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ΔIAKHPYΞH
Συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την τμηματική προμήθεια γραφικής ύλης και
μικροαντικειμένων γραφείου για τις ανάγκες του Γ.Π.Α. και των πρώην Τ.Ε.Ι. Άμφισσας, Θήβας και
Καρπενησίου.

Έχοντας υπόψη:
-

Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος.

-

Το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄/21-09-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

-

Το Ν. 4009/2011 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α’) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α’/10.08.2012)
«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις και τον Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ
24/Α’/30.01.2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

-

Το Π.Δ. 377/89 "Mετονομασία AΣOEE, ΠAΣΠE, ABΣΠ και AΓΣA" (ΦΕΚ 166 Α΄).

-

Τον Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις», (ΦΕΚ 247 Α΄).

-

Το ΠΔ 496/1974, όπως ισχύει, «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 141 Α΄).

-

Τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 125 Α`).

-

Τον Ν. 2198/94 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων... και άλλες διατάξεις», άρθρο 24 «Παρακράτηση φόρου
στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (ΦΕΚ 43 Α΄).

-

Τον N.Δ. 4578/66, περί "Κυρώσεως πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων ", άρθρο 4, παραγ.
6 (ΦEK 234 A’).

-

Τον Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 135 Ά).

-

Το Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» άρθρο 2 (ΦΕΚ 84 Α΄).
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Το άρθρο 4 παρ. 6 του N.Δ. 4578/1966 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/09-11-1966) «Περί Κυρώσεως πράξεων Υπουργικού
Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων».

-

Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ. Α΄/01-02-1995) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων».

-

τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7
και 13 έως 15,

-

To Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/τ. Α΄/12-10-1998) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις
Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992».

-

Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/74-2014.

-

Τον Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).

-

Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

-

Τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014) περί «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο
εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»



τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ
170/8-11-2017) και τις διάτάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017)



Το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α΄137) «Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρημοτοδοτήσεις λόγω
παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας»



Το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α΄171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»



Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως ισχύει σήμερα.



Το Ν. 4281/08-08-2014 περί μέτρων στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.



Το Ν. 1797/1988 (ΦΕΚ 164/τ. Α΄/04-08-1988) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».



τον ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α'
297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,



Τον Ν. 3871/2010 περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης».



τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,



την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,



τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»



το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών
τους με κλήρωση»,



τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,



τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,



του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών



τον ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”



τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,



τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,



το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,



το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,



την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »,



Το Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α’/25.04.2019) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις»



Το Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α’/03.05.2019) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας,
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»



Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α’/01.04.2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και
των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση,
χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας,
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»



των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων
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του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.


Την αριθμ. 3/11.03.2020 (Συνεδρία 3η/11.03.2020) απόφαση του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών έγκρισης προκήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού και έγκρισης των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών της διακήρυξης καθώς και έγκριση του προϋπολογισμού της δαπάνης.



Την 213/13.03.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Ο9Χ46Ψ8Ζ6-Π8Β)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την τμηματική προμήθεια γραφικής ύλης και
μικροαντικειμένων γραφείου για τις ανάγκες του Γ.Π.Α και των πρώην Τ.Ε.Ι. Άμφισσας, Θήβας και
Καρπενησίου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την 31/12/2021 ή μέχρι
εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή). CPV: 30192700-8
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 56.451,61, πλέον του Φ.Π.A. 24% €
13.548,39 ήτοι € 70.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό του Ιδρύματος σε βάρος του Κ.Α.Ε. 1261 των ετών 2020 – 2021 ως εξής:
2020

€ 35.000,00

2021

€ 35.000,00

Ο συμμετέχων υποχρεούται να προσφέρει στη προσφορά του όλα τα είδη του Παραρτήματος Α.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05 Μαϊου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον 1ο όροφο στην Αίθουσα Συγκλήτου, ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
www.aua.gr ( Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις Διαγωνισμών), στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και στο
Πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ της Γ.Γ.Ε.
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η προηγούμενη μέρα της
διενέργειας και αποσφράγισης των προσφορών ήτοι η Δευτέρα 04 Μαίου 2020 και ώρα 14:00. Οι
προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Ιδρύματος, που βρίσκεται στο Κεντρικό Κτίριο στο ισόγειο,
Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν τις προσφορές τους με
οποιοδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς ή με courier) στην παραπάνω διεύθυνση.
Η παράδοση του φακέλου της προσφοράς στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με οποιοδήποτε τρόπο
θα πρέπει με ευθύνη του ενδιαφερόμενου να γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην
παρούσα διακήρυξη. Μετά το πέρας της προβλεπόμενης ημερομηνίας και ώρας κατάθεσης της
προσφοράς, όσες προσφορές φτάνουν στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο ακόμα κι αν έχουν
παραδοθεί εμπρόθεσμα από τους ενδιαφερόμενους στα Ε.Λ.ΤΑ ή στις Εταιρείες Ταχυμεταφορών, αυτές
θα παραλαμβάνονται μεν από την Υπηρεσία αλλά δεν θα αποσφραγίζονται και θα απορρίπτονται ως
εκπρόθεσμες.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό
της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που κατατέθηκε η προσφορά στο Πρωτόκολλο του
Πανεπιστημίου ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή) και τις επιστρέφει χωρίς να
αποσφραγιστούν.
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με courier ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν
θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν το
Πανεπιστήμιο ειδοποιηθεί εγκαίρως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην τμηματική προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου
για τις ανάγκες του Γ.Π.Α και των πρώην Τ.Ε.Ι. Άμφισσας, Θήβας και Καρπενησίου.
Τα είδη και οι ενδεικτικές ποσότητες για το καθένα καθορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος Α, που
αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης.
Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο συνολικό – τελικό ποσό της προσφοράς των
συμμετεχόντων προ Φ.Π.Α. και όχι στα επιμέρους είδη οπότε οι οικονομικές προσφορές των
συμμετεχόντων θα πρέπει στο τέλος να έχουν τελικό σύνολο προ Φ.Π.Α. και μετά Φ.Π.Α. Αν
από κάποια προσφορά απουσιάζουν τα τελικά σύνολα από τα

ζητούμενα είδη του

συνημμένου πίνακα (Παράρτημα Α) η προσφορά θα απορρίπτεται.
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Η τελική επιλογή του ενός και μοναδικού αναδόχου θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο συνολικό – τελικό
ποσό της προσφοράς των συμμετεχόντων χωρίς τον Φ.Π.Α. και όχι στα επιμέρους είδη,
μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών. Κατά συνέπεια γίνονται δεκτές προσφορές για
όλα τα είδη και όχι για επιμέρους. Αν από κάποια προσφορά απουσιάζει τιμή για κάποιο από
τα είδη αυτή θα απορρίπτεται.
1.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση αυτών των προσώπων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών
συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά προμήθεια προϊόντων ή/και παροχή υπηρεσιών
(άρθρο 2 ν. 4412/2016).
(β) Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων (άρθρο 19 ν.
4412/2016), που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση
οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο.
(γ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον
διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια).

1.3 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016) εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:
Εάν έχει εκδοθεί εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα

παρακάτω

αδικήματα:


Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος.



Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών
της Ένωσης και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα,
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
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Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000
(ΦΕΚ Α΄48).



Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.

 Νομιμοποίηση

εσόδων

από

παράνομες

δραστηριότητες

ή

χρηματοδότηση

της

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α` 166).


Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α` 215).

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις ως άνω
περιπτώσεις

η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με

αμετάκλητη απόφαση
Σημείωση: Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε η αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Επίσης, αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας:
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α) Εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και αυτό
έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. Επίσης, εάν η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η παρούσα παράγραφος
παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
β) Εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά
από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος
αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη
από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση από τον οικονομικό φορέα
των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016 (διατάξεις
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας).
β) Εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου.
γ) Εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο την στρέβλωση του
διαγωνισμού.
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δ) Εάν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, η οποία δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερα παρεμβατικά, μέσα.
ε) Εάν μια κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48
του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.
στ) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
ζ) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.
η) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά του.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις ως άνω
περιπτώσεις η περίοδος αυτή ανέρχεται στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Σύμφωνα δε με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης μιας δημόσιας
σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους
αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2γ και 4 του άρθρου 73 κι ο οικονομικός φορέας δεν λάβει τα μέτρα
για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 73 μπορεί να
επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.
Η περίοδος αποκλεισμού καθορίζεται, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη
ιδίως τη σοβαρότητα του αδικήματος ή παραπτώματος, τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη διάπραξη
του αδικήματος ή παραπτώματος, τη διάρκεια του, υποτροπή, την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας του
εκάστοτε οικονομικού φορέα και τα μέτρα που αυτός λαμβάνει προς αποφυγή διάπραξης παρόμοιων
αδικημάτων ή παραπτωμάτων στο μέλλον. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορισθεί από
τελεσίδικη απόφαση, η μέγιστη περίοδος αποκλεισμού δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
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1 του άρθρου 73 και τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος στις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2γ και 4 του άρθρου 73.
Η διαδικασία αποκλεισμού προβλέπεται στο άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Ο αποκλεισμός οικονομικού φορέα από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τα ως
άνω αναφερόμενα, επιφέρει αυτοδίκαια και τον αποκλεισμό του από μελλοντικές ή εν εξελίξει διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών του Βιβλίου II (άρθρα 222 έως 338) ή συμβάσεων
παραχώρησης έργων και υπηρεσιών του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) για ίσο χρονικό διάστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένους φακέλους
δακτυλογραφημένες, με αντίγραφο, (δηλ. εις διπλούν Πρωτότυπο - Αντίγραφο πλην των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής), υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κατωτέρω:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου-Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού: 190/13.04.2020
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: Τρίτη 05 Μαίου 2020
«Στοιχεία αποστολέα»
Εντός του φακέλου προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους
τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη
από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, κατά τον
έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν
υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και
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αξιολόγησης. Oι προσφορές κατά φύλλο θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου και
την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του.
Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών των προσφορών μπορεί να γίνει
σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α'
188). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά
και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (άρθρο 107, παρ 17 του
Ν. 4497/2017).
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 180 ημερολογιακές ημέρες από
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι προσφορές κατά φύλλο θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου και την υπογραφή
του νόμιμου εκπροσώπου του.

Επί ποινή απόρριψης των προσφορών σημειώνεται ότι όπου ζητούνται και απαιτούνται οι
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να υποβάλλουν δηλώσεις αυτές θα πρέπει να συντάσσονται
σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει. Η παράδοση του φακέλου της προσφοράς στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με
οποιοδήποτε τρόπο θα πρέπει με ευθύνη του ενδιαφερόμενου να γίνει μέσα στο χρονικό
διάστημα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Μετά το πέρας της προβλεπόμενης
ημερομηνίας και ώρας κατάθεσης της προσφοράς, όσες προσφορές φτάνουν στην Υπηρεσία
με οποιοδήποτε τρόπο ακόμα κι αν έχουν παραδοθεί εμπρόθεσμα από τους ενδιαφερόμενους
στα Ε.Λ.ΤΑ

ή στις Εταιρείες Ταχυμεταφορών, αυτές θα παραλαμβάνονται μεν από την

Υπηρεσία αλλά δεν θα αποσφραγίζονται και θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(άρθρο 93 - παρ. β (αα), (γγ) και (δδ), καθώς και άρθρο 79 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει),
Εντός του φακέλου με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιλαμβάνονται, επί
ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ

Σελίδα 12 από 92

ΑΔΑ: ΨΡΛΓ46Ψ8Ζ6-ΡΛΞ

20PROC006566160 2020-04-13

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 190/13.04.2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Για τη συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό απαιτείται:


Συμπληρωμένο το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79, παρ.4
και 79Α του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147)», από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμμετεχόντων
εταιριών, το οποίο πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά, εις διπλούν, με πρωτότυπη υπογραφή και
στα δύο αντίγραφα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Δ.

Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα σε αυτήν την περίπτωση νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά
το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
Σχετικά με τη συμπλήρωση του μέρους IV: Κριτήρια Επιλογής του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμπληρώσουν μόνο την Ενότητα α: Γενική
Ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής, χωρίς να συμπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
IV.



Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να
αναφέρονται:


τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται η πλήρη κι ανεπιφύλακτη
αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης.



ότι, εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον προσφέροντα οικονομικό φορέα, αυτός οφείλει σε
διάστημα εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 80 του Ν.
4412/2016, όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.



ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση
προμηθειών με το Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του
υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία.



Βεβαίωση εκπροσώπησης, εφ’ όσον ο ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο.



Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα:
Νομιμοποιητικά Έγγραφα:
Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης,
προσκομίζουν επιπρόσθετα όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος. Συγκεκριμένα:
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Α. Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (A.E.) και τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
i) Επικυρωμένο αντίγραφο (αρχικού) Καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεών του ή Κωδικοποιημένο
Καταστατικό όπως έχει καταχωρηθεί στο ΓΕ.ΜΗ. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει κωδικοποίηση, το
καταστατικό σύστασης με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και όλα τα έγγραφα από τα οποία
αποδεικνύεται ότι οι τροποποιήσεις έχουν δημοσιευθεί στο αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ.
ii) «Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών» εκδοθέν από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ., εκδόσεως το πολύ
τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
iii) Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησής του σε σώμα και την παροχή
εξουσιοδοτήσεων στα μέλη του, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί νόμιμα.
iv) Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης εκδοθέν από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ.
Β. Για Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)
i) Επικυρωμένο αντίγραφο (αρχικού) Καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεών του ή Κωδικοποιημένο
Καταστατικό όπως έχει καταχωρηθεί στο ΓΕ.ΜΗ., όπου εμφαίνεται και η τρέχουσα εκπροσώπηση.
ii) «Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών» εκδοθέν από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ. εκδόσεως το πολύ
τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
iii) Πιστοποιητικό ισχύουσας Εκπροσώπησης εκδοθέν από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ.
Γ. Για Προσωπικές Εταιρίες (Ομόρρυθμες - ΟΕ, Ετερόρρυθμες - ΕΕ)
i)

Επικυρωμένο

αντίγραφο

Καταστατικού

και

τυχόν

τροποποιήσεών

του

ή

Κωδικοποιημένου

Καταστατικού όπως έχει καταχωρηθεί στο ΓΕ.ΜΗ.
ii) «Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών» εκδοθέν από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ. εκδόσεως το πολύ
τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
iv) Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης εκδοθέν από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ.
Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων κατά περίπτωση εγγράφων υποβάλλεται επιπλέον απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου (εάν πρόκειται για Α.Ε.) ή του αντίστοιχου αρμοδίου οργάνου διοίκησης (εάν
πρόκειται για οποιονδήποτε άλλο τύπο νομικού προσώπου) με την οποία αποφασίζεται η συμμετοχή στο
διαγωνισμό και παρέχεται εξουσιοδότηση στον υπογράφοντα την προσφορά, εφόσον ο υπογράφων δεν
είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
Δ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το ισχύον καταστατικό του.
Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
i) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
ii) Έναρξη δραστηριότητας/Μεταβολές στη Δ.Ο.Υ.
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ΣΤ. Οι Συνεταιρισμοί:
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. A Επιπλέον
αυτών απαιτείται και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τον Πρόεδρο του ΔΣ
του συνεταιρισμού και υπογράφονται απ’ αυτόν.
Ζ. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες:
(α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση ή
την κοινοπραξία.
(β) Δήλωση σύστασης ένωσης συμμετεχόντων ή κοινοπραξίας, υπογεγραμμένης υποχρεωτικά από όλα τα
μέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα
φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του
υλικού/υπηρεσιών ή το μέρος αυτού/ών που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της
προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως
τον αναπληρώνει. Στην εν λόγω δήλωση επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση των μελών να
συστήσουν κοινοπραξία, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η/οι σύμβαση/εις, υπό τους κατωτέρω όρους:
1. Τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής για την υλοποίηση του έργου για το οποίο υποβάλλουν προσφορά .
2. Στο οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, θα
αναφέρονται ως ελάχιστο περιεχόμενο τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε μέλους, τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις των μελών και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος.
3. Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού διαστήματος που θα
ταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.
(γ) Συμβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του προσώπου που υπογράφει ή/και υποβάλλει την κοινή
προσφορά για λογαριασμό των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, εφόσον η προσφορά δεν
υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
(δ) Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας, όπου:
• Να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία.
•Να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξία
• Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου.
• Να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader).
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• Να ορίζεται (εφόσον το επιθυμούν) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών
της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των
μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, 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 τον χρόνο αξιολόγησης της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή κρίνει εκ νέου τη συνδρομή των ελάχιστων απαιτήσεων συμμετοχής
ως προς την οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα και την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα, ως προς τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον δεν προταθεί αντικαταστάτης.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα
υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Σε ό,τι αφορά στις Υπεύθυνες Δηλώσεις ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ
Α΄75) και στην ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄1276/2002).
Οι ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα υποβληθούν μία φορά σε Πρωτότυπη μορφή. Δεν
χρειάζεται δηλαδή να υποβληθούν εις διπλούν (Πρωτότυπο – Αντίγραφο).
Η μορφή των εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/2014 έχει ως εξής:


Επισημαίνεται ότι τα ξενόγλωσσα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν
Apostille, υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο και επισυνάπτεται επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.



Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, να φέρουν ημερομηνία εντός δέκα ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.



Τα απαιτούμενα έγγραφα ή δικαιολογητικά νομίμως θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως
επικυρωμένα είτε από αρμόδια δημόσια αρχή είτε από δικηγόρο, εκτός εάν πρόκειται για έγγραφα
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που έχουν εκδοθεί από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου Ι του
ν.3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ των οποίων μπορούν
να υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων τους.


Υποβάλλονται και γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που αναφέρονται
ανωτέρω.



Υποβάλλονται και γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων τα οποία
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.



Στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 (άρθρο 57 παρ. 1 έως 6 της
οδηγίας 2014/24/ΕΕ, εμπίπτουν όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι αναλόγως της νομικής μορφής που
έχουν (π.χ. Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για τις Α.Ε., διαχειριστές για τις Ο.Ε.,
Ε.Ε., Ι.Κ.Ε και Ε.Π.Ε., τα μέλη του Δ.Σ. για τους συνεταιρισμούς, κ.λπ.)

β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(άρθρο 92 και 94 - παρ. 4 του Ν. 4412/2016)
Στο συγκεκριμένο φάκελο ο οποίος φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου τοποθετείται η τεχνική
προσφορά εις διπλούν (Πρωτότυπο – Αντίγραφο). Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με
τα όσα προδιαγράφονται και απαιτούνται στην παρούσα διακήρυξη και θα πρέπει να περιέχει
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, συμπληρωμένο ευκρινώς και
με τα είδη και τις ποσότητες που προσφέρει ο κάθε διαγωνιζόμενος. Ο φάκελος επίσης θα πρέπει να
περιλαμβάνει οπτικό δίσκο (CD) που να περιέχει τον πίνακα του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α» σε
ηλεκτρονική μορφή Microsoft Word ή Microsoft Excel.
Στην τεχνική προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει επίσης να δηλώνει υπεύθυνα σε έντυπο
υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης:


Tον χρόνο παράδοσης των ειδών από την στιγμή που θα λάβει την παραγγελία. Ο χρόνος αυτός
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τεσσάρων (4) ημερών για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
καθώς και για την παράδοση των ειδών στα πρώην Τ.Ε.Ι. Άμφισσας, Θήβας και Καρπενησίου. Η
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υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.


Ότι τα είδη που προσφέρει θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα

Στην περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
Η τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα
προσφερόμενα είδη.
γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(άρθρο 92 και 95 του Ν. 4412/2016)
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού:
Ένα (1) Πρωτότυπο, ένα (1) αντίγραφο και το ηλεκτρονικό αρχείο της οικονομικής προσφοράς σε CDROM σε μορφή Microsoft Word ή Excel (το CD-ROM δεν είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί εις διπλούν),
σύμφωνα με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β». Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού, τον πίνακα του «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β
της παρούσης διακήρυξης.
Διευκρινίζεται ότι η συνολική τιμή είναι ενδεικτική και θα χρησιμοποιηθεί για λόγους
σύγκρισης των προσφορών. Το Πανεπιστήμιο δεν δεσμεύεται στην πραγματοποίηση του ακριβούς
αριθμού παραγγελιών που αναφέρονται στον πίνακα.
Επίσης στην οικονομική του προσφορά ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει το χρόνο ισχύος
της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη
(180 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού). Σε περίπτωση που η
προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή έχει χρονική διάρκεια μικρότερη της ζητούμενης από τη
διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές της προσφοράς, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ευρώ (€). Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα
περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει
το Πανεπιστήμιο.
Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, τα οποία και αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν, επί ποινή
αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης, δεν θα
απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι, οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους
και κρίνονται επουσιώδεις, από την αρμόδια Επιτροπή.
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Οι προσφορές κατά φύλλο θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου και την υπογραφή
του νόμιμου εκπροσώπου του.
Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σε ευρώ.
Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα ή που
δίνουν τιμές με χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση
των προσφορών οργάνου.
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή
αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 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.
Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης αυτής, ή είναι σε δέσμευση, ή
θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια του
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μόνο προσφορές για το σύνολο της προμήθειας. Προσφορά στην οποία
δεν δίδεται ενιαία τιμή για το σύνολο της προμήθειας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η σύγκριση των
προσφορών θα γίνει στην συνολική – τελική καθαρή αξία όλων των ειδών

(χωρίς ΦΠΑ) του

Παραρτήματος Β (Οικονομική Προσφορά) και όχι στις επιμέρους τιμές, μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών
προσφορών.
Προσφορά που είναι αόριστη ή προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή δεν προκύπτει με σαφήνεια
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η Οικονομική προσφορά καλύπτει την υλοποίηση του συνόλου της προμήθειας και αφορά τις κάθε είδους
δαπάνες, επιβαρύνσεις, αμοιβές (τρίτων, προσωπικού, συνεργατών, μεταφορικών κ.λπ.), την αμοιβή του
Αναδόχου, καθώς και κάθε παρεχόμενη υπηρεσία του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο
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υλοποίησης της προμήθειας. Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει το Πανεπιστήμιο.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον
Προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό
χαρακτήρα της προσφοράς του ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές
συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων υπηρεσιών, τις οποίες
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
2.2 ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον 180 ημερολογιακές ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Στην οικονομική του προσφορά, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να
αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται
στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 180 ημερολογιακών ημερών
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο 180 ημερολογιακές ημέρες. Εάν οι διαγωνιζόμενοι
κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, άρθρο 97,
παρ. 4 και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το
επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου,
παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

2.3 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους δεν λαμβάνονται υπόψη.
2.4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα
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έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς
να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η
συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που
επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση,
ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των
εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις
ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή
βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα,
υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η
συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη
διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη
υποβληθεί.
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών
φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία
ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα ως άνω, είναι
υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών
των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις συμπληρώσεις και
αποσαφηνίσεις επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού,
θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν
ελλιπή ή ανακριβή.
2.5 ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές των ειδών που θα προσφερθούν παραμένουν οι ίδιες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι
τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ευρώ. Προσφορές που δεν
δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα ή που δίνουν τιμές με χορήγηση
ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, τα οποία και αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν, επί ποινή
αποκλεισμού.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον
Προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό
χαρακτήρα της προσφοράς του ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές
συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων υπηρεσιών, τις οποίες
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(άρθρα 26 & 100 Ν. 4412/2016)
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού,
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που έχει κληρωθεί από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατά την
αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των
υποψηφίων εταιρειών ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία και πιο συγκεκριμένα:
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση.
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4412/2016.
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού, θα κινηθεί ως εξής:
Καταρχήν αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζει τον υποφάκελο
με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και τις τεχνικές προσφορές, τα ελέγχει και τα μονογράφει. Στη
συνέχεια προχωρεί στην αποσφράγιση του υποφακέλου των οικονομικών προσφορών μόνον εκείνων,
που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα ζητούμενα από τη
διακήρυξη αυτή δικαιολογητικά, τις μονογράφει και μονογράφει επίσης το περιεχόμενο τους.
Όλοι οι φάκελοι και τα περιεχόμενά τους μονογράφονται από την αρμόδια επιτροπή.
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Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, των οποίων οι προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους
συμμετέχοντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών του αντίστοιχου σταδίου. Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως 60.000 ευρώ
πλέον ΦΠΑ που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω,
ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 για
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ).
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής
(άρθρο 117, περίπτωση 4 του Ν. 4412/2016).
Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει προς το Ειδικό Ταμείο του Γ.Π.Α., όλα τα
σχετικά έγγραφα, τους φακέλους και το/τα πρακτικά διενέργειας του.
3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(Ν.4412/2016 άρθρα 100 & 105)
Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου, θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η τελική επιλογή του ενός και μοναδικού αναδόχου θα γίνει με την σύγκριση των προσφορών στην
συνολική – τελική καθαρή αξία όλων των ειδών (χωρίς ΦΠΑ) του Παραρτήματος Β (Οικονομική
Προσφορά) και όχι στις επιμέρους τιμές, μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών.
Αν από κάποια προσφορά απουσιάζουν τα τελικά σύνολα η προσφορά θα απορρίπτεται.
Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για κάποιο είδος ή αν αυτή δεν
αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της
αρμόδιας επιτροπής.
Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων οικονομικών προσφορών η κατακύρωση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου
συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (Άρθρο 90, παρ. 1 του Ν.
4412/2016). Αυτό σημαίνει πως αν συμπίπτει η συνολική τελική τιμή χωρίς τον ΦΠΑ της προσφερόμενης
υπηρεσίας των συμμετεχόντων που μειοδότησαν, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού θα προβεί σε
κλήρωση μεταξύ και παρουσία αυτών.
Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές προϋποθέσεις του διαγωνισμού, δεν είναι δεκτές, εκτός αν α)
αυτές θεωρηθούν από την αρμόδια Επιτροπή ως ευνοϊκές για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή β)
κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή.
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Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών
δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις, αποσαφηνίσεις πληροφοριών και
δικαιολογητικών δίνονται μόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, ύστερα από έγγραφό του
(Άρθρο 102 του Ν. 4412/2016).
3.3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας εντός
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται
ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο
οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης και τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά
την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 107, παρ 19 του Ν. 4497/2017:

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή του ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός
φορέας, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση,
για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεοκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν
από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν
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έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής
ειδοποίησης.
(5) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, αναφορικά με την μη ύπαρξη πράξης επιβολής προστίμου,
από τα αρμόδια Ελεγκτικά Όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (αφορά συμβάσεις με
εκτιμώμενη αξία άνω των 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.).
Αν δεν έχει καταστεί εφικτή η έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη
δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση
του πιστοποιητικού.

β. ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες.
Τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις
Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μέλη του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..

γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
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δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον
Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου.
(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση.

Σημειώνεται ειδικά ότι:
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου
73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της
παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι επίσημες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81
του ν. 4412/2016.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α ' 188).
Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους

στην ελληνική γλώσσα

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και
άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα,
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
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Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν
την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την
περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους,
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί
κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75, τα αποδεικτικά ισχύουσας
εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την
ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών.
Γενικά τα αποδεικτικά έγγραφα υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
(Σχετικό και το υπ. αριθμ. πρωτ. 2210/19-04-2019 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Διευκρινίσεις ως προς τον
χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο
(δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του Ν. 4605/2019» (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ).
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 103 αίτημα
προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται
με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται
αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των
αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου
και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής
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του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η
διαδικασία ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται
η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από
τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και
77 απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το
άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1
και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών και τη
διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις
παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου
των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.
4412/2016 .
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.
4412/2016.
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3.4 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν. 4412/2016 ή υποβλήθηκε κατά
παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί
ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102 του
ν. 4412/2016.
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν πληροί τις
ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης.
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές εκτός
αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της
περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) Προσφορά υπό αίρεση.
ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία
θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή, εφόσον στα
έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεση τους.
3.5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Η ανακοίνωση κατακύρωσης θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 105 του Ν.
4412/2016 έτσι όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 107, παρ 25 του Ν. 4497/2017.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της,
εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Η κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού θα γίνει σε έναν και μοναδικό ανάδοχο με βάση την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο συνολικό – τελικό
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ποσό της προσφοράς των συμμετεχόντων χωρίς τον Φ.Π.Α. και όχι στα επιμέρους είδη, μεταξύ των
τεχνικά αποδεκτών προσφορών.
Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης,. Το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση
μεγαλύτερης ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης, σε σχέση με αυτές που αναφέρονται στον πίνακα
του Παραρτήματος Α σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ 25 του Ν. 4497/2017.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης το ύψος της οποίας
ισούται με το 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. (5% της οικονομικής προσφοράς του χωρίς τον
Φ.Π.Α.) και η οποία θα έχει ημερομηνία λήξης τρεις (3) επιπλέον μήνες από την ημερομηνία λήξης της
σύμβασης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται,
σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
3.6 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία επέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
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γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή
να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται
με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε
φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία
των άρθρων 29 ή 32 του ν. 4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και
οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
3.7 ΔIOIKHTIKEΣ ΠPOΣΦYΓEΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του
Ν. 4412/2016 έτσι όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017. Σύμφωνα
με την παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της διακήρυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
4.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα διακήρυξη (Παράρτημα Γ΄). Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης της σύμβασης το ύψος της οποίας ισούται με το 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς τον
Φ.Π.Α. (5% της οικονομικής προσφοράς του χωρίς τον Φ.Π.Α.) και η οποία θα έχει ημερομηνία λήξης
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τρεις (3) επιπλέον μήνες από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την
οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του
διαγωνισμού σε αυτόν.
Η σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ του Ειδικού Ταμείου του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αναδόχου, μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις και στην περίπτωση που η τροποποίηση προβλέπεται από σχετικό συμβατικό όρο.
Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και
θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με
προφορική συμφωνία.
Το κείμενο της σύμβασης είναι ισχυρότερο οποιουδήποτε άλλου κειμένου (προσφορά, διακήρυξη,
απόφαση κατακύρωσης/ανάθεσης) εκτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών.
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι την 31/12/2021 ή μέχρι
εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού.
Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο έχει το μονομερές δικαίωμα να παρατείνει το χρόνο ισχύος μέχρι και
τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της σχετικής σύμβασης και να προμηθεύεται τα είδη που αναφέρονται στον
παραπάνω πίνακα από τον ανάδοχο, με τις ίδιες τιμές και τους ίδιους όρους, χωρίς να απαιτείται προς
τούτο η συγκατάθεση του αναδόχου.
4.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Εκτός των Γενικών όρων για το διαγωνισμό, ισχύουν και οι παρακάτω ειδικοί όροι:
H παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου καθώς και
των πρώην Τ.Ε.Ι. Άμφισσας, Θήβας και Καρπενησίου στη διάρκεια της συμβατικής περιόδου. Η παράδοση
θα γίνεται σε χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Εργαστήρια, Γραφεία Διοίκησης κλπ)
καθώς και σε χώρους των πρώην Τ.Ε.Ι. Άμφισσας, Θήβας και Καρπενησίου.
Οι παραδόσεις θα πρέπει να εκτελούνται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ημερομηνία
παραγγελίας των ειδών για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο καθώς και για την παράδοση των ειδών στα
πρώην Τ.Ε.Ι. Άμφισσας, Θήβας και Καρπενησίου. Η παραγγελία για κάθε τμηματική παράδοση ειδών θα
γίνεται από τους αρμόδιους υπάλληλους του κάθε εργαστηρίου, γραφείου κλπ. και από τους αρμόδιους
υπαλλήλους των πρώην Τ.Ε.Ι. Άμφισσας, Θήβας και Καρπενησίου, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία η
οποία αν ζητείται μπορεί να επιβεβαιώνεται και εγγράφως με fax ή επιστολή.
Η μεταφορά και η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη του Αναδόχου.
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Tο Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από
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κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την
μεταφορά των υλικών. 'Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του
Αναδόχου, μέχρι της οριστικής παραλαβής τους.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το Πανεπιστήμιο τουλάχιστον μία (1) ημέρα νωρίτερα για την
ημερομηνία που προτίθεται να πραγματοποιήσει την παράδοση.
Κατά την παράδοση των ειδών, αυτά θα εξετάζονται από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής του
Πανεπιστημίου, οι οποίες θα ελέγχουν την καταλληλότητά τους σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές
και την αντιστοιχία τους με την προσφορά του αναδόχου και θα συντάσσουν σχετικό πρακτικό.
Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον Ανάδοχο εκπλήρωσης του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεών
του για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο σε δική του υπαιτιότητα, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων
κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του Ν. 4412/2016.
4.3 ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και με μεταφορά
του αντίστοιχου πληρωτέου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας μετά την διαπίστωση
εκτέλεσης της τμηματικής προμήθειας και παραλαβής της, από τις αρμόδιες Επιτροπές του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. Πιο
συγκεκριμένα ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:


Παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4% επί του καθαρού ποσού του μηνιαίου τιμολογίου.



Κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011
όπως ισχύει) πλέον Χ¨μου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% επί του καθαρού ποσού
του μηνιαίου τιμολογίου.



Κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επί του ποσού κάθε πληρωμής
προ φόρων και κρατήσεων πλέον Χ¨μου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% σύμφωνα με
το άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 και το ΦΕΚ 969/Β’ /22.03.2017



Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με τον
ανάδοχο.

Σημείωση: Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Για την είσπραξη της επιταγής από τον ανάδοχο απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Φορολογική ενημερότητα,
β) Ασφαλιστική ενημερότητα,
γ) Επίσημο έγγραφο από την συνεργαζόμενη τράπεζα όπου θα αναγράφεται ο IBAN καθώς και ο πρώτος
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δικαιούχος που θα είναι η Εταιρεία.
Πριν την έκδοση των τιμολογίων του, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνεί με το Λογιστήριο του
Πανεπιστημίου ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της διαδικασίας. Το λογιστήριο του Ιδρύματος
πριν την πληρωμή των ενταλμάτων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία κάθε δικαιολογητικό το
οποίο έχει συνάφεια με την πληρωμή.
Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε ευρώ. Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις,
επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι τιμές των ειδών παραμένουν οι ίδιες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση όμως
εντυπωσιακών αλλαγών των τιμών των πρώτων υλών και κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης αναφοράς του
αναδόχου και έγκρισής της από το Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. θα υπάρχει δυνατότητα
αναπροσαρμογής της τιμής αγοράς.
Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής της
αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω καθυστέρηση
οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ. Π. Α. δεν ευθύνεται.
4.4 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλο
ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε επιτρέπεται από
οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσης (νοούμενης ως μέρους και
της

εκτέλεσης

μίας

παραγγελίας

ή

μέρους

παραγγελίας),

χωρίς

τη

γραπτή

έγκριση

του

αντισυμβαλλόμενου.
4.5 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του
Ν. 4412/2016 (άρθρα 203 και 204).
4.6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, το Ειδικό
Ταμείο του Γ.Π.Α. μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο χωρίς καμία απαίτηση από κείνον.
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.
4412/2016.
Για τη κήρυξη του αναδόχου εκπτώτου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.
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4.7 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από
το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της διακήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ., των Παραρτημάτων
και Υποδειγμάτων αυτής) καθώς και των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016), και όλων των υπολοίπων διατάξεων που αναφέρονται στην διακήρυξη.
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή Δήμων),
δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου η
οποιουδήποτε τρίτου.
3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου,
ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που
διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία.
4. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί τις υποχρεώσεις του
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και της
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
6. Εάν διαπιστωθούν υπερτιμολογήσεις κατά τον έλεγχο των τιμολογίων, ο ανάδοχος θα κηρυχθεί
έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου του Γ.Π.Α.
7. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου
γνωμοδοτικού οργάνου, να κατακυρώσει την προμήθεια για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα. Το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ή το 50%
στην περίπτωση μικρότερης, σε σχέση με αυτές που αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος Α
σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 25 του Ν. 4497/2017 .
8. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του Αναδόχου και του Πανεπιστημίου από τη σύμβαση που
θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα δικάζουν
αμετάκλητα.
9. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής της
αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω
καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται.
10. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη
δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Γ’ Προμηθειών του Γεωπονικού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ
Τ.Ε.Ι. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

M/M

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΟΣ

τμχ

10

πακ.

20

πακ.

30

τεμ.

80

τεμ.

500

τεμ.

600

τεμ.

600

τεμ.

600

διαφανείς 37x70 πακ. 25φ.

πακ.

80

10

cd-r 80min 700MB με θήκη slim

τεμ.

400

11

dvd-r 4,7GB με θήκη slim

τεμ.

400

12

cd-r 80min 700MB σε 50αδα -μπομπίνα

πακ.

30

13

dvd-r 4,7GB 50αδα -μπομπίνα

πακ.

20

14

Βάση κολλητικής ταινίας βαριά -19mm

τεμ.

60

πακ.

50

τεμ.

10

Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Αριθμητήρας τυπου rexel un12
ετικετες αυτοκολλητες εκτυπωσης

2

210χ99μμ πακ 100φ α4
ετικετες αυτοκολλητες εκτυπωσης

3

192χ38μμ πακ 100φ α4
Αποσυραπτικό χειρός μεταλλικό τύπου

4

τανάλια
Αρχειοθηκες κουτι fiber ραχη 12cm 25x35

5

με λαστιχο
Αρχειοθηκες κουτι fiber ραχη 3cm 25χ35 με

6

λαστιχο
Αρχειοθηκες κουτι fiber ραχη 5cm 25χ35 με

7

λαστιχο
Αρχειοθηκες κουτι fiberραχη 8cm 25χ35 με

8

λαστιχο
Αυτοκόλλητες ετικέτες εκτύπωσης

9

Αυτοκόλλητες ετικετες εκτύπωσης
15

105χ148mm πακ 100φ α4
Πίνακας φελού με πλαίσιο αλουμινίου

16

60χ90εκ
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Βιβλίο πρωτοκόλλου 100φ. 25x35 τύπου
17

543

τεμ.

10

Βιβλίο πρωτοκόλλου 200φ. 25x35 τυπου
18

543Α

τεμ.

10

19

Γομολάστιχα δίχρωμη μεγάλη

τεμ.

100

20

Διορθωτικές ταινίες 8.4mmx8.5m

τεμ.

50

21

Μπλοκ ριγέ α4 50φ. 60γρ. Ψαροκολλητό

τεμ.

1800

22

Διαχωριστικά πλαστικά Α4 set 10φ. Χρωμ.

σετ

800

23

Διαχωριστικά πλαστικά Α4 set 12φ. Γκρι.

σετ

400

24

Διαχωριστικά πλαστικά Α4 set 1-31 Γκρι

σετ

300

25

Διαχωριστικά πλαστικά Α4 set 20φ. Γκρι

σετ

300

26

Διαχωριστικά πλαστικά Α4 set 5φ. Χρωμ.

σετ

500

27

Διαχωριστικά πλαστικά κλασέρ Α4 Α-Ω

σετ

600

28

Διορθωτικές ταινίες 5mmx8m

τεμ.

800

29

Διορθωτικό υγρό 20ml με πινέλο

τεμ.

200

Πίνακας φελού με πλαίσιο αλουμινίου
30

80χ120εκ

τεμ.

10

31

Βιβλιοστάτες μεταλλικοί

τεμ.

300

πακ.

80

πακ.

60

πακ.

60

πακ.

60

πακ.

60

πακ.

50

πακ.

40

Αυτοκόλλητες ετικέτες εκτύπωσης
32

105χ37mm πακ 100φ Α4
Δίφυλλο πλαστικοποίησης Α4-100mic-

33

100τεμ
Δίφυλλο πλαστικοποίησης Α5-100mic-

34

100τεμ
Αυτοκόλλητες ετικέτες εκτύπωσης

35

70χ25,4mm πακ 100φ Α4
Εξώφυλλο βιβλιόδεσιας χαρτόνι Α4 240mic

36

πακ 100 τμχ
Ετικέτες κρεμαστές καπνού Νο 1 πακ

37

1000τμχ
Ετικέτες κρεμαστές καπνού Νο 2 πακ

38

1000τμχ
Ετικέτες κρεμαστές καπνού Νο 3 πακ

39

1000τμχ

πακ.

40

40

Ετικέτες κρεμαστές καπνού Νο 4 πακ

πακ.

40
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1000τμχ
Ετικέτες κρεμαστές καπνού Νο 5 πακ
41

1000τμχ

πακ.

30

Ζελατίνες βιβλιοδεσίας Α4 150mic διάφανες
42

πακ 100 τεμ

πακ.

120

43

Ζελατίνες διαφανείς 23x32 τύπου Γ

τεμ.

8000

44

Ζελατίνες χρωματιστές 23x32 τύπου Γ

τεμ.

4000

45

Θερμοεξώφυλλα Α4 12mm

τεμ.

1000

46

Θερμοεξώφυλλα Α4 15mm

τεμ.

1000

47

Θερμοεξώφυλλα Α4 18mm

τεμ.

800

48

Θερμοεξώφυλλα Α4 21mm

τεμ.

800

κουτί περιοδικών κοφτό πλαστικο με
49

ετικέτα ράχη 8χ34χ28εκ σταθερό

τεμ.

300

50

Θερμοεξώφυλλα Α4 2mm

τεμ.

1000

πακ.

30

πακ.

60

πακ.

10

Αυτοκόλλητες ετικέτες εκτύπωσης
51

52,5χ221,2mm πακ 100φ Α4
Αυτοκόλλητες ετικέτες εκτύπωσης

52

37χ14mm πακ 100φ Α4
Αυτοκόλλητες ετικέτες CD/DVD 114,5mm

53

πακ 100φ Α4
Αυτοκόλλητες ετικέτες εκτύπωσης
χρωματιστές κίτρινες 70χ37mm πακ 100φ

54

Α4

πακ.

30

55

Θερμοεξώφυλλα Α4 6mm

τεμ.

800

56

Θερμοεξώφυλλα Α4 9mm

τεμ.

800

57

Πινακίδα πιάστρα πάνω -πλέξιγκλας A4

τεμ.

300

κουτί

20

κουτί

100

κουτί

20

Κιμωλίες λευκές πλαστικές κουτί των 100
58

τεμ
Κιμωλίες χρωματιστές πλαστικές κουτί των

59

10 τεμ
Κιμωλίες χρωματιστές πλαστικές κουτί των

60

100 τεμ
Κλασέρ 4/32 πλαστικά RADO με μπάρα

61

μεταλλική

τεμ.

600

62

Κλασέρ 8/32 πλαστικά RADO με μπάρα

τεμ.

2800
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μεταλλική
Κλασέρ 8/34 πλαστικά rado με μπάρα
63

μεταλλική

τεμ.

700

64

Κλασέρ PP 32x24x2 cm 4 κρικ χρωματιστά

τεμ.

500

65

Κλασέρ PP 32x24x3 cm 2 κρικ χρωματιστά

τεμ.

500

66

Κλασέρ PP 32x24x3 cm 4 κρικ χρωματιστά

τεμ.

200

67

Ντοσιέ πιάστρα στη μέση 31,5χ25χ2εκ

τεμ.

600

68

Κλασέρ παρουσίασης 2D κρικ. Ράχη 4cm

τεμ.

300

69

Κλασέρ παρουσίασης 2D κρικ. Ράχη 7cm

τεμ.

500

70

Κλασέρ παρουσίασης 4D κρικ. Ράχη 4cm

τεμ.

300

71

Κλασέρ παρουσίασης 4D κρικ. Ράχη 7cm

τεμ.

300

τεμ.

300

τεμ.

200

τεμ.

600

Κόλλα stick 21 gr. Τύπου UHU stick ή
72

ισοδυναμο
Κόλλα stick 40 gr. Τύπου UHU stick ή

73

ισοδύναμο
Κόλλα stick 8 gr. Τύπου UHU stick ή

74

ισοδύναμο
Κόλλα σωληνάριο 33ml τυπου uhu η

75

ισοδυναμο

τεμ.

200

76

Κολλητική ταινία διάφανη 12mm x 33m

ρολά

400

77

Κολλητική ταινία διάφανη 15mm x 33m

ρολά

400

78

Κολλητική ταινία διάφανη 19mm x 33m

ρολά

200

79

Κοπίδια στενά πλαστικά με ασφαλεια

τεμ.

300

80

Κοπίδια φαρδιά πλαστικά με ασφαλεια

τεμ.

300

τεμ.

800

Κουτί περιοδικών κοφτό χάρτινο πτυσόμενο
81

ράχη 8εκ
Λάστιχα καοτσούκ διάφ. μεγέθη συσκ.

82

κιλού

κιλά

150

83

Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι CD πάχους F

τεμ.

300

84

Ντοσιέ πιάστρα πάνω 32,5χ23χ1εκ

τεμ.

500

τεμ.

500

Ντοσιέ πιάστρα πινακίδα δίφυλλη Α4
85

πλαστική
Μαρκαδόροι για υγρές επιφάνειες χοντροί

86

τύπου artline 47

τεμ.

400

87

Μαρκαδόροι λευκού πίνακα 1-3mm διάφορα

τεμ.

1000
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χρώματα
88

Χαρτοταινία κολλητική 45mx50mm

ρολά

300

89

Χαρτοταινία κολλητική 45mx38mm

ρολά

400

90

Μαρκαδόροι permanent 0,5 μαύροι

τεμ.

200

τεμ.

1200

Μαρκαδόροι υπογραμμήσεως 1-4,5 mm
91

πλακέ
Μαρκαδόροι μεταλλικοί χονδροί στρογγυλή

92

μύτη ανεξίτηλοι

τεμ.

800

93

Μελάνι σφραγίδων 32ml μπλε-μαύρο

τεμ.

40

94

Μεταλλικός κύβος διάτρητος 9x9 πλήρης

τεμ.

60

95

Μολύβια μαύρα Νο2

τεμ.

1200

96

Μολυβοθήκη μεταλλική ποτήρι διάτρυτη

τεμ.

60

97

Μπλοκ Α3 Διαφανές 110 -115gr 50φ.

τεμ.

10

98

Μπλοκ Α4 Διαφανές 110-115 gr 50φ.

τεμ.

20

99

Μπλοκ λευκό Α4 60g 50 φυλ.

τεμ.

800

100

Μπλοκ σπιράλ 50 φ. Νο1 ριγέ

τεμ.

400

101

Μπλοκ σπιράλ 50 φ. Νο2 ριγέ

τεμ.

400

102

Μπλοκ σπιράλ 50 φ. Νο3 ριγέ

τεμ.

400

103

Μπλοκ σπιράλ 50 φ. Νο4 ριγέ

τεμ.

400

104

Μπλοκ σπιράλ 50 φ. Νο5 ριγέ

τεμ.

300

105

Μύτες 0,5 μηχ. Μολυβιού

Δωδ.

300

106

Μύτες 0,7 μηχ. Μολυβιού

Δωδ.

200

107

Μύτες 0,9 μηχ. Μολυβιού

Δωδ.

200

τεμ.

400

τεμ.

500

τεμ.

300

τεμ.

400

τεμ.

600

τεμ.

20000

Ντοσιέ αρχείου 25x35 με κορδέλες κι αυτιά
108

ραχη 7cm
Ντοσιέ αρχείου 25x35 με κορδέλες, ράχη

109

7cm
Ντοσιέ αρχείου 30x40 με κορδέλες απλά

110

ράχη 8cm
Ντοσιέ ειδικά πανόδετα με πτερύγια & δαχτ.

111

15x27x36
Ντοσιέ με έλασμα Μανίλα & εγκοπή στη

112

μέση Νο 31
Φάκελλοι σακούλα λευκοί αυτοκόλλητοι

113

23χ32 100γρ
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114

Ντοσιέ Μανίλα δίφυλο χρωμ. 23X35cm

τεμ.

5000

115

Ντοσιέ Μανίλα με έλασμα χρωμ. 25X35cm

τεμ.

1000

116

Ντοσιέ Μανίλα με πτερύγιο χρωμ. 25X35cm

τεμ.

12000

117

Ντοσιέ πλαστικό Α4 με έλασμα διαφανές

τεμ.

8000

τεμ.

3000

τεμ.

2000

Ντοσιέ πλαστικό Α4 με σφυχτήρα ράχης 30
118

φυλ.
Ντοσιέ πλαστικό Α4 με σφυχτήρα ράχης 60

119

φυλ.
Ντοσιέ πρεσπάν με λάστιχο και αυτιά

120

25X35cm A ΠΟΙΟΤΗΤΑ

τεμ.

8000

121

Ντοσιέ Σουπλ. Α4 100 φυλ.

τεμ.

200

122

Ντοσιέ Σουπλ. Α4 20 φυλ.

τεμ.

500

123

Ντοσιέ Σουπλ. Α4 30 φυλ.

τεμ.

400

124

Ντοσιέ Σουπλ. Α4 40 φυλ.

τεμ.

400

125

Ντοσιέ Σουπλ. Α4 60 φυλ.

τεμ.

300

126

Ντοσιέ Σουπλ. Α4 80 φυλ.

τεμ.

200

127

Περφορατέρ μεταλλικό με οδηγό έως 10φ.

τεμ.

100

128

Περφορατέρ μεταλλικό με οδηγό έως 30φ.

τεμ.

50

129

Περφορατέρ μεταλλικό με οδηγό έως 60φ.

τεμ.

30

130

Περφορατέρ μεταλλικό με οδηγό έως 100φ.

τεμ.

20

131

Πιάστρες μαύρες Νο1 19mm

Δωδ.

300

132

Πιάστρες μαύρες Νο2 25mm

Δωδ.

300

133

Πιάστρες μαύρες Νο3 32mm

Δωδ.

300

134

Πιάστρες μαύρες Νο4 41mm

Δωδ.

200

135

Πιάστρες μαύρες Νο5 51mm

Δωδ.

200

τεμ.

20000

φάκελλοι σακούλα λευκοί αυτοκόλλητοι
136

19χ26 100γρ
φάκελλοι σακούλα λευκοί αυτοκόλλητοι

137

31χ41 100γρ

τεμ.

6000

138

Χαρτί 90γρ Α4 περγαμινή πακ 250φ

πακ.

80

139

Χαρτόνι velvet 300γρ 33χ44 cm

τεμ.

4000

140

Ράχες βιβλιοδεσίας Α4 πλαστικοί 12 mm

τεμ.

2600

141

Ράχες βιβλιοδεσίας Α4 πλαστικοί 6 mm

τεμ.

2600

142

Ράχες βιβλιοδεσίας Α4 πλαστικοί 9 mm

τεμ.

2000

143

Σελιδοδείκτες 1'' Διαφ. Χρωμ. 50 φυλ

τεμ.

500
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πλαστικοί
Σελιδοδείκτες 1/2'' 4 χρωμάτων πλαστικοί
144

4χ35 φύλλα

σετ

20

145

Σπάγγος βαμβακερός κουβάρι 1 κιλού

κιλά

40

146

Σπαγγος καναβινος συσκευασία κιλού

κιλά

35

147

Σπαγγος ναυλον κουβάρι 1 κιλού

κιλά

150

πακ.

35

πακ.

35

πακ.

35

πακ.

30

πακ.

25

πακ.

20

πακ.

30

πακ.

25

Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστ. Α4-10mm 100
148

τεμ.
Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστ. Α4-12mm 100

149

τεμ.
Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστ. Α4-14m 100

150

τεμ.
Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστ. Α4-16mm 100

151

τεμ.
Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστ. Α4-19mm 100

152

τεμ.
Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστ. Α4-22mm 100

153

τεμ.
Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστ. Α4-25mm 50

154

τεμ.
Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστ. Α4-28mm 50

155

τεμ.
Μπλοκ ριγέ 21χ29 50φ. 60γρ. Με 4 οπες

156

κίτρινα

τεμ.

600

157

Στυλό gel με καπάκι 0,5mm μπλε

τεμ.

1800

158

Στυλό gel με καπάκι 1mm μπλε

τεμ.

1800

πακ.

50

Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστ. Α4-6mm 100
159

τεμ.
Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστ. Α4-8mm 100

160

τεμ.

πακ.

50

161

Στυλό gel με κουμπί 0,7 διάφ.χρώματα

τεμ.

3000

τεμ.

7000

τεμ.

800

Στυλό διαρκείας με καπάκι 1mm
162

διάφ.χρώματα
Στυλό διαρκείας τύπου F.Castel 030 ή

163

ισοδύναμο
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164

Συνδετήρες εγγράφων 50 mm 100 τεμ.

πακ.

350

165

Συνδετήρες εγγράφων 77 mm 50 τεμ.

πακ.

200

166

Συνδετήρες εγγράφων Νο 2 100 τεμ.

πακ.

700

167

Συνδετήρες εγγράφων Νο 3 100 τεμ.

πακ.

800

168

Συνδετήρες εγγράφων Νο 4 50 τεμ.

πακ.

500

τεμ.

80

τεμ.

120

Συραπτικές μηχανές χειρός τανάλια Νο126
169

μεταλλικές
Συραπτικές μηχανές χειρός τανάλια Νο64

170

μεταλλικές
Συραπτικό επιτραπέζιο γίγας 240 φυλ.

171

μεταλλικό

τεμ.

12

172

Συραφίδες Συραπτ. Μηχ. Νο 126/1000

πακ.

600

173

Συραφίδες Συραπτ. Μηχ. Νο 64/2000

πακ.

600

πακ.

150

πακ.

100

πακ.

100

Συραφίδες συραπτικού μηχ τύπου S
174

12/1000
Συραφίδες συραπτικού μηχ τύπου S

175

15/1000
Συραφίδες συραπτικού μηχ τύπου S

176

17/1000
Συραφίδες συραπτικού μηχ τύπου S

177

20/1000

πακ.

70

178

Συραφίδες συραπτικού μηχ τύπου S 9/1000

πακ.

150

τεμ.

200

τεμ.

120

τεμ.

80

τεμ.

80

τεμ.

80

τεμ.

50

Κουτί αρχείου σταθερό πλαστικοποιημένο
8χ26χ36εκ με μαγνίτη στο καπάκι &
179

σφυκτήρα εσωτερικά
Στυλό διαρκείας τυπου pilot bps-gb 1.6

180

μπλε
Σφραγίδες ξύλινες 2 γραμμων 1,5χ5εκ με

181

πλαίσιο
Σφραγίδες ξύλινες 3 γραμμων 2χ6εκ με

182

πλαίσιο
Σφραγίδες ξύλινες 5 γραμμων 3χ7εκ με

183

πλαίσιο
Σφραγίδες ξύλινες 6 γραμμων 3,5χ7,5εκ με

184

πλαίσιο
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185

Ταινία βιβλιοδεσίας ύφασμα 38 mm x 2,75m

τεμ.

250

186

Ταινιες συσκευασίας pvc καφέ 50mmx60m

τεμ.

300

187

Ταμπόν Σφραγίδων μεταλικά Νο1

τεμ.

50

188

Ταμπόν Σφραγίδων μεταλικά Νο2

τεμ.

50

189

Ταμπόν Σφραγίδων μεταλικά Νο3

τεμ.

30

190

Ταμπόν Σφραγίδων μεταλικά Νο4

τεμ.

15

τεμ.

150

τεμ.

40

Στυλό gel αυτόματο τύπου pilot G-2 1.0
191

μπλε ή ισοδύναμο
Τηλεφωνικά ευρετήρια . 17x25 δεμένα

192

100φ.

193

Φακελοι εγγράφων Ν.113/70

χιλιάδα

40

194

Φακελοι εγγράφων Ν.123/70

χιλιάδα

40

195

Φακελοι επιστολών 19-100γρ

τεμ.

20000

196

Φακελοι με φυσαλιδες 27χ36

τεμ.

800

197

Φακελοι με φυσαλιδες 30χ44

τεμ.

500

198

Φακελοι με φυσαλιδες 35χ47

τεμ.

400

199

Φακελοι σακούλα μπεζ αυτοκ 28χ38 100γρ

τεμ.

5000

Φακελοι σακούλα μπεζ αυτοκ 31,5χ41,5
200

100γρ

τεμ.

8000

201

Φακελοι σακούλα μπεζ αυτοκ. 25χ35 100γρ

τεμ.

10000

202

Χάρακας μεταλλικός πλακέ 40 cm

τεμ.

60

τεμ.

200

τεμ.

600

τεμ.

800

τεμ.

500

τεμ.

800

τεμ.

300

πακ.

400

Χαρτάκια αυτοκόλλητα 100x150 mm
203

Κίτρινα μπλοκ 100φ
Χαρτάκια αυτοκόλλητα 37x51 mm Κίτρινα

204

μπλοκ 100φ
Χαρτάκια αυτοκόλλητα 51x76 mm Κίτρινα

205

μπλοκ 100φ
Χαρτάκια αυτοκόλλητα 76x126 mm

206

Κίτρινα μπλοκ 100φ
Χαρτάκια αυτοκόλλητα 76x76 mm Κίτρινα

207

μπλοκ 100φ
Χαρτάκια αυτοκόλλητα 76x76 κύβος

208

κιτρινος 400φυλ.
Χαρτί 60 gr. 9χ9 cm ανταλλακτικό πακ. 500

209

φυλ.
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210

Χαρτί γραφής 21x30 καντριγέ 70 g/400φυλ.

Πακ.

60

211

Χαρτί γραφής 21x30 ριγέ 60 g/400φυλ.

Πακ.

600

χιλιάδα

30

χιλιάδα

60

χιλιάδα

30

Χαρτί κρουστικού εκτυπωτή διφυλλο
212

11x9,5 λευκό 2NCR
Χαρτί κρουστικού εκτυπωτή μονό 11x9,5

213

λευκό
Χαρτί κρουστικού εκτυπωτή 11x9,5

214

τριχρωμο 3NCR

215

Χαρτί γραφής λευκό 100γρ 33χ44

τεμ.

10000

216

Χαρτί γραφής 32γρ 35χ45εκ

τεμ.

8000

χιλιάδα

30

χιλιάδα

20

Χαρτί κρουστικού εκτυπωτή μονό 15x11
217

λευκό
Χαρτίκρουστικού εκτυπωτή 15x11 τριχρωμο

218

3NCR
φακελοι σακουλα λευκοι αυτοκολλητοι

219

16,2χ23εκ 100γρ

τεμ.

14000

220

Χαρτοταινία αριθμομηχανής Νο 57 57x60

ρολά

600

Χαρτοταινίες αριθμομηχανής θερμικές
221

57mm/60

ρολά

400

222

Ψαλίδι γραφείου 18 cm με πλαστ. Λαβή

τεμ.

100

τεμ.

600

Κρεμμαστοι φακελοι για Α4 24χ32εκ
223

μεταλλικές βέργες
Κρεμμαστοι φακελοι για Β4 24χ38εκ

224

μεταλλικές βέργες

τεμ.

500

225

Κουτί με λάστιχο PP 24χ32εκ ραχη 3εκ

τεμ.

400

τεμ.

300

Κουτί αρχείου τύπου κεραμος με κλιπ στη
226

μέση, ράχη 5εκ 25χ35εκ
Κουτί αρχείου τύπου κεραμος με κλιπ στη

227

μέση, ράχη 8εκ 25χ35εκ

τεμ.

300

228

Βάση ημεροδείκτη μεταλλική

τεμ.

50

229

Ημεροδείκτες του 20/21 για βάση

τεμ.

400

τεμ.

60

τεμ.

300

Ημεροδεικτες σπιράλ εβδομαδιαιοι 17χ25εκ
230

του 2020/21
Ημερολόγια δεμένα πλαστικά 17χ25εκ του

231

20/21
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Ημερολόγια δεμένα πλαστικά 20χ30εκ του
232

20/21

τεμ.

80

233

Φάκελοι σακούλα λευκοί 31,5χ41,5εκ 100gr

τεμ.

5000

234

Φυλλάδες 20χ30εκ 200 φύλλων ριγέ 60gr

τεμ.

80

Μπλοκ πίνακα σεμιναρίων 40 φύλλα,
235

58χ86εκ με οπές ανάρτησης

τεμ.

200

236

Χαρτί Α4 εγχρωμο 80γρ. Πακ 500 φύλλων

πακ.

200

Ντοσιέ πλαστικά με λάστιχο με πτερύγια
237

25χ35 PP διάφορα χρώματα

τεμ.

200

238

Φακελοι με φυσαλιδες 24χ33εκ

τεμ.

1500

τεμ.

3000

τεμ.

60

Κονκαρδες συνεδριων με κορδόνι
239

117χ84mm
κουτί αποθηκευσης πλαστικό 55χ44χ19εκ

240

25 λίτρα με καπακι & χερουλια

Διευκρινίσεις:
1. Όπου ζητείται συγκεκριμένη συσκευασία/πακέτο (π.χ. κουτιά 100 τεμαχίων) ο αριθμός στη στήλη
«Ποσότητα» αναφέρεται σε αριθμό πακέτων και όχι στο περιεχόμενο. Για παράδειγμα, αν ζητούνται «15
τεμάχια κόλλες αναφοράς (σε συσκευασία 400 τεμ)», ο τελικός ζητούμενος αριθμός είναι 6.000
μεμονωμένες κόλλες αναφοράς.
2. Σε περίπτωση που κάποιο από τα είδη δεν προσφέρεται στη ζητούμενη συσκευασία ο υποψήφιος
ανάδοχος πρέπει να προσαρμόσει τις ποσότητες έτσι ώστε να επιτύχει τον ίδιο τελικό αριθμό
μεμονωμένων τεμαχίων και να αναφέρει καθαρά τη συγκεκριμένη προσαρμογή στην προσφορά του.
3. Η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών και η ισοδυναμία τους με τα ζητούμενα θα αποφασιστεί
από την αρμόδια επιτροπή που θα διενεργήσει ποιοτικό έλεγχο. Η απόφαση της επιτροπής είναι οριστική
και αμετάκλητη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Αριθμητήρας τυπου rexel un12

M/M

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

τμχ

10

πακ.

20

πακ.

30

τεμ.

80

τεμ.

500

τεμ.

600

τεμ.

600

τεμ.

600

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ Μ/Μ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ετικετες αυτοκολλητες εκτυπωσης
2

210χ99μμ πακ 100φ α4
ετικετες αυτοκολλητες εκτυπωσης

3

192χ38μμ πακ 100φ α4
Αποσυραπτικό χειρός μεταλλικό τύπου

4

τανάλια
Αρχειοθηκες κουτι fiber ραχη 12cm

5

25x35 με λαστιχο
Αρχειοθηκες κουτι fiber ραχη 3cm 25χ35

6

με λαστιχο
Αρχειοθηκες κουτι fiber ραχη 5cm 25χ35

7

με λαστιχο
Αρχειοθηκες κουτι fiberραχη 8cm 25χ35

8

με λαστιχο
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Αυτοκόλλητες ετικέτες εκτύπωσης
9

διαφανείς 37x70 πακ. 25φ.

πακ.

80

10

cd-r 80min 700MB με θήκη slim

τεμ.

400

11

dvd-r 4,7GB με θήκη slim

τεμ.

400

12

cd-r 80min 700MB σε 50αδα -μπομπίνα

πακ.

30

13

dvd-r 4,7GB 50αδα -μπομπίνα

πακ.

20

14

Βάση κολλητικής ταινίας βαριά -19mm

τεμ.

60

πακ.

50

τεμ.

10

τεμ.

10

Αυτοκόλλητες ετικετες εκτύπωσης
15

105χ148mm πακ 100φ α4
Πίνακας φελού με πλαίσιο αλουμινίου

16

60χ90εκ
Βιβλίο πρωτοκόλλου 100φ. 25x35 τύπου

17

543
Βιβλίο πρωτοκόλλου 200φ. 25x35 τυπου

18

543Α

τεμ.

10

19

Γομολάστιχα δίχρωμη μεγάλη

τεμ.

100

20

Διορθωτικές ταινίες 8.4mmx8.5m

τεμ.

50

21

Μπλοκ ριγέ α4 50φ. 60γρ. Ψαροκολλητό

τεμ.

1800

Διαχωριστικά πλαστικά Α4 set 10φ.
22

Χρωμ.

σετ

800

23

Διαχωριστικά πλαστικά Α4 set 12φ. Γκρι.

σετ

400
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24

Διαχωριστικά πλαστικά Α4 set 1-31 Γκρι

σετ

300

25

Διαχωριστικά πλαστικά Α4 set 20φ. Γκρι

σετ

300

26

Διαχωριστικά πλαστικά Α4 set 5φ. Χρωμ.

σετ

500

27

Διαχωριστικά πλαστικά κλασέρ Α4 Α-Ω

σετ

600

28

Διορθωτικές ταινίες 5mmx8m

τεμ.

800

29

Διορθωτικό υγρό 20ml με πινέλο

τεμ.

200

Πίνακας φελού με πλαίσιο αλουμινίου
30

80χ120εκ

τεμ.

10

31

Βιβλιοστάτες μεταλλικοί

τεμ.

300

πακ.

80

πακ.

60

πακ.

60

πακ.

60

πακ.

60

πακ.

50

Αυτοκόλλητες ετικέτες εκτύπωσης
32

105χ37mm πακ 100φ Α4
Δίφυλλο πλαστικοποίησης Α4-100mic-

33

100τεμ
Δίφυλλο πλαστικοποίησης Α5-100mic-

34

100τεμ
Αυτοκόλλητες ετικέτες εκτύπωσης

35

70χ25,4mm πακ 100φ Α4
Εξώφυλλο βιβλιόδεσιας χαρτόνι Α4

36

240mic πακ 100 τμχ
Ετικέτες κρεμαστές καπνού Νο 1 πακ

37

1000τμχ
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Ετικέτες κρεμαστές καπνού Νο 2 πακ
38

1000τμχ

πακ.

40

πακ.

40

πακ.

40

πακ.

30

Ετικέτες κρεμαστές καπνού Νο 3 πακ
39

1000τμχ
Ετικέτες κρεμαστές καπνού Νο 4 πακ

40

1000τμχ
Ετικέτες κρεμαστές καπνού Νο 5 πακ

41

1000τμχ
Ζελατίνες βιβλιοδεσίας Α4 150mic

42

διάφανες πακ 100 τεμ

πακ.

120

43

Ζελατίνες διαφανείς 23x32 τύπου Γ

τεμ.

8000

44

Ζελατίνες χρωματιστές 23x32 τύπου Γ

τεμ.

4000

45

Θερμοεξώφυλλα Α4 12mm

τεμ.

1000

46

Θερμοεξώφυλλα Α4 15mm

τεμ.

1000

47

Θερμοεξώφυλλα Α4 18mm

τεμ.

800

48

Θερμοεξώφυλλα Α4 21mm

τεμ.

800

κουτί περιοδικών κοφτό πλαστικο με
49

ετικέτα ράχη 8χ34χ28εκ σταθερό

τεμ.

300

50

Θερμοεξώφυλλα Α4 2mm

τεμ.

1000

πακ.

30

Αυτοκόλλητες ετικέτες εκτύπωσης
51

52,5χ221,2mm πακ 100φ Α4

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ

Σελίδα 51 από 92

20PROC006566160 2020-04-13

ΑΔΑ: ΨΡΛΓ46Ψ8Ζ6-ΡΛΞ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 190/13.04.2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Αυτοκόλλητες ετικέτες εκτύπωσης
52

37χ14mm πακ 100φ Α4

πακ.

60

πακ.

10

Αυτοκόλλητες ετικέτες CD/DVD
53

114,5mm πακ 100φ Α4
Αυτοκόλλητες ετικέτες εκτύπωσης
χρωματιστές κίτρινες 70χ37mm πακ

54

100φ Α4

πακ.

30

55

Θερμοεξώφυλλα Α4 6mm

τεμ.

800

56

Θερμοεξώφυλλα Α4 9mm

τεμ.

800

57

Πινακίδα πιάστρα πάνω -πλέξιγκλας A4

τεμ.

300

κουτί

20

κουτί

100

κουτί

20

τεμ.

600

τεμ.

2800

τεμ.

700

Κιμωλίες λευκές πλαστικές κουτί των 100
58

τεμ
Κιμωλίες χρωματιστές πλαστικές κουτί

59

των 10 τεμ
Κιμωλίες χρωματιστές πλαστικές κουτί

60

των 100 τεμ
Κλασέρ 4/32 πλαστικά RADO με μπάρα

61

μεταλλική
Κλασέρ 8/32 πλαστικά RADO με μπάρα

62

μεταλλική
Κλασέρ 8/34 πλαστικά rado με μπάρα

63

μεταλλική
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Κλασέρ PP 32x24x2 cm 4 κρικ
64

χρωματιστά

τεμ.

500

τεμ.

500

Κλασέρ PP 32x24x3 cm 2 κρικ
65

χρωματιστά
Κλασέρ PP 32x24x3 cm 4 κρικ

66

χρωματιστά

τεμ.

200

67

Ντοσιέ πιάστρα στη μέση 31,5χ25χ2εκ

τεμ.

600

68

Κλασέρ παρουσίασης 2D κρικ. Ράχη 4cm

τεμ.

300

69

Κλασέρ παρουσίασης 2D κρικ. Ράχη 7cm

τεμ.

500

70

Κλασέρ παρουσίασης 4D κρικ. Ράχη 4cm

τεμ.

300

71

Κλασέρ παρουσίασης 4D κρικ. Ράχη 7cm

τεμ.

300

τεμ.

300

τεμ.

200

τεμ.

600

Κόλλα stick 21 gr. Τύπου UHU stick ή
72

ισοδυναμο
Κόλλα stick 40 gr. Τύπου UHU stick ή

73

ισοδύναμο
Κόλλα stick 8 gr. Τύπου UHU stick ή

74

ισοδύναμο
Κόλλα σωληνάριο 33ml τυπου uhu η

75

ισοδυναμο

τεμ.

200

76

Κολλητική ταινία διάφανη 12mm x 33m

ρολά

400

77

Κολλητική ταινία διάφανη 15mm x 33m

ρολά

400
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78

Κολλητική ταινία διάφανη 19mm x 33m

ρολά

200

79

Κοπίδια στενά πλαστικά με ασφαλεια

τεμ.

300

80

Κοπίδια φαρδιά πλαστικά με ασφαλεια

τεμ.

300

τεμ.

800

Κουτί περιοδικών κοφτό χάρτινο
81

πτυσόμενο ράχη 8εκ
Λάστιχα καοτσούκ διάφ. μεγέθη συσκ.

82

κιλού

κιλά

150

83

Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι CD πάχους F

τεμ.

300

84

Ντοσιέ πιάστρα πάνω 32,5χ23χ1εκ

τεμ.

500

τεμ.

500

τεμ.

400

Ντοσιέ πιάστρα πινακίδα δίφυλλη Α4
85

πλαστική
Μαρκαδόροι για υγρές επιφάνειες

86

χοντροί τύπου artline 47
Μαρκαδόροι λευκού πίνακα 1-3mm

87

διάφορα χρώματα

τεμ.

1000

88

Χαρτοταινία κολλητική 45mx50mm

ρολά

300

89

Χαρτοταινία κολλητική 45mx38mm

ρολά

400

90

Μαρκαδόροι permanent 0,5 μαύροι

τεμ.

200

Μαρκαδόροι υπογραμμήσεως 1-4,5 mm
91

πλακέ

τεμ.

1200

92

Μαρκαδόροι μεταλλικοί χονδροί

τεμ.

800
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στρογγυλή μύτη ανεξίτηλοι
93

Μελάνι σφραγίδων 32ml μπλε-μαύρο

τεμ.

40

Μεταλλικός κύβος διάτρητος 9x9
94

πλήρης

τεμ.

60

95

Μολύβια μαύρα Νο2

τεμ.

1200

96

Μολυβοθήκη μεταλλική ποτήρι διάτρυτη

τεμ.

60

97

Μπλοκ Α3 Διαφανές 110 -115gr 50φ.

τεμ.

10

98

Μπλοκ Α4 Διαφανές 110-115 gr 50φ.

τεμ.

20

99

Μπλοκ λευκό Α4 60g 50 φυλ.

τεμ.

800

100

Μπλοκ σπιράλ 50 φ. Νο1 ριγέ

τεμ.

400

101

Μπλοκ σπιράλ 50 φ. Νο2 ριγέ

τεμ.

400

102

Μπλοκ σπιράλ 50 φ. Νο3 ριγέ

τεμ.

400

103

Μπλοκ σπιράλ 50 φ. Νο4 ριγέ

τεμ.

400

104

Μπλοκ σπιράλ 50 φ. Νο5 ριγέ

τεμ.

300

105

Μύτες 0,5 μηχ. Μολυβιού

Δωδ.

300

106

Μύτες 0,7 μηχ. Μολυβιού

Δωδ.

200

107

Μύτες 0,9 μηχ. Μολυβιού

Δωδ.

200

τεμ.

400

τεμ.

500

Ντοσιέ αρχείου 25x35 με κορδέλες κι
108

αυτιά ραχη 7cm
Ντοσιέ αρχείου 25x35 με κορδέλες, ράχη

109

7cm
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Ντοσιέ αρχείου 30x40 με κορδέλες απλά
110

ράχη 8cm

τεμ.

300

τεμ.

400

τεμ.

600

Ντοσιέ ειδικά πανόδετα με πτερύγια &
111

δαχτ. 15x27x36
Ντοσιέ με έλασμα Μανίλα & εγκοπή στη

112

μέση Νο 31
Φάκελλοι σακούλα λευκοί αυτοκόλλητοι

113

23χ32 100γρ

τεμ.

20000

114

Ντοσιέ Μανίλα δίφυλο χρωμ. 23X35cm

τεμ.

5000

τεμ.

1000

Ντοσιέ Μανίλα με έλασμα χρωμ.
115

25X35cm
Ντοσιέ Μανίλα με πτερύγιο χρωμ.

116

25X35cm

τεμ.

12000

117

Ντοσιέ πλαστικό Α4 με έλασμα διαφανές

τεμ.

8000

τεμ.

3000

τεμ.

2000

Ντοσιέ πλαστικό Α4 με σφυχτήρα ράχης
118

30 φυλ.
Ντοσιέ πλαστικό Α4 με σφυχτήρα ράχης

119

60 φυλ.
Ντοσιέ πρεσπάν με λάστιχο και αυτιά

120

25X35cm A ΠΟΙΟΤΗΤΑ

τεμ.

8000

121

Ντοσιέ Σουπλ. Α4 100 φυλ.

τεμ.

200

122

Ντοσιέ Σουπλ. Α4 20 φυλ.

τεμ.

500
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123

Ντοσιέ Σουπλ. Α4 30 φυλ.

τεμ.

400

124

Ντοσιέ Σουπλ. Α4 40 φυλ.

τεμ.

400

125

Ντοσιέ Σουπλ. Α4 60 φυλ.

τεμ.

300

126

Ντοσιέ Σουπλ. Α4 80 φυλ.

τεμ.

200

τεμ.

100

τεμ.

50

τεμ.

30

Περφορατέρ μεταλλικό με οδηγό έως
127

10φ.
Περφορατέρ μεταλλικό με οδηγό έως

128

30φ.
Περφορατέρ μεταλλικό με οδηγό έως

129

60φ.
Περφορατέρ μεταλλικό με οδηγό έως

130

100φ.

τεμ.

20

131

Πιάστρες μαύρες Νο1 19mm

Δωδ.

300

132

Πιάστρες μαύρες Νο2 25mm

Δωδ.

300

133

Πιάστρες μαύρες Νο3 32mm

Δωδ.

300

134

Πιάστρες μαύρες Νο4 41mm

Δωδ.

200

135

Πιάστρες μαύρες Νο5 51mm

Δωδ.

200

τεμ.

20000

τεμ.

6000

φάκελλοι σακούλα λευκοί αυτοκόλλητοι
136

19χ26 100γρ
φάκελλοι σακούλα λευκοί αυτοκόλλητοι

137

31χ41 100γρ
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138

Χαρτί 90γρ Α4 περγαμινή πακ 250φ

πακ.

80

139

Χαρτόνι velvet 300γρ 33χ44 cm

τεμ.

4000

140

Ράχες βιβλιοδεσίας Α4 πλαστικοί 12 mm

τεμ.

2600

141

Ράχες βιβλιοδεσίας Α4 πλαστικοί 6 mm

τεμ.

2600

142

Ράχες βιβλιοδεσίας Α4 πλαστικοί 9 mm

τεμ.

2000

τεμ.

500

Σελιδοδείκτες 1'' Διαφ. Χρωμ. 50 φυλ
143

πλαστικοί
Σελιδοδείκτες 1/2'' 4 χρωμάτων

144

πλαστικοί 4χ35 φύλλα

σετ

20

145

Σπάγγος βαμβακερός κουβάρι 1 κιλού

κιλά

40

146

Σπαγγος καναβινος συσκευασία κιλού

κιλά

35

147

Σπαγγος ναυλον κουβάρι 1 κιλού

κιλά

150

πακ.

35

πακ.

35

πακ.

35

Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστ. Α4-10mm
148

100 τεμ.
Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστ. Α4-12mm

149

100 τεμ.
Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστ. Α4-14m 100

150

τεμ.
Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστ. Α4-16mm

151

100 τεμ.

πακ.

30

152

Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστ. Α4-19mm

πακ.

25
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100 τεμ.
Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστ. Α4-22mm
153

100 τεμ.

πακ.

20

πακ.

30

πακ.

25

Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστ. Α4-25mm 50
154

τεμ.
Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστ. Α4-28mm 50

155

τεμ.
Μπλοκ ριγέ 21χ29 50φ. 60γρ. Με 4 οπες

156

κίτρινα

τεμ.

600

157

Στυλό gel με καπάκι 0,5mm μπλε

τεμ.

1800

158

Στυλό gel με καπάκι 1mm μπλε

τεμ.

1800

πακ.

50

Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστ. Α4-6mm 100
159

τεμ.
Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστ. Α4-8mm 100

160

τεμ.

πακ.

50

161

Στυλό gel με κουμπί 0,7 διάφ.χρώματα

τεμ.

3000

τεμ.

7000

Στυλό διαρκείας με καπάκι 1mm
162

διάφ.χρώματα
Στυλό διαρκείας τύπου F.Castel 030 ή

163

ισοδύναμο

τεμ.

800

164

Συνδετήρες εγγράφων 50 mm 100 τεμ.

πακ.

350

165

Συνδετήρες εγγράφων 77 mm 50 τεμ.

πακ.

200
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166

Συνδετήρες εγγράφων Νο 2 100 τεμ.

πακ.

700

167

Συνδετήρες εγγράφων Νο 3 100 τεμ.

πακ.

800

168

Συνδετήρες εγγράφων Νο 4 50 τεμ.

πακ.

500

τεμ.

80

τεμ.

120

Συραπτικές μηχανές χειρός τανάλια
169

Νο126 μεταλλικές
Συραπτικές μηχανές χειρός τανάλια Νο64

170

μεταλλικές
Συραπτικό επιτραπέζιο γίγας 240 φυλ.

171

μεταλλικό

τεμ.

12

172

Συραφίδες Συραπτ. Μηχ. Νο 126/1000

πακ.

600

173

Συραφίδες Συραπτ. Μηχ. Νο 64/2000

πακ.

600

πακ.

150

πακ.

100

πακ.

100

πακ.

70

πακ.

150

Συραφίδες συραπτικού μηχ τύπου S
174

12/1000
Συραφίδες συραπτικού μηχ τύπου S

175

15/1000
Συραφίδες συραπτικού μηχ τύπου S

176

17/1000
Συραφίδες συραπτικού μηχ τύπου S

177

20/1000
Συραφίδες συραπτικού μηχ τύπου S

178

9/1000
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Κουτί αρχείου σταθερό
πλαστικοποιημένο 8χ26χ36εκ με μαγνίτη
179

στο καπάκι & σφυκτήρα εσωτερικά

τεμ.

200

τεμ.

120

τεμ.

80

τεμ.

80

τεμ.

80

τεμ.

50

τεμ.

250

Στυλό διαρκείας τυπου pilot bps-gb 1.6
180

μπλε
Σφραγίδες ξύλινες 2 γραμμων 1,5χ5εκ

181

με πλαίσιο
Σφραγίδες ξύλινες 3 γραμμων 2χ6εκ με

182

πλαίσιο
Σφραγίδες ξύλινες 5 γραμμων 3χ7εκ με

183

πλαίσιο
Σφραγίδες ξύλινες 6 γραμμων 3,5χ7,5εκ

184

με πλαίσιο
Ταινία βιβλιοδεσίας ύφασμα 38 mm x

185

2,75m
Ταινιες συσκευασίας pvc καφέ

186

50mmx60m

τεμ.

300

187

Ταμπόν Σφραγίδων μεταλικά Νο1

τεμ.

50

188

Ταμπόν Σφραγίδων μεταλικά Νο2

τεμ.

50

189

Ταμπόν Σφραγίδων μεταλικά Νο3

τεμ.

30

190

Ταμπόν Σφραγίδων μεταλικά Νο4

τεμ.

15

191

Στυλό gel αυτόματο τύπου pilot G-2 1.0

τεμ.

150
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μπλε ή ισοδύναμο
Τηλεφωνικά ευρετήρια . 17x25 δεμένα
192

100φ.

τεμ.

40

193

Φακελοι εγγράφων Ν.113/70

χιλιάδα

40

194

Φακελοι εγγράφων Ν.123/70

χιλιάδα

40

195

Φακελοι επιστολών 19-100γρ

τεμ.

20000

196

Φακελοι με φυσαλιδες 27χ36

τεμ.

800

197

Φακελοι με φυσαλιδες 30χ44

τεμ.

500

198

Φακελοι με φυσαλιδες 35χ47

τεμ.

400

τεμ.

5000

τεμ.

8000

Φακελοι σακούλα μπεζ αυτοκ 28χ38
199

100γρ
Φακελοι σακούλα μπεζ αυτοκ 31,5χ41,5

200

100γρ
Φακελοι σακούλα μπεζ αυτοκ. 25χ35

201

100γρ

τεμ.

10000

202

Χάρακας μεταλλικός πλακέ 40 cm

τεμ.

60

τεμ.

200

Χαρτάκια αυτοκόλλητα 100x150 mm
203

Κίτρινα μπλοκ 100φ
Χαρτάκια αυτοκόλλητα 37x51 mm

204

Κίτρινα μπλοκ 100φ

τεμ.

600

205

Χαρτάκια αυτοκόλλητα 51x76 mm

τεμ.

800
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Κίτρινα μπλοκ 100φ
Χαρτάκια αυτοκόλλητα 76x126 mm
206

Κίτρινα μπλοκ 100φ

τεμ.

500

τεμ.

800

τεμ.

300

πακ.

400

Χαρτάκια αυτοκόλλητα 76x76 mm
207

Κίτρινα μπλοκ 100φ
Χαρτάκια αυτοκόλλητα 76x76 κύβος

208

κιτρινος 400φυλ.
Χαρτί 60 gr. 9χ9 cm ανταλλακτικό πακ.

209

500 φυλ.
Χαρτί γραφής 21x30 καντριγέ 70

210

g/400φυλ.

Πακ.

60

211

Χαρτί γραφής 21x30 ριγέ 60 g/400φυλ.

Πακ.

600

χιλιάδα

30

χιλιάδα

60

χιλιάδα

30

Χαρτί κρουστικού εκτυπωτή διφυλλο
212

11x9,5 λευκό 2NCR
Χαρτί κρουστικού εκτυπωτή μονό

213

11x9,5 λευκό
Χαρτί κρουστικού εκτυπωτή 11x9,5

214

τριχρωμο 3NCR

215

Χαρτί γραφής λευκό 100γρ 33χ44

τεμ.

10000

216

Χαρτί γραφής 32γρ 35χ45εκ

τεμ.

8000

χιλιάδα

30

Χαρτί κρουστικού εκτυπωτή μονό 15x11
217

λευκό
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Χαρτίκρουστικού εκτυπωτή 15x11
218

τριχρωμο 3NCR

χιλιάδα

20

τεμ.

14000

ρολά

600

φακελοι σακουλα λευκοι αυτοκολλητοι
219

16,2χ23εκ 100γρ
Χαρτοταινία αριθμομηχανής Νο 57

220

57x60
Χαρτοταινίες αριθμομηχανής θερμικές

221

57mm/60

ρολά

400

222

Ψαλίδι γραφείου 18 cm με πλαστ. Λαβή

τεμ.

100

τεμ.

600

Κρεμμαστοι φακελοι για Α4 24χ32εκ
223

μεταλλικές βέργες
Κρεμμαστοι φακελοι για Β4 24χ38εκ

224

μεταλλικές βέργες

τεμ.

500

225

Κουτί με λάστιχο PP 24χ32εκ ραχη 3εκ

τεμ.

400

τεμ.

300

Κουτί αρχείου τύπου κεραμος με κλιπ
226

στη μέση, ράχη 5εκ 25χ35εκ
Κουτί αρχείου τύπου κεραμος με κλιπ

227

στη μέση, ράχη 8εκ 25χ35εκ

τεμ.

300

228

Βάση ημεροδείκτη μεταλλική

τεμ.

50

229

Ημεροδείκτες του 20/21 για βάση

τεμ.

400

τεμ.

60

Ημεροδεικτες σπιράλ εβδομαδιαιοι
230

17χ25εκ του 2020/21
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Ημερολόγια δεμένα πλαστικά 17χ25εκ
231

του 20/21

τεμ.

300

τεμ.

80

τεμ.

5000

τεμ.

80

τεμ.

200

πακ.

200

Ημερολόγια δεμένα πλαστικά 20χ30εκ
232

του 20/21
Φάκελοι σακούλα λευκοί 31,5χ41,5εκ

233

100gr
Φυλλάδες 20χ30εκ 200 φύλλων ριγέ

234

60gr
Μπλοκ πίνακα σεμιναρίων 40 φύλλα,

235

58χ86εκ με οπές ανάρτησης
Χαρτί Α4 εγχρωμο 80γρ. Πακ 500

236

φύλλων
Ντοσιέ πλαστικά με λάστιχο με πτερύγια

237

25χ35 PP διάφορα χρώματα

τεμ.

200

238

Φακελοι με φυσαλιδες 24χ33εκ

τεμ.

1500

τεμ.

3000

τεμ.

60

Κονκαρδες συνεδριων με κορδόνι
239

117χ84mm
κουτί αποθηκευσης πλαστικό
55χ44χ19εκ 25 λίτρα με καπακι &

240

χερουλια

ΣΥΝΟΛΑ
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ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Υποψήφιους Ανάδοχους
επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ
Για την τμηματική προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου για τις ανάγκες
του Γ.Π.Α. και των πρώην Τ.Ε.Ι. Άμφισσας, Θήβας και Καρπενησίου
Στην Αθήνα σήμερα την ---/---/2020 μεταξύ:
Αφενός του Ειδικού Ταμείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Ιερά
Οδός 75, 11855) με Α.Φ.Μ.: 090042651 και Δ.Ο.Υ. : Α’ Αθηνών) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της
παρούσας από τον κ. Σπυρίδωνα Ε. Κίντζιο, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου και Πρύτανη.

Και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία « ..............................» , με ΑΦΜ: ----------- και Δ.Ο.Υ.: -------- που εδρεύει στην -------, επί της οδού --------------- και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή
της παρούσας από τον κ. ................................................
Αφού έλαβαν υπόψη:
Την από ---/---/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. (Συνεδρία ---/---.---.2020 με την
οποία αποφασίστηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος του 190/13.04.2020 συνοπτικού διαγωνισμού για
την ανάδειξη αναδόχου για την τμηματική προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου για
τις ανάγκες του Γ.Π.Α. και των πρώην Τ.Ε.Ι. Άμφισσας, Θήβας και Καρπενησίου, όπως περιγράφονται
στην παράγραφο 1 (ΕΙΔΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ), στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους και ο οποίος
στο εξής θα αποκαλείται για συντομία “ανάδοχος” συμφωνήθηκαν τα κατωτέρω:

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ: # € --------------- # (--------------------, ευρώ)
χωρίς τον Φ.Π.Α. και # € ----------------- # (--------------------------, ευρώ) συμπεριλαμβανομένου

του

Φ.Π.Α. (---%). Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές
επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία και όροι, περιγράφονται στην
παρούσα σύμβαση που υπογράφεται με τον ανάδοχο.
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Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση στον ανάδοχο της τμηματικής προμήθειας γραφικής ύλης και
μικροαντικειμένων γραφείου, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική και την οικονομική
προσφορά του αναδόχου, και αναγράφονται και στον κατωτέρω πίνακα:
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

M/M

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ Μ/Μ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

Φ.Π.Α.

ΤΕΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

69

ΑΔΑ: ΨΡΛΓ46Ψ8Ζ6-ΡΛΞ

20PROC006566160 2020-04-13

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 190/13.04.2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Άρθρο 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η συμβατική ποσότητα
β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε
γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού ποσού, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις
δ) Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση
Β. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Εκτός των Γενικών όρων για το διαγωνισμό, ισχύουν και οι παρακάτω ειδικοί όροι:
H παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου καθώς και
των πρώην Τ.Ε.Ι. Άμφισσας, Θήβας και Καρπενησίου στη διάρκεια της συμβατικής περιόδου. Η παράδοση
θα γίνεται σε χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Εργαστήρια, Γραφεία Διοίκησης κλπ)
καθώς και σε χώρους των πρώην Τ.Ε.Ι. Άμφισσας, Θήβας και Καρπενησίου.
Οι παραδόσεις θα πρέπει να εκτελούνται το αργότερο εντός ……………….. (---) ημερών από την
ημερομηνία παραγγελίας των ειδών για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο καθώς και για την παράδοση των
ειδών στα πρώην Τ.Ε.Ι. Άμφισσας, Θήβας και Καρπενησίου. Η παραγγελία για κάθε τμηματική παράδοση
ειδών θα γίνεται από τους αρμόδιους υπάλληλους του κάθε εργαστηρίου, γραφείου κλπ. και από τους
αρμόδιους υπαλλήλους των πρώην Τ.Ε.Ι. Άμφισσας, Θήβας και Καρπενησίου, μετά από τηλεφωνική
επικοινωνία η οποία αν ζητείται μπορεί να επιβεβαιώνεται και εγγράφως με fax ή επιστολή.
Η μεταφορά και η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη του Αναδόχου.
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Tο Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από
κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την
μεταφορά των υλικών. 'Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του
Αναδόχου, μέχρι της οριστικής παραλαβής τους.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το Πανεπιστήμιο τουλάχιστον μία (1) ημέρα νωρίτερα για την
ημερομηνία που προτίθεται να πραγματοποιήσει την παράδοση.
Κατά την παράδοση των ειδών, αυτά θα εξετάζονται από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής του
Πανεπιστημίου, οι οποίες θα ελέγχουν την καταλληλότητά τους σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές
και την αντιστοιχία τους με την προσφορά του αναδόχου και θα συντάσσουν σχετικό πρακτικό.
Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον Ανάδοχο εκπλήρωσης του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεών
του για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο σε δική του υπαιτιότητα, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων
κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του Ν. 4412/2016.
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Άρθρο 3: ΤΙΜΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και με μεταφορά
του αντίστοιχου πληρωτέου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας μετά την διαπίστωση
εκτέλεσης της τμηματικής προμήθειας και παραλαβής της, από τις αρμόδιες Επιτροπές του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. Πιο
συγκεκριμένα ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:


Παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4% επί του καθαρού ποσού του μηνιαίου τιμολογίου.



Κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011
όπως ισχύει) πλέον Χ¨μου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% επί του καθαρού ποσού
του μηνιαίου τιμολογίου.



Κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επί του ποσού κάθε πληρωμής
προ φόρων και κρατήσεων πλέον Χ¨μου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% σύμφωνα με
το άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 και το ΦΕΚ 969/Β’ /22.03.2017



Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με τον
ανάδοχο.

Σημείωση: Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Για την είσπραξη της επιταγής από τον ανάδοχο απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Φορολογική ενημερότητα,
β) Ασφαλιστική ενημερότητα,
γ) Επίσημο έγγραφο από την συνεργαζόμενη τράπεζα όπου θα αναγράφεται ο IBAN καθώς και ο πρώτος
δικαιούχος που θα είναι η Εταιρεία.
Πριν την έκδοση των τιμολογίων του, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνεί με το Λογιστήριο του
Πανεπιστημίου ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της διαδικασίας. Το λογιστήριο του Ιδρύματος
πριν την πληρωμή των ενταλμάτων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία κάθε δικαιολογητικό το
οποίο έχει συνάφεια με την πληρωμή.
Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε ευρώ. Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις,
επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι τιμές των ειδών παραμένουν οι ίδιες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση όμως
εντυπωσιακών αλλαγών των τιμών των πρώτων υλών και κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης αναφοράς του
αναδόχου και έγκρισής της από το Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. θα υπάρχει δυνατότητα
αναπροσαρμογής της τιμής αγοράς.

71

ΑΔΑ: ΨΡΛΓ46Ψ8Ζ6-ΡΛΞ

20PROC006566160 2020-04-13

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 190/13.04.2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής της
αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω καθυστέρηση
οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ. Π. Α. δεν ευθύνεται.
Άρθρο 4: ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΥΘΥΝΗ
4.1. Ο ανάδοχος ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τα είδη που παραδίδει στο Ίδρυμα
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και είναι Α’ ποιότητας, κατάλληλα για τη συμφωνημένη χρήση. Τα είδη
εξοπλισμού πρέπει επίσης να είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
και της προσφοράς.
4.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει την ποιότητα και τις προδιαγραφές των ειδών πριν την
παράδοσή τους στο Ίδρυμα καθώς και να εγγυάται την καλή ποιότητά τους. Ο ανάδοχος επίσης
αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ελαττωματικό είδος από το οποίο λείπουν οι
συνομολογηθείσες ιδιότητες ή δεν είναι προσαρμοσμένο στις τεχνικές προδιαγραφές μετά από σχετική
ενημέρωση του Ιδρύματος.
4.3. O ανάδοχος ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι η προσφορά του θα είναι πλήρης,
δηλαδή θα προσφέρει το σύνολο των απαιτούμενων ειδών.
4.4. Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον Ανάδοχο εκπλήρωσης του συνόλου ή μέρους των
υποχρεώσεών του για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο σε δική του υπαιτιότητα, επιβάλλονται εκτός των
προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 5: ΕΦΑΡΜΟΣΤEΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
5.1. Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά,
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
5.2. Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν και συμπεριλαμβανομένων
διαφορών περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτού είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δίκαιο
είναι πάντοτε το Ελληνικό και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 6: ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
6.1 Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της, δηλαδή από ---/---/2020 έως
31/12/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού.
6.2. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 133
του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αξιώσει καμιά αποζημίωση. Εάν λυθεί μονομερώς η
σύμβαση από μέρους του Πανεπιστημίου κάθε δικαίωμα που έχει παραχωρηθεί από τον ανάδοχο υπέρ
τρίτου θεωρείται, ότι δεν υπάρχει ως προς το Πανεπιστήμιο.
6.3. Σε περίπτωση που το ένα συμβαλλόμενο μέρος παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του που
αναφέρεται στην παρούσα, που όλες θεωρούνται ουσιώδεις, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να
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καταγγείλει αζημίως γι' αυτό οποτεδήποτε την παρούσα, και επιπλέον να απαιτήσει από τον
αντισυμβαλλόμενό του την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε επελθούσας ζημίας του.
6.4 Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο έχει το μονομερές δικαίωμα να παρατείνει το χρόνο ισχύος μέχρι και
τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της σχετικής σύμβασης και να προμηθεύεται τα είδη που αναφέρονται στον
παραπάνω πίνακα από τον ανάδοχο, με τις ίδιες τιμές και τους ίδιους όρους, χωρίς να απαιτείται προς
τούτο η συγκατάθεση του αναδόχου.
Άρθρο 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
7.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή Δήμων),
δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου η
οποιουδήποτε τρίτου.
7.2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι
κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου,
ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που
διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία.
7.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση τηρεί τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α΄του Ν. 4412/2016.
7.4. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και της
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
Άρθρο 8: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ
8.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο
εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε
επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσης
(νοούμενης ως μέρους και της εκτέλεσης μίας παραγγελίας ή μέρους παραγγελίας), χωρίς τη γραπτή
έγκριση του αντισυμβαλλόμενου.
Άρθρο 9: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
9.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
9.2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις
του Ν. 4412/2016 (άρθρα 203 και 204).
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Άρθρο 10. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
10.1.Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις το
Ειδικό Ταμείο του Γ.Π.Α. μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο χωρίς καμία απαίτηση από κείνον.
10.2.Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 207 του
Ν. 4412/2016.
10.03.Για τη κήρυξη του αναδόχου εκπτώτου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.
4412/2016.
Άρθρο 11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, αν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε
όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα
υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με
προφορική συμφωνία.
Άρθρο 12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ


Η υπογραφή της σύμβασης, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της διακήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ., των
Παραρτημάτων και Υποδειγμάτων αυτής) καθώς και των διατάξεων περί προμηθειών του
Δημοσίου του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016), και όλων των υπολοίπων διατάξεων
που αναφέρονται στην διακήρυξη και στην παρούσα σύμβαση.



Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή
Δήμων), δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του
Δημοσίου η οποιουδήποτε τρίτου.



Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε
περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με
την ανάδοχο Εταιρεία.



Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί τις υποχρεώσεις του
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄του Ν. 4412/2016.
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Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και της
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού
κινδύνου.



Εάν διαπιστωθούν υπερτιμολογήσεις κατά τον έλεγχο των τιμολογίων, ο ανάδοχος θα κηρυχθεί
έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου του Γ.Π.Α.



Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου
γνωμοδοτικού οργάνου, να κατακυρώσει την προμήθεια για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα. Το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ή το
50% στην περίπτωση μικρότερης, σε σχέση με αυτές που αναφέρονται στον πίνακα του
Παραρτήματος Α της διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 25 του Ν. 4497/2017. Ο
ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην
παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού,
των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.

Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρο και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού
μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό
ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους
παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.
Αυτά συμφωνήθηκαν μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων και κατατέθηκε από τον ανάδοχο Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, της Τράπεζας…………………………… με αριθμό …………… και ποσού
# € ………..# (………………. ευρώ) και ημερομηνία λήξης …………, η οποία καλύπτει το 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. (5% Της οικονομικής προσφοράς του χωρίς τον Φ.Π.Α.) και η οποία έχει
ημερομηνία λήξης τρεις (3) επιπλέον μήνες από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
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Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα, τα οποία αφού υπογράφτηκαν ως ακολούθως, κάθε
συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα, ενώ το τρίτο θα παραμείνει στο αρχείο του Ιδρύματος (Γ.Π.Α.) .
Κατά τα λοιπά ισχύουν και τα στοιχεία που αναφέρονται στην 190/13.04.2020 διακήρυξη η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας σύμβασης καθώς και στις προσφορές (τεχνική και
οικονομική) της αναδόχου εταιρείας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Ειδικό Ταμείο του Γεωπονικού

Για την εταιρεία

Πανεπιστημίου Αθηνών
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Πρύτανης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΚΙΝΤΖΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99202112_6
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 75, ΑΘΗΝΑ. Τ.Κ.: 118 55
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΛΗΣ
- Τηλέφωνο: 210-5294852
- Ηλ. ταχυδρομείο: loggpa@aua.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.aua.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
CPV: 30192700-8
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 190/13.04.2020

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:

[ ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή

αρμόδιοιii

[……]

:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού

[……]

τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να

ε) [] Ναι [] Όχι

προσκομίσει

βεβαίωση

πληρωμής

εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

αναφέρετε:

[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με

[] Ναι [] Όχι

άλλους iii;

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην
ένωση ή κοινοπραξία

α) [……]

(επικεφαλής, υπεύθυνος για

συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που

συμμετέχουν

από

κοινού

στη

β) [……]

διαδικασία

σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας

γ) [……]

ένωσης ή κοινοπραξίας.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

[……]

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο

[……]

γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με

[……]

την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον
σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝiv
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες

[]Ναι []Όχι

άλλων

οικονομικών

φορέων

προκειμένου

να

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο μέρος IV;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και,
όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη
διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV για κάθε ένα από τους
οικονομικούς φορείς.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςv
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi·
2. δωροδοκίαvii,viii·
3. απάτηix·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςx·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxi·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις

[] Ναι [] Όχι

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπουxiii το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία

εκπροσώπησης,

λήψης

αποφάσεων

ή

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη
κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης,

επακριβή

στοιχεία

αναφοράς

των

εγγράφων):
[……][……][……][……]xiv
Εάν ναι, αναφέρετεxv:
α)

Ημερομηνία

της

καταδικαστικής

απόφασης

α) Ημερομηνία:[ ],

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά

σημείο-(-α): [ ],

και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

λόγος(-οι):[ ]

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

β) [……]

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και

απόφαση:

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
81

ΑΔΑ: ΨΡΛΓ46Ψ8Ζ6-ΡΛΞ

20PROC006566160 2020-04-13

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 190/13.04.2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης,

επακριβή

στοιχεία

αναφοράς

των

εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Σε

περίπτωση

οικονομικός

καταδικαστικής

φορέας

έχει

λάβει

απόφασης,
μέτρα

που

ο

[] Ναι [] Όχι

να

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού

λόγου

(«αυτοκάθαρση»)

αποκλεισμού

xvii

;

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxviii:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή

φόρων

ή

εισφορών

κοινωνικής Απάντηση:

ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις

[] Ναι [] Όχι

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxix,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε:

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

α)[……]·

α)[……]·

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή

Εάν ναι, να αναφερθούν

Εάν ναι, να αναφερθούν

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει

λεπτομερείς πληροφορίες λεπτομερείς πληροφορίες

συμπεριλαμβανόμενων

[……]

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-

Η

εν

λόγω

απόφαση

είναι

τελεσίδικη

και

δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:

δεδουλευμένων

τόκων

κατά
ή

των

περίπτωση,

των

προστίμων,

είτε

[……]

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;xx
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][……][……]

xxi

83

ΑΔΑ: ΨΡΛΓ46Ψ8Ζ6-ΡΛΞ

20PROC006566160 2020-04-13

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 190/13.04.2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες

σχετικά

με

πιθανή

Απάντηση:

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει
τις

υποχρεώσεις

του

στους

τομείς

[] Ναι [] Όχι

του

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίουxxii;

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη

αυτού

του

λόγου

αποκλεισμού

(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από

[] Ναι [] Όχι

τις ακόλουθες καταστάσειςxxiii :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, ή
ε)

έχει

υπαχθεί

σε

διαδικασία

πτωχευτικού

συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη

-[.......................]

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας

-[.......................]

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό
αυτές αυτές τις περιστάσειςxxiv
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή

στοιχεία

αναφοράς

των

εγγράφων):

[……][……][……]
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Έχει διαπράξει ο
επαγγελματικό

οικονομικός φορέας

σοβαρό

[] Ναι [] Όχι

παράπτωμαxxv;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

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

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με
άλλους

οικονομικούς

φορείς

με

σκοπό

[] Ναι [] Όχι

τη

στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν
σύγκρουσης
συμμετοχής

συμφερόντωνxxvi,
του

στη

διαδικασία

λόγω

ανάθεσης

[] Ναι [] Όχι

της
της

σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση

[] Ναι [] Όχι

συνδεδεμένη

με

αυτόν

συμβουλές

στην

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή

[] Ναι [] Όχι
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επαναλαμβανόμενη
εκτέλεση

ουσιώδους

πλημμέλειαxxviii
απαίτησης

κατά
στο

την
πλαίσιο

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης ,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α)

δεν

έχει

κριθεί

ένοχος

σοβαρών

[] Ναι [] Όχι

ψευδών

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
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γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο

τη

διαδικασία

λήψης

αποφάσεων

της

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να

του

αποφέρουν

αθέμιτο

πλεονέκτημα

στη

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές

πληροφορίες

που

ενδέχεται

να

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα

ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας

δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο
την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του
Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων

Απάντηση

επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxix, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxx.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στo ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών
τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του 190/13.04.2020 «Συνοπτικού
διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την τμηματική προμήθεια γραφικής ύλης και
μικροαντικειμένων γραφείου για τις ανάγκες του Γ.Π.Α και των πρώην Τ.Ε.Ι. Άμφισσας, Θήβας και
Καρπενησίου».

Αθήνα, …………………………….
Υπογραφές

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
iv Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
v Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
vi Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
vii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου
2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού
δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν.
Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
ix Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
x Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασηςπλαίσιο.
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
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xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xiii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xviii
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xix Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xx Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς
xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxiii
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxiv

Άρθρο 73 παρ. 5.
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ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
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ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxvii

Πρβλ άρθρο 48.

xxviii
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxix

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

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