σφραγισμένος φάκελος τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί σε ένα (1)
πρωτότυπο, ένα (1) αντίγραφο.
• Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της
Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Προμηθευτή, όπως αυτά απαιτούνται από την
παρούσα Προκήρυξη. Ο σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς θα υποβληθεί
σε ένα (1) πρωτότυπο, ένα (1) αντίγραφο.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
«ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5/2013
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 5.000 ΚΙΒΩΤΙΩΝ»
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 12/3/2013

Οι τρεις επί μέρους (εσωτερικοί) φάκελοι, εκτός της παραπάνω ένδειξης, παρουσιάζουν
και τον τίτλο τους (δηλαδή κατά περίπτωση: φάκελος δικαιολογητικών, φάκελος
τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονομικής προσφοράς).
Όλοι οι φάκελοι αναγράφουν τα «στοιχεία του υποψήφιου» όπως επωνυμία, πλήρη
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
του υποψήφιου Προμηθευτή. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να
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αναγράφονται η πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και
τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών του.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν
και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην
Ελληνική γλώσσα.
Μέσα σε κάθε φάκελο και σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε
κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να
μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι
επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το
πρωτότυπο.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη
και η σειρά των όρων της προκήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της
Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις.
Πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και γραμμένες στην ελληνική γλώσσα, να είναι
υπογεγραμμένες σε κάθε σελίδα από τον υποψήφιο ανάδοχο (φυσικό πρόσωπο) ή τον
νόμιμο εκπρόσωπο των συμμετεχόντων νομικών προσώπων.
Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς ο υποψήφιος θα συμπεριλάβει Υπεύθυνη Δήλωση με
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του με την οποία θα δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα
υποβολής της προσφοράς του:
α. Δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού όπως αυτοί αναφέρονται
παραπάνω στο άρθρο 6 του παρόντος, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του.
β. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
γ. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των
οποίων έλαβε γνώση.
δ. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας.
ε. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
στ. Ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με
απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου.
ζ. ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του είναι εγγεγραμμένος στο οικείο
επιμελητήριο.
Ι. ότι δεν τελεί υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή ανάλογες καταστάσεις (για νομικά
πρόσωπα) μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
θ. ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση του άρθρου 6 παρ.1 ιιι) του Π.Δ.118/07.
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, η παραπάνω δήλωση πρέπει να
κατατεθεί για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά.
Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ
επί ποινή απορρίψεως σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο
που θα φέρει τις ενδείξεις αυτού και επιπλέον την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», μέσα
στον οποίο θα περιέχονται:
1. Τεχνική προσφορά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσης Προκήρυξης.
2. α) δήλωση ότι η ποιότητα του φωτ/κού χαρτιού Α4 είναι σύμφωνη με τους όρους και
τις προδιαγραφές της προκήρυξης συνοδευόμενη από δείγμα.
β) Αντίγραφο του Ισολογισμού της Επιχείρησης (για όσους έχουν από το νόμο
υποχρέωση σύνταξης Ισολογισμού) των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών, από
τον οποίο να προκύπτει η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης.
γ) Κατάλογο Επιχειρήσεων ή Δημ. Υπηρεσιών του Εσωτερικού ή Εξωτερικού, στις
οποίες έχει προμηθεύσει φωτ/κό χαρτί Α4 κατά τα τρία (3) προηγούμενα χρόνια:
- Εάν μεν πρόκειται για προμήθεια αναθετουσών αρχών του Δημοσίου Τομέα, η
παράδοση του φωτ/κού χαρτιού Α4 θα αποδεικνύεται με κατάλληλα έγγραφα
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(βεβαιώσεις, πιστοποιητικά), θεωρημένα από τις παραπάνω Δημόσιες αρχές (ΟΑΕΕ
κλπ.).
- Εάν δε πρόκειται για προμήθειες ιδιωτών, η παράδοση του φωτ/κού χαρτιού Α4 θα
βεβαιούται από τον αγοραστή, ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με υπεύθυνη δήλωση του
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό
δ) Πληροφορίες για την τεχνική υποδομή της επιχείρησης, το απασχολούμενο
προσωπικό στην Ελλάδα (κατάσταση προσωπικού με αντίστοιχη ειδικότητα), καθώς
και τα μέσα ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων της .
ε) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται:
- η χώρα κατασκευής και προέλευσης του φωτ/κού χαρτιού Α4, η επωνυμία και Δ/νση
του κατασκευαστή.
στ) Αποδεικτικό αποστολής δείγματος του υπό προμήθεια φωτ/κού χαρτιού Α4.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών επιφέρει τον
αποκλεισμό του προμηθευτή από το διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του
άρθρου 20 παρ.2 του Π.Δ. 118/2007.
Επισημαίνεται ότι η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στις ανωτέρω
υπεύθυνες δηλώσεις (δικαιολογητικά συμμετοχής και δικαιολογητικά τεχνικής
προσφοράς) θα φέρει την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερομένων πιο πάνω δικαιολογητικών η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και συνιστά λόγω αποκλεισμού του
συμμετέχοντα από το διαγωνισμό.
Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ
επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά».
Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν σε ευρώ:
Προσφορές με τις οποίες δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται με αυτές σχέση του
ευρώ προς ξένο νόμισμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Με την προσφορά, η τιμή θα δίνεται για κάθε δεσμίδα φωτοτυπικού χαρτιού Α4 όπως
καθορίζεται στη Προκήρυξη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του φωτοτυπικού χαρτιού Α4, με
την τρόπο που προβλέπεται στην Προκήρυξη, η οποία θα γίνει στην αποθήκη του
Ο.Α.Ε.Ε., Κων/λεως 47 Καμίνια Πειραιάς.
Στο διαγωνισμό θα προσφερθεί:
α) Τιμή αριθμητικώς και ολογράφως για κάθε δεσμίδα φωτοτυπικού χαρτιού Α4.
β) Τιμή αριθμητικώς και ολογράφως για όλη την ποσότητα του φωτοτυπικού
χαρτιού Α4 (5.000 κιβώτια).
γ) Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την τιμή του προσφερόμενου είδους σε ποσοστό επί
τις εκατό και σε ποσό (αριθμητικώς και ολογράφως).
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για κάθε
δεσμίδα φωτοτυπικού χαρτιού Α4 και δεν δίνεται συνολική τιμή για όλη την ποσότητα
του φωτοτυπικού χαρτιού Α4, η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη με απόφαση
του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών.
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την οριστική
παραλαβή του φωτοτυπικού χαρτιού Α4. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της
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προσφοράς ή η οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου για το
φωτοτυπικό χαρτί Α4 που θα προμηθεύσει στον ΟΑΕΕ, βάσει της τιμής της προσφοράς
του.
Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τυχόν δασμοί και φόροι (εκτός από τον
Φ.Π.Α.). Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς εκτέλεσης της εντολής
πληρωμής) βαρύνουν τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογιστεί στην
προσφορά.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε Αρμόδιο
Όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τον έλεγχο, μονογράφει
και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.
Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 8 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν συντρέχουν
μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
• Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού όπως προσδιορίζεται από την παρούσα
Προκήρυξη.
• Έλλειψη
πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων
προϋποθέσεων συμμετοχής.
• Χρόνος ισχύος προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
• Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.
• Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
• Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Προκήρυξης.
• Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της
Προκήρυξης.
• Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της
Προκήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού (Παραλαβής-Αποσφράγισης) προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από
την προκήρυξη.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.
- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή του Διαγωνισμού μετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία
(Τμήμα Προμηθειών) για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
- Οι διαγωνιζόμενοι που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης
και των τιμών που προσφέρθηκαν.
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Η Αποσφράγιση γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/07.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού, εφόσον δεν
ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατά αυτής.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση
του φακέλου των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 8α παρ.1του Π.Δ.
118/2007, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες των
οποίων έγινε τεχνικά αποδεκτή προσφορά, με σχετική ανακοίνωση που θα τους
αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία (φαξ), (3) τρεις τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας
αποσφράγισης του φακέλου. Όσοι δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών των
άρθρων 6 παρ. 2 και 8 α παρ.1 του Π. Δ. 118/2007, λαμβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται από το διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή του Διαγωνισμού. Το
αποτέλεσμα της κατακύρωσης του Διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους
τους συμμετέχοντες που υπέβαλλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές.
ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει
να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα ακόλουθα κατά περίπτωση έγγραφα και
δικαιολογητικά:
Ι. Έλληνες Πολίτες
1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι
ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
4. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά
τους με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι
μέχρι της επίδοσης της ως άνω ειδοποίησης.
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5. Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον
εξουσιοδοτούντα, εφόσον ο υποψήφιος προμηθευτής υποβάλλει την προσφορά
του μέσω Αντιπροσώπου.
ΙΙ. Αλλοδαποί:
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά (1) και (2) εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται
το σχετικό πιστοποιητικό.
Για το δικαιολογητικό (4), μπορούν να προσκομίσουν Πιστοποιητικό της Αρμόδιας
Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.
ΙΙΙ. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων Ι και ΙΙ, κατά περίπτωση και επιπλέον:
1. Καταστατικό της επιχείρησης ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη σύσταση του
νομικού προσώπου και τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ
δημοσίευσης. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο έγγραφο από το οποίο να
προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.
2190/1920, ως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα).
3. Τα προβλεπόμενα ποινικά μητρώα για τους διαχειριστές (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) και για τον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο (ΑΕ).
ΙV. Συνεταιρισμοί:
Τα πιστοποιητικά 2 και 3 του εδαφίου Ι του παρόντος άρθρου, καθώς και τα εξής:
1. Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
2. Τα προβλεπόμενα ποινικά μητρώα .
V. Ενώσεις :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην Ένωση.
ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1) Στον Προμηθευτή στο οποίο έγινε κατακύρωση της προμήθειας με κριτήριο τη
χαμηλότερη τιμή, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση (άρθρο 23 παρ. 1 του
Π.Δ.118/07).
2) Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της
σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3) Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια του
φωτ/κού χαρτιού Α4, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης
αυτής. Ο Προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης
το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος
παράδοσης του φωτ/κού χαρτιού Α4 αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση
υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των δέκα (10 ) ημερών που
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αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του φωτ/κού χαρτιού Α4
υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
4) Εάν ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να
υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του
Ο.Α.Ε.Ε. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
5) Αν ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε εταιρία, ο εκπρόσωπος της εταιρίας που θα
υπογράψει τη σύμβαση θα πρέπει να καταθέσει και τα σχετικά έγγραφα για τη
νομιμοποίηση του ως εκπροσώπου της εταιρίας.
ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών έχει το
δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από προσφέροντα την παροχή
διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι
υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δε θεωρείται αντιπροσφορά.
Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή, μέσα σε
εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση.
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
ζητήθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της
διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους
νομιμότητας και ουσίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του Προμηθευτή που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί
σύμβαση.
Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,
όπως προσφορά, προκήρυξη και απόφαση ανάθεσης, πλην, καταδήλων σφαλμάτων, ή
παραδρομών ή παραλείψεων.
Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, είναι υποχρεωμένος το
αργότερο με την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής τιμής
κατακύρωσης της προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 15. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Στον προμηθευτή επιβάλλονται πρόστιμα για εκπρόθεσμη παράδοση του φωτ/κου
χαρτιού Α4 σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ.118/07, κηρύσσεται δε έκπτωτος κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07.
ΑΡΘΡΟ 16 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
Απαγορεύεται στον προμηθευτή να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο των
υπηρεσιών του που θα προκύπτουν από την Σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία
χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Ο.Α.Ε.Ε.

13

ΑΡΘΡΟ 17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως
και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, αποκλειόμενης ρητά
οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και με την προϋπόθεση ότι θα
εξασφαλίζεται η προμήθεια του φωτ/κού χαρτιού Α4.
ΑΡΘΡΟ 18. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά που θα ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη
λήξη της) και υπό την προϋπόθεση ότι απορρέει από αυτήν μεταξύ του Ο.Α.Ε.Ε. και του
Προμηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία
αυτής, τον προσδιορισμό ή / και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των
μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται καταρχήν, ανεξαρτήτως του
χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Ε., προς το οποίο ο
Προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. αποφασίζει
οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται
εγγράφως στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν 2672/1998 άρθρο 14.
Εάν το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δυο (2)
μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο Προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση
του ΔΣ του Ο.Α.Ε.Ε., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά
προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα
σχετίζεται μ’ αυτήν και δε θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται
αποκλειστικά από τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του
κατά του Ο.Α.Ε.Ε., χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε.
Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών
προμηθειών, καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για ό,τι δε προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη, εφαρμόζονται οι περί
προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις όπως ισχύουν κάθε φορά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Α4
Η παρούσα προδιαγραφή αφορά προμήθεια χαρτιού ξηράς φωτοαντιγραφής για τις
ανάγκες του Ο.Α.Ε.Ε. Το χαρτί θα έχει τις παρακάτω διαστάσεις:
21,0 Χ 29,7 CM (A4)
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Το υπό προμήθεια χαρτί να είναι κατάλληλο για την απ΄ ευθείας φωτοεκτύπωση του
πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του.
2. Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις
κλιματολογικές συνθήκες.
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το υπό προμήθεια χαρτί θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις:
1. Σύνθεση πολτού :100% χημικός, με ανοχή –5.
2. Περιεκτικότητα σε τέφρα:15% μέγιστο.
3. Περιεκτικότητα σε υγρασία : 4,7± 0,9%.
4. Μάζα : 80 g/m² ± 4%.
5. Πάχος : 100 ± 10 mm .
6. Eπιφανειακή ηλεκτροστατική αντίσταση: 108 – 1011 Ω.
7. Αδιαφάνεια: μεγαλύτερη από 85%.
8. Λευκότητα: μεγαλύτερη από 85%.
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ο έλεγχος αυτός γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και έχει σκοπό την
εξακρίβωση της συμφωνίας των ιδιοτήτων του χαρτιού που διαπιστώνονται οπτικά
με τους όρους της Προδιαγραφής.
2. Πρακτικός έλεγχος διενεργείται επίσης από την ως άνω Επιτροπή, στα
μηχανήματα, για να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και η καταλληλότητα του χαρτιού
για παραλαβή.
3. Εφ’ όσον προκύψει πρόβλημα μετά την παραλαβή και κατά τη χρήση του χαρτιού
δείγμα θα σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για χημικό έλεγχο.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500
φύλλων, ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σχισμένα ή ελαττωματικά φύλλα
(φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού).
2. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο
χαρτί), για την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του
περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια.
3. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και
ανεξίτηλο:
α) Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή.
β) Οι διαστάσεις των φύλλων (Α4).
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γ) Ο αριθμός τους.
δ) Η μάζα (g/m).
ε) Η ένδειξη (βέλος) για τον τρόπο τοποθέτησης του χαρτιού στο μηχάνημα.
Στο εξωτερικό κιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:
• Οι διαστάσεις των φύλλων (Α4),
• Το είδος του χαρτιού,
• Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Πρ/νη Τμ. Προμηθειών
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………………...
Κατάστημα …………………………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) ………………………..
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………….…
ΕΥΡΩ. ……………………………………………………
Προς
ΥΠΟΥΡΓ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝ. ΑΣΦΑΛ. ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΓΕΝ. Δ\ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ\ΝΣΗ ΠΡΟΜ. ΣΤΕΓ. & ΑΞΙΟΠ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 104 32
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως
και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……………………… (και ολογράφως)
……………………………………………………………………………. υπέρ της εταιρείας
…………………………………………………………………………………………….. Δ\νση
……………………………………………………………………... δια τη συμμετοχή της εις
το διενεργούμενο διαγωνισμό της ……………………………………………… για την
προμήθεια ………………………………………………..…………………... σύμφωνα με την
υπ. αρ. ………\.......................... Προκ\ξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο
ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή
μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό
έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα
(1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη προκ\ξη).
Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την
Τράπεζά μας.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………………...
Κατάστημα …………………………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) ………………………..
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………….…
ΕΥΡΩ. ……………………………………………………
Προς
ΥΠΟΥΡΓ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝ. ΑΣΦΑΛ. ΕΛΕΥΘ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΓΕΝ. Δ\ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ\ΝΣΗ ΠΡΟΜ. ΣΤΕΓ. & ΑΞΙΟΠ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 104 32
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ..…..… ΕΥΡΩ …………..…..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως
και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
……………………… (και ολογράφως)
…………..……….. ……………………………………………………………..…. στο οποίο
και
μόνο
περιορίζεται
η
υποχρέωσή
μας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………………….…….
Δνση………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των
όρων της με αριθμό …………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια
…………………………………… (αρ. προκ/ξης……/……..….) προς κάλυψη αναγκών
του …………………………………………. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της
συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………………….. ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή
μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά
ισχύ.
- Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την
Τράπεζά μας.-
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4
Στην Αθήνα σήμερα την ………η του μηνός ….…………………του έτους 2013 μεταξύ
των συμβαλλομένων, αφ’ ενός του στην Αθήνα (Ακαδημίας 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε.» νομίμως εκπροσωπουμένου από την Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού
κα ΚΩΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ δυνάμει της υπ’ αριθ. Φ10035/31064/2000/29-12-11 Απόφασης
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί διορισμού της Διοικητή και του
Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και
αφ’ ετέρου της στ… ……………………………. εδρεύουσας εταιρείας με την επωνυμία
……………………………………………………….
νομίμως εκπροσωπούμενης ………………………………….., συμφωνήθηκαν και
συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα:
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ με την υπ’ αρ.
…………… Προκήρυξή του, προκήρυξε Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια
φωτοτυπικού χαρτιού Α4, όπως προβλέπεται από τη Προκήρυξη.
Διενεργηθέντος του διαγωνισμού την ………………..…………., μειοδότης για την
προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4, αναδείχθηκε η ως άνω αντισυμβαλλόμενη
εταιρεία.
Δυνάμει της υπ’ αρ. …………………………. απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ο.Α.Ε.Ε. εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του άνω διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η
προμήθεια 5.000 κιβωτίων φωτοτυπικού χαρτιού Α4 , στο όνομα της άνω εταιρείας,
στην τελική τιμή του ποσού των …………………..………………….………………… ευρώ
πλέον Φ.Π.Α.
ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που
τους αποδίδεται κατωτέρω.
«Αναθέτουσα Αρχή» είναι ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
(ΟΑΕΕ).
«Προμηθευτής»
είναι
η
εταιρεία
με
την
επωνυμία
«……………………………………………………………………………………………...…»,
διακριτικό τίτλο «………………….…………………………..…..», η οποία ευθύνεται
αποκλειστικά έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της προμήθειας που της
ανατίθεται με την παρούσα Σύμβαση.
«Σύμβαση» είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα συνημμένα σ’ αυτό τεύχη και λοιπά
έγγραφα, ήτοι το με αριθμ. ……………….……. Τεύχος Προκήρυξης, η Τεχνική και
Οικονομική Προσφορά του Προμηθευτή και η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης,
εφεξής αποκαλούμενη ως «Προσφορά» και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσης.
«Προμήθεια» είναι το σύνολο της προμήθειας που αναλαμβάνει να εκτελέσει και να
παράσχει ο Προμηθευτής σχετικά με την «προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4», όπως
αυτή εξειδικεύεται στο άρθρο 1Α της παρούσας Σύμβασης.
«ΕΠΠ» είναι η Επιτροπή Παραλαβής της προμήθειας.
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ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια 5.000 κιβωτίων φωτοτυπικού
χαρτιού Α4, του οποίου κατωτέρω περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές:
Η παρούσα προδιαγραφή αφορά προμήθεια χαρτιού ξηράς φωτοαντιγραφής για τις
ανάγκες του Ο.Α.Ε.Ε.
Το χαρτί θα έχει τις παρακάτω διαστάσεις:
21,0 Χ 29,7 CM (A4)
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Το υπό προμήθεια χαρτί να είναι κατάλληλο για την απ΄ ευθείας φωτοεκτύπωση
του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του.
2. Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις
κλιματολογικές συνθήκες.
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το υπό προμήθεια χαρτί θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις:
1. Σύνθεση πολτού: 100% χημικός, με ανοχή –5.
2. Περιεκτικότητα σε τέφρα: 15% μέγιστο.
3. Περιεκτικότητα σε υγρασία: 4,7± 0,9%.
4. Μάζα: 80 g/m² ± 4%.
5. Πάχος: 100 ± 10 mm .
6. Επιφανειακή ηλεκτροστατική αντίσταση: 108 – 1011 Ω.
7. Αδιαφάνεια: μεγαλύτερη από 85%.
8. Λευκότητα: μεγαλύτερη από 85%.
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ο έλεγχος αυτός γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και έχει σκοπό την εξακρίβωση της συμφωνίας των ιδιοτήτων του χαρτιού που διαπιστώνονται οπτικά με τους όρους
της Προδιαγραφής.
2. Πρακτικός έλεγχος διενεργείται επίσης από την ως άνω Επιτροπή, στα μηχανήματα,
για να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και η καταλληλότητα του χαρτιού για παραλαβή.
3. Εφ’ όσον προκύψει πρόβλημα μετά την παραλαβή και κατά τη χρήση του χαρτιού
δείγμα θα σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για χημικό έλεγχο.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500
φύλλων, ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σχισμένα ή ελαττωματικά φύλλα
(φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού).
2. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο
χαρτί), για την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του
περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια.
3. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και
ανεξίτηλο:
α) Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή.
β) Οι διαστάσεις των φύλλων (Α4).
γ) Ο αριθμός τους.
δ) Η μάζα (g/m).
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ε) Η ένδειξη (βέλος) για τον τρόπο τοποθέτησης του χαρτιού στο μηχάνημα.
Στο εξωτερικό κιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:
• Οι διαστάσεις των φύλλων (Α4),
• Το είδος του χαρτιού,
• Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 2. ΤΙΜΗΜΑ
Ως τίμημα της παρούσας σύμβασης που θα αναλάβει να εκτελέσει ο προμηθευτής
συμφωνείται το ποσό ………………………………………………………………. ευρώ
(……….…………..), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, η προσφερθείσα δηλαδή
από τον προμηθευτή τιμή.
ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο χρόνος παράδοσης του φωτοτυπικού χαρτιού Α4 ορίζεται σε είκοσι (20)
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται με δικά του έξοδα να ασφαλίσει το φωτ/κό χαρτί Α4 κατά
παντός κινδύνου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους και μέχρι τοποθέτησής του στους
χώρους αποθήκες του ΟΑΕΕ που θα του υποδειχτούν από την Υπηρεσία (Κων/λεως 47
Καμίνια Πειραιάς, τηλ. 210-4134655).
Τον κίνδυνο της βλάβης φθοράς ή απώλειας του φωτ/κού χαρτιού Α4 φέρει μέχρι της
τοποθέτησης του στον παραπάνω χώρο ο Προμηθευτής.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία που εκτελεί την
προμήθεια και την αποθήκη υποδοχής υλικών για την ημερομηνία που προτίθεται
να παραδώσει το φωτοτυπικό χαρτί Α4, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες
νωρίτερα.
Μετά την προσκόμιση του φωτ/κού χαρτιού Α4 στην αποθήκη του ΟΑΕΕ ο προμηθευτής
υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) αποδεικτικό,
θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία
παράδοσης, ο κωδικός των παραδοθέντων, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει το φωτ/κό χαρτί Α4,
σύμφωνα με τα οριζόμενα της Προκήρυξης.
Ειδικότερα ο Προμηθευτής δηλώνει, ότι ολόκληρη η ποσότητα του υπό προμήθεια
φωτ/κού χαρτιού Α4 είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της άνω Προκήρυξης, καθώς
και το δείγμα που προσκόμισε και το οποίο εγκρίθηκε από την τριμελή επιτροπή
προμηθειών του ΟΑΕΕ.
Ρητώς συμφωνείται με το παρόν ότι κάθε οιασδήποτε μορφής και φύσης κακοτεχνία,
ελάττωμα, ή παράλειψη, θα αποτελεί ανεξάρτητα από τον βαθμό υπαιτιότητας, επαρκή
λόγο, όπως ο ΟΑΕΕ αρνηθεί την παραλαβή μέρους ή και όλο το υπό προμήθεια φωτ/κό
χαρτί Α4.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο (τον οποίο δεν
είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που
απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να
εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον
Προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως
και να προσκομίσει στον Ο.Α.Ε.Ε. τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Ο Ο.Α.Ε.Ε. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από
κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της Προμήθειας αποκλειστικά υπεύθυνου
καθισταμένου του προμηθευτή. Ο Ο.Α.Ε.Ε. δεν έχει υποχρέωση καταβολής
αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο
προσωπικό του προμηθευτή ή σε τρίτους.
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ΑΡΘΡΟ 4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Προμηθευτής κατέθεσε
την υπ’ αρ. …………………………………….……………….. εγγυητική επιστολή της
……………………………………………………………………………. συνολικής αξίας
………………….……………€, που αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού συμβατικού
τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α.
Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαμβάνει τα
αναφερόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/07 στοιχεία. Η ανωτέρω εγγύηση εφόσον δεν
καταπέσει, θα επιστραφεί στο όργανο που την εξέδωσε, μετά την ολοκλήρωση της
προμήθειας και την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης (εκτέλεση της
σύμβασης) και την οριστική παραλαβή του φωτ/κού χαρτιού Α4.
ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4
Η παραλαβή αυτού θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής του ΟΑΕΕ που ορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, και η οποία θα συντάξει το Πρακτικό οριστικής
Παραλαβής, μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του συνόλου του παραδοθέντος
φωτ/κού χαρτιού Α4. Εάν το σύνολο ή μέρος του παραδοθέντος δεν θα είναι σύμφωνα
με τους όρους της προκήρυξης, θα απορρίπτονται.
Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. ΟΑΕΕ δύναται με απόφαση του να ορίσει εύλογη
προθεσμία για την αντικατάσταση του φωτ/κού χαρτιού Α4 που απορρίφθηκαν, εντός
της προθεσμίας που θα ορισθεί.
Αν ο προμηθευτής δεν δεχθεί ή δεν μπορέσει να τα αντικαταστήσει κηρύσσεται
έκπτωτος ως προς το μέρος της προμήθειας που απορρίφθηκε (μέρος ή σύνολο) και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Αν η αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη της δοθείσης προθεσμίας, θεωρείται ως
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Ο Προμηθευτής φέρει την ευθύνη για την σωστή ποσότητα και ποιότητα του
παραδοθέντος φωτ/κού χαρτιού Α4, μέχρι την πλήρη παράδοση αυτού στους χώρους
της αποθήκης του OAEE, Κων/λεως 47 – Καμίνια Πειραιάς.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων και κατά τη χρήση του φωτ/κού χαρτιού
από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, ότι το φωτ/κό χαρτί Α4 δεν έχει τη σωστή ποιότητα, ή δεν
βρέθηκε η σωστή ποσότητα, τυχαία δε κατά την δειγματοληπτική παραλαβή του
φωτ/κού χαρτιού ευρέθησαν καλώς, ο Προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει το
φωτ/κό χαρτί Α4 που δεν είχε τη σωστή ποιότητα ή που δεν ευρέθη στη σωστή
(συμβατική) ποσότητα, χωρίς δαπάνη για τον ΟΑΕΕ, σε προθεσμία που θα ορισθεί
από το Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Ε.
Διαφορετικά ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος ως προς το μέρος της προμήθειας
που δεν ευρέθη στην σωστή ποσότητα ή ποιότητα αντίστοιχα και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό αυτό, θα πρέπει να
αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους
όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν αυτά μπορεί να
χρησιμοποιηθεί.
Εφόσον κριθεί από την επιτροπή προμηθειών ότι οι παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την
καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου οργάνου μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού (φωτ/κού χαρτιού Α4)
που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής με Έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.
ΑΡΘΡΟ 6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο Προμηθευτής δηλώνει ότι η ανωτέρω προμήθεια του φωτ/κού χαρτιού Α4 θα
παραδοθεί στον ΟΑΕΕ σε 20 ημερολογιακές ημέρες.
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Για την παράδοση των ανωτέρω και αφού ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι
μεγαλύτερος από είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του
ΟΑΕΕ να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα
ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδοθεί το φωτ/κό χαρτί Α4, ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος.
Επίσης ο παραπάνω συμβατικός χρόνος παράδοσης δύναται με απόφαση του Δ.Σ.
του Ο.Α.Ε.Ε., κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου να μετατίθεται σε
περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης
παράδοσης του φωτ/κού χαρτιού Α4 ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ο προμηθευτής
που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα
βία να τα αναφέρει εγκαίρως εντός 10 ημερών και εγγράφως και να προσκομίσει στην
υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει
εγκαίρως τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία,
στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ
1.- Σε περίπτωση που το φωτ/κό χαρτί Α4 παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη
του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν παράταση και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εκτός των τυχόν
προβλεπομένων, κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
α.- Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4
του μέγιστου χρόνου παράτασης, 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το 1/4 μέχρι το ½ του
μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, 3% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας,
θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
γ.- Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα .
2.- Τα παραπάνω ποσά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας της
εκπρόθεσμης παραδοθείσας ποσότητας του φωτ/κου χαρτιού Α4 χωρίς τον ΦΠΑ.
3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου παρέχεται σε αυτόν η
δυνατότητα να παραδώσει το φωτ/κό χαρτί Α4 μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του εις βάρους του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά
πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής,
ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Στην
περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγουμένη παράγραφο.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει το φωτ/κό χαρτί Α4 ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα
αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ ύστερα από την
οριστική παραλαβή του φωτ/κού χαρτιού Α4.
4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή
αντικατάσταση του φωτ/κού χαρτιού Α4 με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ ύστερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής του Διαγωνισμού δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών για το οποίο δεν
ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία το φωτ/κό χαρτί Α4 μεταφερθεί και παραδοθεί μετά τη
λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού και
πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε,
επιβάλλονται σε βάρος του Προμηθευτή εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά
περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 Π. Δ. (Π.Δ.118/2007), κατά τη
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διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό και όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Προκήρυξη.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο
Προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει σε βάρος του ΟΑΕΕ
από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας και κατά την διάρκεια αυτής θα αναστέλλονται αζημίως οι
υποχρεώσεις των μερών από την παρούσα.
Ο Προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Ανωτέρα βία θεωρούνται μόνο τα σημαντικά γεγονότα όπως πόλεμος, επιστράτευση,
σεισμός ή πυρκαγιά.
ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
1. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του
Διαγωνισμού, ο Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικώς έκπτωτος από τη σύμβαση
και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή (άρθρο 34 του Π.Δ.118/07), εφόσον
δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε το φωτ/κό χαρτί Α4 μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον
χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007.
2. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το φωτ/κό χαρτί Α4 δεν παραδόθηκε ή δεν
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του ΟΑΕΕ.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
3. Με την απόφαση κήρυξης του Προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του φωτ/κού χαρτιού Α4 μέχρι την προηγούμενη
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της
οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση του απορριφθέντος φωτ/κού χαρτιού Α4
γίνεται δεκτή.
4. Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύμβαση,
επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς
παροχή εξηγήσεων αθροιστικώς ή διαζευκτικός, οι κυρώσεις κατά άρθρο 34 παρ. 5.
του Π.Δ.118/07
Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ2 του άρθρου 32
του Π.Δ. 118/07.
ΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνει μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
φωτ/κού χαρτιού Α4 και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν για το
Δημόσιο. Ειδικότερα:
Μετά από την παραλαβή του φωτ/κού χαρτιού Α4 θα γίνει εξόφληση του 100% της
συμβατικής αξίας του, αφού προσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α.- Τιμολόγιο του Προμηθευτή που να αναγράφει την ακριβή ονομασία του είδους
σύμφωνα με την προκήρυξη και τη σύμβαση και να αναφέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ και το οποίο θα εκδοθεί μετά την οριστική , ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του φωτ/κού χαρτιού Α4.
β.- Εξοφλητική απόδειξη του Προμηθευτή, αν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
γ.- Φορολογική ενημερότητα.
δ.- Ασφαλιστική ενημερότητα.
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ε.- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
στ.- Τα τιμολόγια θα υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν αποκλειστικά τον
Προμηθευτή (3,072%) Μ.Τ.Π.Υ. του Ν. 2198/94 και του Ν.4013/15-9-11 (0,10% προ
Φ.Π.Α.) κλπ.
ζ.- Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής.
ΑΡΘΡΟ 11. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
Απαγορεύεται στον προμηθευτή να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο των
υπηρεσιών του που θα προκύπτουν από την Σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία
χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του ΟΑΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του
κατά του Ο.Α.Ε.Ε., χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε.
ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται
της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από την Επιτροπή Προμηθειών.
β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα
από την σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 14. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
H σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε
περίπτωση που ο προμηθευτής:
α. κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης
β. καθυστερήσει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητά του την παράδοση παραδοτέων.
Ο ΟΑΕΕ, έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως γι’ αυτόν μετά
από εισήγηση της ΕΠΠ, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας με γραπτή
ειδοποίηση και με αυτοδίκαιη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, σε
περίπτωση κατά την οποία ο Προμηθευτής παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας,
θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός
δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή της από την ΕΠΠ.
Η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση αζημίως γι’ αυτήν, χωρίς την
τήρηση προθεσμίας, με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τον Προμηθευτή και με
αυτοδίκαιη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εάν οποτεδήποτε
κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ο Προμηθευτής τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό
καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης.
Ο Προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα με προηγούμενη έγγραφη
ειδοποίηση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, σε περίπτωση που ο Ο.Α.Ε.Ε.
παραβιάσει οποιονδήποτε όρο αυτής και δεν αποκαταστήσει την εν λόγω παράβαση
μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης του Προμηθευτή.
Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης ο Προμηθευτής:
α) είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον Ο.Α.Ε.Ε. όλο το φωτ/κό χαρτί Α4 που έχει
στη διάθεσή του.
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β) δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης παρά μόνο της αμοιβής του για τις
υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί, μόνο για το μέχρι τη λύση ή καταγγελία της
σύμβασης χρονικό διάστημα.
Ρητά συμφωνείται μεταξύ του Ο.Α.Ε.Ε. και του Προμηθευτή ότι – σε κάθε περίπτωση
– η ευθύνη προς αποζημίωση του Προμηθευτή έναντι του ΟΑΕΕ. λόγω υπαίτιας και
αποδεδειγμένης συμπεριφοράς του Προμηθευτή που συνδέεται αιτιωδώς με
προκληθείσα ζημία ή παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, θα
περιορίζεται χρηματικά στο ποσό της πραγματικής ζημίας (θετικής ή/και αποθετικής)
του ΟΑΕΕ και μόνο και σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο το
ποσό της συνολικής αμοιβής που θα εισπραχθεί από τον Προμηθευτή, εκτός από τις
περιπτώσεις που ο Προμηθευτής βαρύνεται αποδεδειγμένα με δόλο ή βαριά αμέλεια
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, αναφορικά με την εκτέλεση της
προβλεπόμενης στην παρούσα σύμβαση προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 15. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, εάν τα συμβαλλόμενα μέρη
συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 & 4 του
Π.Δ. 118/07.
ΑΡΘΡΟ 16. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο Προμηθευτής και ο Ο.Α.Ε.Ε. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας
Σύμβασης.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα
τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα από τον
Ν.2286/1995, το Π.Δ.118/2007, το Π.Δ.60/16-3-07, την από ...……………………………
Προσφορά της Προμηθεύτριας ως και τους όρους της άνω εγκριτικής απόφασης του
Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., καθώς και από την υπ’ αρ. ……………………………………………….
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας σύμβασης.
Αυτά αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη με την ιδιότητα με την οποίαν κάθε
ένα από αυτά παρίσταται, συντάχθηκε το παρόν σε τρία αντίτυπα, έλαβε δε ένα των
πρωτοτύπων έκαστο τούτων, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΕ
Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΑΥΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΥΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΥΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ
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