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Πληροφορίες : Α. Μπαλού 

Α. Βελλινιάτη 

Αθήνα, 22/3/2013 

                                 Α.Π: 3430       

Τηλ. :  213 13 06 208, 369 
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E-mail :  abalou@ekdd.gr, velliniati@ekdd.gr  

« Προμήθεια FOLDER- Μπλοκ Σημειώσεων και στυλό» 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, έχοντας υπόψη:  

1. Τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες δημοσίου τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

2. Tον Ν 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών 

του Κράτους και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/95) 

3. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 

150/Α/10-7-2007) 

4. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

5. Την Υ.Α. 35130/739 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11.7.2010) « Αύξηση των 

χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 Ν. 2362/95  για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 

υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 
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6. Του Ν. 3861/2010 ( ΦΕΚ 112Α/ 2010) για την ενίσχυση της διαφάνειας 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

7. Το Π.Δ. 57/2007, (ΦΕΚ 59 Α/2007) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 

των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το Εθνικό Κέντρο 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» 

8. Τον Προϋπολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. έτους 2013 και τον ΚΑΕ 9492. 

9. Την αριθ. 3849/13-3-2013 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚ.Δ.Δ.Α. 

10. Την ανάγκη για προμήθεια folder , μπλοκ σημειώσεων και στυλό  για 

τα προγράμματα της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.  και του ΙΝ.ΕΠ.  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την ανάδειξη 

προμηθευτή folder, μπλοκ σημειώσεων και στυλό  για τις ανάγκες της 

Ε.Σ.Δ.Δ.Α.  και του ΙΝ.ΕΠ. 

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο 

της προμήθειας.  

Η παράδοση του υλικού πρέπει να γίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης με ευθύνη, μέσα και έξοδα του  Προμηθευτή  στα 

γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στον Ταύρο Αττικής (Πειραιώς 211). Η παραλαβή 

θα πραγματοποιείται καταρχήν ποσοτικά και εν συνεχεία ποιοτικά από 

την Επιτροπή Παραλαβής του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με την υπογραφή των σχετικών 

πρωτοκόλλων.  

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τριμελή Επιτροπή στις 11/4/2013, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, (Πειραιώς 211, 

Ταύρος). Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στo γραφείο 

πρωτοκόλλου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (1ος όροφος) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία 

και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία 

και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και  επιστρέφονται από την Υπηρεσία που 
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διενεργεί το διαγωνισμό. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 

Δημόσια.  

 

O προϋπολογισμός ανέρχεται σε   πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000,00 € ) ευρώ  

συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. (23%) 

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που 

περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη.                                     

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από Τριμελή Επιτροπή η οποία, αφού 

συγκεντρώσει τις προσφορές, θα υποβάλει το πόρισμά της για την έκδοση 

σχετικής κατακυρωτικής απόφασης.  

 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 12 του Π.Δ.118/07 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα. 

  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές 

ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενεργείας του 

διαγωνισμού. 

 

Προσφορά  που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

1.1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, 

μαζί με την προσφορά τους, τα εξής : 

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), 

όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή 

διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν. 

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους, 
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− δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο 

αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της 

παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, 

− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση 

(2) του εδ. α της παρ. 2 του παραπάνω άρθρου καταστάσεις, 

− είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του 

παραπάνω άρθρου, 

− είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν 

γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και 

στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του παραπάνω άρθρου, 

− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του 

εδ. γ της παρ. 2 του παραπάνω άρθρου κατάσταση. 

iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και 

προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του 

παραπάνω άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007.  

β. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 

αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό 

εκπροσώπησης. 

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό απαιτείται να δηλώσουν εγγράφως ότι 

έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

 

1.2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του 

Π.Δ.118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 

2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

παρακάτω δικαιολογητικά που ορίζει το Π.Δ. 118/2007, τα οποία 
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αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ.118/2007: 

 

Α. Έλληνες πολίτες: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης , από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη  δικαστική απόφαση 

για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα της παρ. 1 αρθρ. 43 Π.Δ. 60/2007, 

ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 

δολίας χρεωκοπίας.  

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, 

αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 

από το οποίο να προκύπτει ότι  κατά την ημερομηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω περιπτώσεων 2 και 3  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται 

το σχετικό πιστοποιητικό.  

4. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται 

αφ΄ ενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης.  

 

Β. Αλλοδαποί 
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1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 

του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

παραγράφου Α.1 της παρούσας.  

 2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη 

ανάλογη κατάσταση και διαδικασία, και πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 

το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου  

Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού  και εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοσης της άνω έγγραφής ειδοποίησης.  

 

Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων Α και Β αντίστοιχα. 

2. Θεωρημένο καταστατικό, τις τροποποιήσεις του και την ισχύουσα νόμιμη 

εκπροσώπηση, καθώς και ΦΕΚ νόμιμης εκπροσώπησης (στις μορφές των 

εταιριών που επιβάλλεται). 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοση τους 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει ή 

άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και 

επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
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εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα). 

4. Ειδικότερα τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 

διαχειριστές σε περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 

σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή 

άλλου ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα 

δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από 

τα αδικήματα  της παραγράφου Α.1. της παρούσας.  

5. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την 

αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα Α.Ε., και όσον 

αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από 

το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρίας που τελεί υπό ειδική 

εκκαθάριση.  

Επί ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο 

τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό 

εταιρίας. 

 

Δ. Συνεταιρισμοί.   

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από  

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 

παραγράφου Α.1. της παρούσας.  

2. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων Α.2. και Α.3. της παρούσας, εφόσον 

πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και της παραγράφου Β.2. της 

παρούσας εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς αντίστοιχα. 
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3. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου Γ.2. της παρούσας.  

4. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.    

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην Ένωση. 

 Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε 

από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην 

προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.  

Η ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλει προσφορά.  

Η ένωση υποχρεούται να υποβάλλει την έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των 

μελών της. 

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να:  

i) αναφέρεται η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του μέλους ένωσης / 

κοινοπραξίας για συμμετοχή του στο διαγωνισμό και στην ένωση / 

κοινοπραξία,  

ii) αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που 

αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας στο σύνολο της 

προσφοράς καθώς και ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την 

υλοποίηση του έργου,   

iii) δηλώνεται ένα μέλος ως συντονιστής ο οποίος είναι ταυτόχρονα 

υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης / 

κοινοπραξίας (leader).  

 

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις 

ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας  η ευθύνη 

αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας 

βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της 
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ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την 

ίδια τιμή. Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης 

της σύμβασης, τα υπόλοιπά μέλη  συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 

ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.  

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης μπορούν και στις δύο περιπτώσεις να 

προτείνουν αντικατάσταση.  

Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  

 

Σημειώνεται ειδικά: 

1. Αν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή ότι δεν εκδίδονται 

τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις 

προαναφερόμενες περιπτώσεις, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του 

υποχρέου προς υποβολή δικαιολογητικού ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή εφόσον στην χώρα αυτή δεν 

προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο συμμετέχων. 

Στην κατά τα ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται 

ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και 

ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις.  

 

2. Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και έγγραφα πρέπει 

είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας 

του υποψηφίου και να συνοδεύονται υποχρεωτικά  από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. 

 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών 

συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό.  



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Σελίδα 10 
 

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή εκ των 

προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

3.Ως ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών θεωρείται η ημέρα και 

ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

 

4.Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές. 

 

5. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, οι οποίες κρίνονται όλες ουσιώδεις, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «Προσφορά». 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το 

στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 

τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με 

την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 

τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 

επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Οι 

φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου.  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις. 
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Οι ενδιαφερόμενοι πριν καταθέσουν την προσφορά τους, υποχρεούνται να 

παραλάβουν δείγματα από το τμήμα Προμηθειών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Η μακέτα για την εκτύπωση θα δοθεί στον Ανάδοχο προμηθευτή,    με την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο Προμηθευτής 

υποχρεούται , πριν την τελική παραγωγή του συνόλου των FOLDER-μπλοκ 

και στυλό , να παραδώσει δοκίμιο που θα αντιστοιχεί με το τελικό 

παραδοτέο και σύμφωνα με το οποίο θα λάβει την τελική έγκριση για την 

μαζική  παραγωγή. 

 

3. ΤΙΜΕΣ  

Κάθε οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει το συνολικό κόστος της 

προσφοράς, προ και μετά Φ.Π.Α.. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η 

προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κ.λ.π. 

Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ.  Εφόσον από την προσφορά δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος εκτύπωσης επί των 

folder, μπλοκ και στυλό του λογότυπου της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και του ΙΝ.ΕΠ., βάση 

μακέτας που θα διατεθεί από αρμόδιους υπαλλήλους του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..  

  

4.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους 

καθοριζόμενους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Οι 

οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά την τεχνική αξιολόγηση δεν αξιολογούνται.  

 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη συνολική  τιμή. 
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5.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Στον Προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση θα αποσταλεί σχετική 

ανακοίνωση από τον αρμόδιο υπάλληλο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α που περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.: 

α. Το προς προμήθεια είδος. 

β. Την ποσότητα. 

γ. Την τιμή. 

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 

ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της 

διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει 

επισυναφθεί στη διακήρυξη. 

στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 

σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.  

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται να 

προσέλθει σε δέκα 10 μέρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος 

κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση, προσκομίζοντας και την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, αλλιώς κηρύσσεται έκπτωτος 

με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ύψους 10% επί της συμβατικής 

αξίας,  χωρίς  ΦΠΑ, η  οποία πρέπει να είναι αορίστου χρόνου και θα 

επιστραφεί με τη λήξη της σύμβασης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με 

το υπόδειγμα που παρατίθεται στο τέλος της παρούσας. 

 

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών από την 

αποστολή της παραγγελίας με ευθύνη, μέσα και έξοδα του «Προμηθευτή» στα 

γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στον Ταύρο Αττικής (Πειραιώς 211). Η παραλαβή θα 

πραγματοποιείται κατ’ αρχήν ποσοτικά και εν συνεχεία ποιοτικά από την 
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Επιτροπή Παραλαβής του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με την υπογραφή των σχετικών 

πρωτοκόλλων.  

Ο Προμηθευτής υποχρεούται , πριν την τελική παραγωγή του συνόλου των 

FOLDER-μπλοκ και στυλό , να παραδώσει δοκίμιο που θα αντιστοιχεί με το 

τελικό παραδοτέο και σύμφωνα με το οποίο θα λάβει την τελική έγκριση για 

την μαζική  παραγωγή. 

Ο Προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των 

παρεχομένων ειδών. 

Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι δεν υπάρχουν ελαττώματα στα παρεχόμενα είδη 

και ότι δεν θα παρουσιαστούν ελαττώματα οφειλόμενα σε πλημμελή 

κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά, τα δε υλικά ανταποκρίνονται στις 

ιδιότητες και τις προδιαγραφές της παρούσας σύμβασης. 

Ο Προμηθευτής ευθύνεται ανεξάρτητα από υπαιτιότητά του εάν τα 

πωλούμενα πράγματα έχουν πραγματικά ελαττώματα ή στερούνται τις 

συνομολογημένες ιδιότητες - προδιαγραφές. 

Εφόσον κατά τη διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου διαπιστωθούν από την 

αρμόδια Επιτροπή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α ελαττώματα ή έλλειψη των 

συνομολογημένων τεχνικών προδιαγραφών, ο «Προμηθευτής» υποχρεούνται 

να αντικαθιστά το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών το είδος που θα 

παρουσιάσει ελαττώματα ή παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές της παρούσας  

ή ενδεχομένως  έχει καταστραφεί, με δικές του δαπάνες. Σε περίπτωση 

καθυστέρησης της αντικατάστασης  εφαρμόζονται οι νόμιμες κυρώσεις 

(άρθρα 27 και 33 επ. ΠΔ 118/07), ενώ εφαρμόζονται και οι σχετικές διατάξεις 

του Α.Κ. περί ευθύνης του πωλητή (Α.Κ 513 επ.). Σε κάθε περίπτωση ισχύουν 

οι διατάξεις προμηθειών του δημοσίου (Π.Δ. 118/2007) περί πλημμελούς 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει 

τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα  ή υποχρέωση που 

απορρέει από αυτή, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του άλλου.  
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7. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 
Η Αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να αποφασίσει  την κατάπτωση μέρους 

ή του συνόλου της εγγυητικής επιστολής στην περίπτωση που δικαιολογημένα 

η Επιτροπή Παραλαβής αρνηθεί την ποιοτική παραλαβή μέρους ή του 

συνόλου της προμήθειας, ως και στην περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση 

παραδόσεως υπερβαίνουσα τα κατωτέρω διαστήματα. Στην περίπτωση αυτή, 

η αναθέτουσα αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα υπαναχωρήσεως από τη 

Σύμβαση, όσον αφορά τα μη παραληφθέντα είδη. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης των προμηθευόμενων ειδών, εκτός των λοιπών 

δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διατάξεις περί προμηθειών του 

Δημοσίου (π.χ. καταγγελία σύμβασης, έκπτωση κλπ),  επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα ως κάτωθι: 

α. Για καθυστέρηση παράδοσης που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που 

δεν υπερβαίνει το 1/2 του συμβατικού χρόνου παράδοσης, 3% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

β. Για καθυστέρηση παράδοσης που υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των 

δέκα (10) ημερών, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

 

8. ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η πληρωμή θα γίνεται με Επιταγή της Τραπέζης της Ελλάδος, μετά την 

προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο 

35 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α /10-07-07),  καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Οι πληρωμές υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 4%. 

Επίσης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(ν.4013/2011 ΦΕΚ Α΄ 204-15/9/2011), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί 

της αξίας προ ΦΠΑ της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή 

κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής.  
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9. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ –ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 

συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική 

Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι  πάντοτε το Ελληνικό. 

Σημειώνεται ότι:  

 Η υποβολή προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή, από αυτόν που υποβάλλει την προσφορά, των 

όρων της προκήρυξης αυτής και των σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 

118/2007. 

 Οι όροι της προκήρυξης θεωρούνται και όροι της σύμβασης, χωρίς να 

μπορεί ο προμηθευτής να επικαλεσθεί άγνοια αυτών. 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (Κανονισμός 

Προμηθειών του Δημοσίου, ΦΕΚ 266 τ. Α΄). 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α (www.ekdd.gr) 

                

                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

 

                                                      Παύλος Πέζαρος 

 

 

  

http://www.ekdd.gr/
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 Εκδότης: _____________________________________________________ 

 

Ημερομηνία Έκδοσης: __________________________________________ 

   

 Εγγύηση μας υπ' αριθμόν ________________ για ΕΥΡΩ __________ 

  

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών _______________, 

οδός _________, αριθμός __________, πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σαν 

αγοραστές σύμβαση, με αριθ-----------/--------- που θα καλύπτει την παροχή 

υπηρεσιών ___________ και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η 

Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού 

.............. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

  

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα ________________ παρέχει την απαιτούμενη 

εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1) 

_________, 2) ________ ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 

Ένωσης εταιρειών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και 

ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, 

να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν 

αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του 

βάσιμου ή μη της απαίτησή σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή 

παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα 

ορίζεται στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση 

αυτή. 

  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

  

Ισχύος: αορίστου χρόνου 
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

       (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

 

1) FOLDER (60.000 τεμάχια) 

κοπτικό χωρίς κολλήματα, 50 Χ 70 cm ανάπτυγμα  (ανοικτό ) , για 69 Χ 

44,6  cm ανοικτό, 

ράχη 1,2 cm , 1 όψη , CMYK σε χαρτί ινβερκότ  350 gr, λάστιχο σε 

χρώμα πορτοκαλί ή μπλέ  

 

2) ΜΠΛΟΚ (60.000 τεμάχια) 

32 φύλλα,  

16  Χ 28 cm ανάπτυγμα (ανοικτό) , για 16 Χ 24 cm κλειστό  , πλάτη 

χαρτόνι ,  

εσωτερικά εκτύπωση 1 χρώμα σε χαρτί γραφής 80 gr 

εξώφυλλο CMYK  σε χαρτί velvet 170 gr 

 

3) ΣΤΥΛΟ (60.000 τεμάχια) 

Στυλό τύπου round stic ή άλλου ισοδύναμου με εκτύπωση  2  χρωμάτων  , 

σε χρώμα λευκό          με καπάκι μπλέ ή πορτοκαλί  ,  μέχρι 14  εκ. μήκος  

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πριν καταθέσουν την προσφορά τους, υποχρεούνται 

να παραλάβουν δείγματα από το τμήμα Προμηθειών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Σελίδα 19 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Π/…../2013 

Στον Ταύρο σήμερα    /   /2013 οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι, αφ’ ενός μεν το 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που εδρεύει στο Ταύρο Αττικής (Πειραιώς 211, 177 78), νομίμως 

εκπροσωπούμενο για την υπογραφή αυτής της Σύμβασης από την Γενική 

Γραμματέα του κα.  Άννα Αναγνωστοπούλου , αφ’ ετέρου, η εταιρεία με την 

επωνυμία ……..που εδρεύει …………….με Α.Φ.Μ. …………………και 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. ……………….., νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή 

αυτής της σύμβασης από τον .................................................................................., 

χάριν συντομίας «Προμηθευτής», αφού έλαβαν υπόψη τις κείμενες περί 

προμηθειών διατάξεις, την υπ’ αριθ. ………………………………… διακήρυξη 

και την υπ’ αριθ. ………………………………………….. Απόφαση της Γενικής  

Γραμματέως συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

Ο Προμηθευτής  θα προμηθεύσει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α τα κατωτέρω είδη με 

τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΕΙΔΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 

 

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αναθέτει και ο Προμηθευτής  αναλαμβάνει την προμήθεια 

folder ( 60.000 τεμάχια) , μπλοκ σημειώσεων  ( 60.000 τεμάχια) και στυλό ( 
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60.000 τεμάχια) για τις ανάγκες της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και του ΙΝ.ΕΠ, με τις κατωτέρω 

αναφερόμενες τιμές:  

 FOLDER :………. 

Μπλόκ     :………. 

Στυλό       :……….. 

Ο  Προμηθευτής  δηλώνει ότι τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τις κατωτέρω 

τεχνικές προδιαγραφές ,δηλαδή : 

1) FOLDER (60.000 τεμάχια) 

κοπτικό χωρίς κολλήματα, 50 Χ 70 cm ανάπτυγμα  (ανοικτό ) , για 69 Χ 

44,6  cm ανοικτό, 

ράχη 1,2 cm , 1 όψη , CMYK σε χαρτί ινβερκότ  350 gr, λάστιχο σε 

χρώμα πορτοκαλί ή μπλέ  

 

2) ΜΠΛΟΚ (60.000 τεμάχια) 

32 φύλλα,  

16  Χ 28 cm ανάπτυγμα (ανοικτό) , για 16 Χ 24 cm κλειστό  , πλάτη 

χαρτόνι ,  

εσωτερικά εκτύπωση 1 χρώμα σε χαρτί γραφής 80 gr 

εξώφυλλο CMYK  σε χαρτί velvet 170 gr 

 

3) ΣΤΥΛΟ (60.000 τεμάχια) 

Στυλό τύπου round stic ή άλλου ισοδύναμου με εκτύπωση  2  χρωμάτων  , 

σε χρώμα λευκό          με καπάκι μπλέ ή πορτοκαλί  ,  μέχρι 14  εκ. μήκος  

 

Η μακέτα για την εκτύπωση θα δοθεί στον Προμηθευτή  με την υπογραφή 

της παρούσας σύμβασης. 

Εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης,  ο Προμηθευτής 

υποχρεούται , πριν την τελική παραγωγή του συνόλου των FOLDER-μπλοκ 

και στυλό , να παραδώσει δοκίμιο που θα αντιστοιχεί με το τελικό 

παραδοτέο και σύμφωνα με το οποίο θα λάβει την τελική έγκριση για την 

μαζική  παραγωγή. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών από της 

αποστολής της παραγγελίας με ευθύνη, μέσα και έξοδα του Προμηθευτή στα 

γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στον Ταύρο Αττικής (Πειραιώς 211) κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε σημείο που θα του υποδεικνύεται. Η 

παραλαβή θα πραγματοποιείται κατ’ αρχήν ποσοτικά και εν συνεχεία 

ποιοτικά από την Επιτροπή Παραλαβής του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με την υπογραφή των 

σχετικών πρωτοκόλλων.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ –ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Ο Προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των 

παρεχομένων ειδών. 

Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι δεν υπάρχουν ελαττώματα στα παρεχόμενα είδη 

και ότι δεν θα παρουσιαστούν ελαττώματα οφειλόμενα σε πλημμελή 

κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά, τα δε υλικά ανταποκρίνονται στις 

ιδιότητες και τις προδιαγραφές της παρούσας σύμβασης. 

Ο Προμηθευτής ευθύνεται ανεξάρτητα από υπαιτιότητά του εάν τα 

πωλούμενα πράγματα έχουν πραγματικά ελαττώματα ή στερούνται τις 

συνομολογημένες ιδιότητες - προδιαγραφές. 

Εφόσον κατά τη διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου διαπιστωθούν από την 

αρμόδια Επιτροπή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α ελαττώματα ή έλλειψη των 

συνομολογημένων τεχνικών προδιαγραφών, ο Προμηθευτής  υποχρεούνται 

να αντικαθιστά το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών το είδος που θα 

παρουσιάσει ελαττώματα ή παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές της παρούσας 

σύμβασης ή ενδεχομένως  έχει καταστραφεί, με δικές του δαπάνες. Σε 

περίπτωση καθυστέρησης της αντικατάστασης  εφαρμόζονται οι νόμιμες 

κυρώσεις (άρθρα 27 και 33 επ. ΠΔ 118/07), ενώ εφαρμόζονται και οι σχετικές 

διατάξεις του Α.Κ. περί ευθύνης του πωλητή (Α.Κ 513 επ.). Σε κάθε περίπτωση 

ισχύουν οι διατάξεις προμηθειών του δημοσίου (Π.Δ. 118/2007) περί 

πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει 

τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα  ή υποχρέωση που 

απορρέει από αυτή, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του άλλου.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Το συνολικό κόστος προμήθειας των ανωτέρω ειδών θα ανέλθει στο 

ποσό……………………... συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ……% 

Ο Προμηθευτής  βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις 4% για την προμήθεια 

υλικού. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με επιταγή της Τράπεζας της 

Ελλάδος μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, την 

υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων, την προσκόμιση του τιμολογίου του 

Προμηθευτή  και την έκδοση του σχετικού εντάλματος και την προσκόμιση 

των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο 35 του ΠΔ 

118/2007. 

Επίσης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(ν.4013/2011 ΦΕΚ Α΄ 204-15/9/2011), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί 

της αξίας προ ΦΠΑ της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή 

κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής.  

 

   

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 

Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ο Προμηθευτής κατέθεσε στο 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. την αριθ. ....................................................................... εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης της Τράπεζας ………………………, 
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ύψους …………………………………………………..…….. ευρώ 

(…………………..) αορίστου χρόνου και θα επιστραφεί  μετά την προσήκουσα 

παραλαβή όλων των ειδών και εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση κατάπτωσης  

του συνόλου ή μέρους αυτής και εφόσον έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της 

παρούσας σύμβασης. 

  

Το ΕΚΚΔΑ έχει το δικαίωμα να αποφασίσει  την κατάπτωση μέρους ή του 

συνόλου της εγγυητικής επιστολής στην περίπτωση που δικαιολογημένα η 

Επιτροπή Παραλαβής αρνηθεί την ποιοτική παραλαβή μέρους ή του συνόλου 

της προμήθειας, ως και στην περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση 

παραδόσεως υπερβαίνουσα τα κατωτέρω διαστήματα. Στην περίπτωση αυτή, 

το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεί επίσης το δικαίωμα υπαναχωρήσεως από τη Σύμβαση, 

όσον αφορά τα μη παραληφθέντα είδη. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης των προμηθευόμενων ειδών, εκτός των λοιπών 

δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διατάξεις περί προμηθειών του 

Δημοσίου (π.χ. καταγγελία σύμβασης, έκπτωση κλπ), επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα ως κάτωθι: 

α. Για καθυστέρηση παράδοσης που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που 

δεν υπερβαίνει το 1/2 του συμβατικού χρόνου παράδοσης, 3% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

β. Για καθυστέρηση παράδοσης που υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των 

δέκα (10) ημερών, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Σε κάθε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μερών επί των όρων της παρούσας 

σύμβασης αυτή επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια των Αθηνών, τα 

οποία θα εφαρμόσουν το Ελληνικό Δίκαιο. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Η Σύμβαση αυτή περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί 

μεταξύ των συμβαλλομένων και υπερισχύει κάθε άλλης συμφωνίας, 
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προφορικής ή γραπτής ως και των όρων της διακήρυξης του Διαγωνισμού 

όπου είναι αντίθετοι σ’ αυτή τη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (Κανονισμός 

Προμηθειών του Δημοσίου, ΦΕΚ 266 τ. Α΄) και του Α.Κ. 

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης προμήθειας οι δύο 

συμβαλλόμενοι υπέγραψαν δύο (2) όμοια πρωτότυπα, έλαβε δε ο καθένας 

από ένα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το 

ΕΚΔΔΑ 

  Για τον Προμηθευτή 

Η Γενική Γραμματέας 

 

 

Άννα Αναγνωστοπούλου  

 

 

                                                                                    


