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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. ∆/νση

Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E – mail

:
:
:
:
:
:

Παπάγου,

24-11-2016

Αριθµ. Πρωτ.
65109/5094/ΚΑΕ 1111

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 - Παπάγου
Ξιαρχογιαννοπούλου Κων.
213 130 8373
213 130 8392
xiardina@gmail.com

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή
κατά είδος, για την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και συναφούς εξοπλισµού, για τις
υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις:

1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
1.2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κτλ».
1.4 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
1.5 Της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/09-05-2013) «Προσαρµογή της
Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε µε την
υποπαράγραφο ΣΤ21 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/07-04-2014).
1.6 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα
µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
1.7 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.8 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων».
1.9 Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
1.10 του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04-11-2016) «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης …».
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1.11 του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
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Τις αποφάσεις µε αριθµούς:
Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εµπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής Υλικών, ∆ιαδικασία Παραλαβής».
2024709/301/0026/08-04-1998 του Υπουργού Οικονοµικών «Περί καθορισµού των
δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες».
Οικ. 26398/28-04-2015 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 315/6-05-2015) του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Χρήστου Σπίρτζη «∆ιορισµός
Γενικής Γραµµατέως του πρώην Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
Οικ. 34597/1042/20-05-2016 (ΦΕΚ 1540/Β΄/31-05-2016) του Υπουργού και της Υφυπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής “µε εντολή Υπουργού ή
Υφυπουργού”, κατά περίπτωση στους: Γενική Γραµµατέα Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, Γενικό Γραµµατέα Υποδοµών, Γενικό Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και
Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Προϊσταµένους Τµηµάτων
του Υπουργείου καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».
∆Ο∆/75072/10434/23-11-2016της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης «Ανάληψη υποχρέωσης
και έγκρισης δαπάνης», συνολικού ποσού # 33.000,00 € # (α/α 111070 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών της Υ.∆.Ε.) για τη προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και συναφούς εξοπλισµού, για τις
υπηρεσιακές ανάγκες του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
Την ανάγκη προµήθειας ειδών γραφικής ύλης και συναφούς εξοπλισµού, για τις υπηρεσιακές
ανάγκες του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
Το υπ’ αριθµ. 65107/5092/14-11-2016 πρωτογενές αίτηµα, που αναρτήθηκε στο K.H.M.∆Η.Σ. µε
Α.∆.Α.Μ. 16REQ005382459.
Την από 16-11-2016 ανακοίνωση δηµόσιας κλήρωσης.
Το από 18-11-2016 πρακτικό δηµόσιας κλήρωσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Προκηρύσσουµε συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος, για την επιλογή Αναδόχου για την προµήθεια ειδών γραφικής
ύλης και συναφούς εξοπλισµού, όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας
απόφασης. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στις 8 ∆εκεµβρίου 2016 ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 10.00΄στην αίθουσα σεµιναρίων στον 1ο όροφο του κτηρίου του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε - Παπάγου.
2. Η συνολική δαπάνη του έργου προϋπολογίζεται µέχρι του ποσού των τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ
#33.000,00€# (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24 %) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισµού εξόδων του Κ.Α.Ε. 1111 του Ειδικού Φορέα 39-110.
3. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από τριµελή επιτροπή από τους υπαλλήλους:
α) Παναγιώτη Ζαπαντιώτη, ως πρόεδρο,
β) Παναγιώτη Τυράσκη και
γ) Ιωάννη Καραγιώργο,
µε αναπληρωτές τους:
α) ∆ηµήτριο Γκυρτή,
β) ∆ηµήτριο Σταµατιάδη και
γ) Ιωάννη Φωτεινό.
Η αναπλήρωση κάποιου µέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύµατος, γίνεται µε φροντίδα του
Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωµατικών, τα τακτικά µέλη
πρέπει να ενηµερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυµά τους.
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4. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, το αργότερο µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη
ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι τις 07-12-2016, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 15:00΄, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, στην ταχυδροµική
διεύθυνση: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - ΠΑΠΑΓΟΥ (ισόγειο) ή να τις αποστείλουν ταχυδροµικά στη
διεύθυνση αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές πρέπει να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της
Υπηρεσίας µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα, διαφορετικά είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
Επισηµαίνεται ότι σφραγίδα κατάθεσης στα ΕΛ.ΤΑ. ή σε ταχυδροµική εταιρεία δε λαµβάνεται υπόψη.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται.
Εκτός του φακέλου της προσφοράς θα υπάρχει σχετικό διαβιβαστικό µε τα στοιχεία του διαγωνισµού, το
οποίο θα πρωτοκολλείται.
5. Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ……………….ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ……………….ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ………………..ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆…………….. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε……………… ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΠΕΡΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΓ∆Α ΜΑΚΡΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1- Χρονολογικό Αρχείο
2- Αναφερόµενους υπαλλήλους,
µέλη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού:
Τακτικά µέλη:
Α) Παναγιώτη Ζαπαντιώτη ως πρόεδρο
Β) Παναγιώτη Τυράσκη και
Γ) Ιωάννη Καραγιώργο
Αναπληρωµατικά µέλη:
Α) ∆ηµήτριο Γκυρτή
Β) ∆ηµήτριο Σταµατιάδη
Γ) Ιωάννη Φωτεινό
3- κ. Ξιαρχογιαννοπούλου Κων/να

Σελ. 3 από 10

ΑΔΑ: ΩΗΞΤ4653ΟΞ-ΔΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
16PROC005443580
2016-11-24
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικός µειοδοτικός διαγωνισµός σε ευρώ, µε αντικείµενο την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν στις αποθήκες του ΥΠ.Υ.ΜΕ. επί της οδού Αναστάσεως 2 &
Τσιγάντε - Παπάγου και Χαρ. Τρικούπη 182 - Αθήνα µε ευθύνη και µέριµνα του Αναδόχου µέχρι και εντός
του χώρου των αποθηκών.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνεται µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος,
αποκλειοµένων από την οικονοµική αξιολόγηση ειδών που κατά την κρίση της αρµόδιας επιτροπής είναι
ακατάλληλα για τον σκοπό τον οποίο προορίζονται.
Η παράδοση θα πραγµατοποιηθεί, το αργότερο, εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα απόφαση και στα
επισυναπτόµενα παραρτήµατα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
16PROC005443580 2016-11-24
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν:
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά,
γ) συνεταιρισµοί,
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών
που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
Ο όρος «Ανάδοχος»αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) και (δ) κατηγορίες.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
2. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%),

#33.000,00€ #

3. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών
Οι προσφορές πρέπει:
- Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην
προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.
- Να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές,
προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες κατά
φύλλο από τον διαγωνιζόµενο, η δε αρµόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις
διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της
προσφοράς.
- Η τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά το σύνολο των ζητουµένων ειδών και για όλη τη
ζητούµενη ποσότητα εκάστου έιδους. Προσφορά για µέρος της ποσότητας οποιουδήποτε είδους καθιστά
την προσφορά απαράδεκτη. Αντίστοιχα, η οικονοµική προσφορά θα αναφέρει τιµή για το σύνολο των
ειδών.
- Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ένα (1) αντίτυπο που θα τεθεί σε φάκελο σφραγισµένο.
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
του ∆ιαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία)
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ.
- Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Παπάγου Τ.Κ.101 91, 2ος όροφος
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.
- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή Αναδόχου για την προµήθεια γραφικής ύλης για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών.
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους
και σφραγισµένους φακέλους :
Α. Φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαµβάνει:
α) Καταστατικό της εταιρείας
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται:
- τα στοιχεία του διαγωνισµού.
- Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
- Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.
- Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του
ν. 1892/1990.
- Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων.
- Ότι συνέταξαν την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβαν
γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
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- Να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών
που αναφέρονται παραπάνω.
Σηµειώνεται ότι η ως άνω Υπεύθυνη ∆ήλωση πρέπει να φέρει ηµεροµηνία προγενέστερη εντός των
τελευταίων πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών
και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.
Β. Φάκελο µε την ένδειξη <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, µέσα στον κυρίως φάκελο, ο οποίος θα
περιλαµβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις του διαγωνισµού, καθώς και τα
δείγµατα των ειδών.
Γ. Φάκελο µε την ένδειξη <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, µέσα στον κυρίως φάκελο, όπου θα
αναφέρονται τα υπό προµήθεια είδη µε:
1) την προσφερόµενη τιµή ανά είδος και για το σύνολο των ειδών
2) το ποσοστό Φ.Π.Α. και
3) το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
5. ∆ικαίωµα Ματαίωσης
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας, διατηρεί το δικαίωµα, χωρίς
καµία επιβάρυνση για το ∆ηµόσιο:
Α. να αποφασίσει τη µαταίωση ή ακύρωση του διαγωνισµού.
Β. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων
και των προδιαγραφών της διακήρυξης.
Γ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης,
εφόσον ισχύουν οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία προϋποθέσεις.
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ΜΕΡΟΣ Β’:
1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Αναδόχους για τριάντα (30) ηµέρες από την επόµενη ηµέρα
της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη
λήξη της, για διάστηµα ακόµη τριάντα (30) ηµερών.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνεται και µετά την λήξη της
ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών και των τεχνικών
προσφορών και στη συνέχεια µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα ∆ικαιολογητικά και οι Τεχνικές
Προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται µετά την αξιολόγηση
των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά διαβιβάζονται σφραγισµένοι στη ∆/νση Προµηθειών Υποδοµών & ∆ιαχείρισης
Υλικού - Τµήµα ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων. To έργο της επιτροπής δύναται να ολοκληρωθεί σε µία (1)
συνεδρίαση.
β. Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, των τεχνικών και των οικονοµικών προσφορών
συντάσσεται σχετικό Πρακτικό από την αρµόδια Επιτροπή εις τριπλούν, το οποίο υποβάλλεται στη
∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού, εντός πέντε (5) ηµερών, και η Αναθέτουσα
Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση.
γ. Η καθαρή τιµή (χωρίς Φ.Π.Α.) θα λαµβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.
δ. Για όλα τα παραπάνω η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί τη σχετική της απόφαση σε όλους τους
συµµετέχοντες σε κάθε φάση της διαδικασίας.
ε. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της Προκήρυξης, απορρίπτονται στο αντίστοιχο στάδιο του ∆ιαγωνισµού.
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται
σχετικά αφού αξιολογήσει τις προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος.
4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση από
τη ∆/νση Προµηθειών, Υποδοµών & ∆ιαχείρισης Υλικού του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
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Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από τον ν.
4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Για την αξιολόγηση των προσφορών, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, λαµβάνονται
υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
Η προσφερόµενη τιµή, σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς
και την τρέχουσα, στην αγορά, τιµή, για όµοια ή παρεµφερή υλικά.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή που πληροί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ

Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ

2.

ΧΑΡΤΙ ΚΑΝΣΟΝ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ SET
CD
DVD
ΣΤΥΛΟ µακράς διαρκείας 0,5 mm ΜΑΥΡΑ
ΣΤΥΛΟ µακράς διαρκείας 0,5 mm ΜΠΛΕ
ΣΤΥΛΟ µακράς διαρκείας 0,5 mm KOKKINA
ΣΤΥΛΟ µακράς διαρκείας 0,5 mm ΜΑΥΡΑ
ΣΤΥΛΟ µακράς διαρκείας 0,5 mm ΜΠΛΕ
POST – IT 40x50
POST – IT 75x100
POST – IT 75x75
ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ
ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ
ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΒΑΣΕΙΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ
ΒΑΣΕΙΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΒΑΡΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΑ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
ΓΟΜΕΣ ΑΠΛΕΣ
ΓΟΜΕΣ ΛΕΥΚΕΣ
∆ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ LEITZ 5138 (ΜΕΣΑΙΟΣ)
∆ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ LEITZ 5180 (ΜΕΓΑΛΟΣ)
∆ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ PUNCH (ΧΕΙΡΟΣ)
∆ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ (LEITZ)
∆ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ME ΤΡΥΠΕΣ (πακέτα των 25)
∆ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Γ
∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ
ΘΗΚΕΣ CD/DVD (ΧΑΡΤΙΝΕΣ)
ΚΛΑΣΕΡ 4/32 ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΚΛΑΣΕΡ 4/32 ΧΑΡΤΙΝΑ
ΚΛΑΣΕΡ 8/32 ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΚΛΑΣΕΡ 8/32 ΧΑΡΤΙΝΑ
ΚΟΛΛΕΣ STIC
ΚΟΛΛΕΣ ΡΕΥΣΤΕΣ
ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (δώδεκα ψηφίων)
ΚΟΠΙ∆ΙΑ ΜΙΚΡΑ
ΚΟΠΙ∆ΙΑ ΜΕΓΑΛΑ
ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 5cm
ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 8cm
ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ (κιλά)
ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΙΚΡΑ (κιλά)
ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 25mm
ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 32mm
ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 41mm
ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 51mm
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΚΙΤΡΙΝΑ
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ
5 κουτιά
2 πακέτα των
250 τεµαχίων
Α4 210m x 297
400
1.500
1.500
100
100
50
100
100
1.500
1.000
1.000
50
50
30
50
30
30
100
200
20
10
50
5.000
5.000
4.000
200
500
500
500
2.000
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150
200
10
50
30
100
100
10
10
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20
20
20
800
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΠΡΑΣΙΝΑ
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΓΡΑΦΗΣ ΣΕ CD/DVD
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ XONTΡΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ XONTΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ XONTΡΟΙ ΜΠΛΕ
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,5
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,7
ΜΟΛΥΒΙΑ
ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΕΣ
ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ 0,5
ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ 0,7
ΞΥΣΤΡΕΣ
ΣΕΛΙ∆Ο∆ΙΚΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΑΠΛΑ
ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΛΕΥΚΑ
ΣΠΑΓΓΟΣ ΣΧΙΝΕΝΙΟΣ (κιλά)
ΣΤΥΛΟ µακράς διαρκείας 0,7 - 0,8 mm ΚΟΚΚΙΝΑ
ΣΤΥΛΟ µακράς διαρκείας 0,7 - 0,8 mm ΜΑΥΡΑ
ΣΤΥΛΟ µακράς διαρκείας 0,7 - 0.8 mm ΜΠΛΕ
ΣΤΥΛΟ µακράς διαρκείας 0,7 - 0.8 mm ΠΡΑΣΙΝΑ
ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ τύπου PARVA
ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ τύπου PRIMULA 12
ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ 24/6
ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ 64
ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ Νο 2
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ 25x35 ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ & ΑΥΤΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ 25x35 ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ 30x40 ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ & ΑΥΤΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ 30x40 ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ 25x35x10 ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ 25x35x12 ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ 25x35x15 ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (σε συσκευασία των 10τεµ.)
ΧΑΡΑΚΕΣ 30cm
ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ
ΨΑΛΙ∆ΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΥΣ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ (τύπου FOLDER) ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΕΖ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ-ΗΜΕΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
Τα είδη της γραφικής ύλης που περιλαµβάνονται θα πρέπει να συµφωνούν µε την περιγραφή και τις
ποσότητες που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ της παρούσας απόφασης.
Επιπρόσθετα, ισχύουν οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
α. Τα στυλό διαρκείας θα πρέπει να είναι ελαφριά, µε γραφή µακράς διαρκείας χωρίς διακοπές και
κηλίδες, µε αδιάβροχη γραφή και λεπτή µύτη, να µην χαράζουν το χαρτί και να έχουν ορατό επίπεδο
µελανιού.
β. Οι µαρκαδόροι υπογράµµισης θα πρέπει να είναι ανεξίτηλοι και κατάλληλοι για χαρτί απλό, φαξ και
φωτοτυπικό.
γ. Το υγρό διορθωτικό θα πρέπει να στεγνώνει γρήγορα και να περιλαµβάνει ένα πινέλο και µια µπίλια
ανάµειξης.
δ. Το συρραπτικό χειρός θα πρέπει να έχει µεταλλικό σκελετό αρίστης ποιότητος για µόνιµη συρραφή και
σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος.
Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι υποχρεωµένος να προσφέρει ένα (1) τουλάχιστον δείγµα από
κάθε είδος του Παραρτήµατος ∆΄, προκειµένου να διαπιστωθεί από την αρµόδια επιτροπή η
καταλληλότητά του για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου. Σε περίπτωση που κάποιο δείγµα,
κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, δεν καλύπτει τις ανάγκες της Υπηρεσίας,
ανεξαρτήτως τιµής, αποκλείεται της οικονοµικής αξιολόγησης. Όλα τα σχετικά µε την παράδοση έξοδα
µέχρι και εντός του χώρου που υποδεικνύεται, βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη ότι πραγµατοποιείται µακροσκοπικός και πρακτικός έλεγχος
από την επιτροπή παραλαβής, προκειµένου να εξακριβωθεί η συµφωνία των ειδών γραφικής ύλης, µε
τους όρους της προδιαγραφής και για να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και καταλληλότητα των ανωτέρω
ειδών.
Ο έλεγχος αυτός µπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισµό της συµµετοχής υποψήφιου Αναδόχου σε
επόµενη διαγωνιστική διαδικασία για λόγους ακαταλληλότητας και µη συµµόρφωσης των υπό προµήθεια
ειδών.
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