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ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη υποβολόσ προςφορών για προμόθεια φακϋλων (folders) και 

μπλοκ ςημειώςεων για τισ ανϊγκεσ των εκπαιδευτικών μονϊδων του 

Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 

 

Σο Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ, Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςτο πλαύςιο των  

εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων  του  ϋχει ανϊγκη για την προμόθεια: 

1) Υϊκελοι (folders), CPV: 22852000-7: Ντοςιϋ 

2) Μπλοκ ςημειώςεων, CPV: 22816100-4. 

Κατόπιν αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβϊλουν τισ προςφορϋσ τουσ ςε κλειςτό 

φϊκελο ϋωσ και  την  18η Νοεμβρύου 2019, ημϋρα Δευτϋρα, ςτο Πρωτόκολλο (1οσ όροφοσ, γραφεύο 

107, ώρεσ λειτουργύασ 09.00-15.00).   

 
Σεχνικϋσ προδιαγραφϋσ – Ποςότητα 

ΣΜΗΜΑ 
ΟΝΟΜΑΙΑ 

ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 

Προμόθεια φακϋλων 
(folders) για τισ 
ανϊγκεσ των 
εκπαιδευτικών 
μονϊδων του ΕΚΔΔΑ 

Κοπτικό χωρύσ κολλόματα, 50 Φ 70 cm 
ανϊπτυγμα (ανοικτό), για 69 Φ 44,6 cm 
ανοικτό, ρϊχη 1,2 cm, 1 όψη, CMYK ςε χαρτύ 
ινβερκότ 350 gr, λϊςτιχο ςε χρώμα μαύρο 

8.000 τεμϊχια 

2 

Προμόθεια μπλοκ 
ςημειώςεων για τισ 
ανϊγκεσ των 
εκπαιδευτικών 
μονϊδων του ΕΚΔΔΑ 

32 φύλλα,  
16 Φ 28 cm ανϊπτυγμα (ανοικτό), για 16 Φ 24 
cm κλειςτό, πλϊτη χαρτόνι,  
εςωτερικϊ εκτύπωςη 1 χρώμα ςε χαρτύ 
γραφόσ 80 gr, 
εξώφυλλο CMYK ςε χαρτύ velvet 170 gr 

8.000 τεμϊχια 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Σμόμα Προμηθειών 

 

Σαχ. Δ/νςη: 

Πληροφορύεσ: 

Σηλϋφωνο: 

Fax: 

e-mail: 

Πειραιώσ 211, 177 78 Σαύροσ 

Μαρύα Καραλό 

213 1306 483 

213 1306 480 

mkarali@ekdd.gr  

promitheies@ekdd.gr 

Αθόνα,     12/11/2019 

Α.Π.:       6586 
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Η παρούςα πρόςκληςη διενεργεύται ςε τμόματα και ςυνεπώσ οι υποψόφιοι μπορούν να 

υποβϊλουν προςφορϊ για το ϋνα (1) ό και για τα δύο (2) τμόματα.  

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν καταθϋςουν την προςφορϊ τουσ, υποχρεούνται να παραλϊβουν, 

με δικό τουσ μϋριμνα και ευθύνη, αντύγραφο δεύγματοσ από το Σμόμα Προμηθειών του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Η μακϋτα για την εκτύπωςη θα δοθεύ ςτον Ανϊδοχο προμηθευτό, με την υπογραφό τησ 

ςύμβαςησ. 

Εντόσ πϋντε (5) ημερών από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ο Προμηθευτόσ υποχρεούται, πριν την 

τελικό παραγωγό του ςυνόλου των φακϋλων (folders) και μπλοκ, να παραδώςει δοκύμιο που θα 

αντιςτοιχεύ με το τελικό παραδοτϋο και ςύμφωνα με το οπούο θα λϊβει την τελικό ϋγκριςη για τη 

μαζικό παραγωγό. 

Προώπολογιςμόσ  

Έωσ ϋξι χιλιϊδεσ  ευρώ (6.000,00€) μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α. (24%), με κριτόριο ανϊθεςησ 

τη χαμηλότερη τιμό, (τιμό με Υ.Π.Α. 7.440,00 €), ςύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6566/11-11-2019 

Απόφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ (ΑΔΑ: ΩΜ5Φ4691Υ0-ΑΣ6). 

Ο προώπολογιςμόσ τησ παρούςασ πρόςκληςησ ανϊ τμόμα αναλύεται ωσ  εξόσ:  

ΣΜΗΜΑ 
ΟΝΟΜΑΙΑ 

ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΦΩΡΙ 

Υ.Π.Α. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

ΜΕ Υ.Π.Α. (24%) 

1 
Υϊκελοι 
(folders) 

   3.200,00 ΕΤΡΩ 3.968,00 ΕΤΡΩ 

2 
Μπλοκ 
ςημειώςεων  

   2.800,00 ΕΤΡΩ 3.472,00 ΕΤΡΩ 

 

Οι υποψόφιοι πρϋπει να ςυμπληρώςουν απαραιτότωσ τoν πύνακα Οικονομικόσ 

Προςφορϊσ που ακολουθεύ. 

 ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΕΜΑΦΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

(χωρύσ ΥΠΑ) 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

(χωρύσ 
Υ.Π.Α.) 

ΤΝΟΛΟ 
(χωρύσ Υ.Π.Α.) 

1. Υϊκελοι (folders) 8.000 0,40 €   

2. Μπλοκ ςημειώςεων 8.000 0,35 €   

 
ΥΠΑ 24%  

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

Ο κϊθε υποψόφιοσ πρϋπει να υποβϊλει μύα και μοναδικό τιμό για κϊθε εύδοσ  του ανωτϋρω 

πύνακα. Η τιμό μονϊδοσ που θα προςφερθεύ επύ την ζητούμενη ποςότητα δεν πρϋπει να 

ξεπερνϊ την εκτιμώμενη αξύα ανϊ τμόμα, όπωσ αυτό καταγρϊφεται ςτη ςτόλη με τύτλο 

«ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΦΩΡΙ Υ.Π.Α.» ςτον ανωτϋρω πύνακα Προώπολογιςμού. 
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Οι οικονομικϋσ προςφορϋσ αξιολογούνται ανϊ τμόμα και προςωρινόσ ανϊδοχοσ 

ανακηρύςςεται ο υποψόφιοσ που υποβϊλλει την  προςφορϊ με τη χαμηλότερη τιμό, ανϊ 

τμόμα. 

Παρϊδοςη ειδών 

Η παρϊδοςη των ειδών θα γύνει εντόσ δϋκα   (10) ημερών  από την ϋγγραφη ειδοπούηςη του ΕΚΔΔΑ 

με ευθύνη, μϋςα και ϋξοδα του προμηθευτό, ςτα γραφεύα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςτον Σαύρο Αττικόσ 

(Πειραιώσ 211), ημϋρεσ και ώρεσ και ςε ςημεύο που θα του υποδεικνύεται. 

Τποχρεώςεισ αναδόχου 

Ο προμηθευτόσ ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα του παρεχομϋνου εύδουσ. 

Ο προμηθευτόσ εγγυϊται ότι δεν υπϊρχουν ελαττώματα ςτο παρεχόμενο εύδοσ και ότι δεν θα 

παρουςιαςτούν ελαττώματα οφειλόμενα ςε πλημμελό καταςκευό ό ελαττωματικϊ υλικϊ, τα δε 

υλικϊ ανταποκρύνονται ςτισ ιδιότητεσ τησ παρούςασ πρόςκληςησ. ε περύπτωςη που 

παρουςιαςτούν προβλόματα ό βλϊβεσ ςτο παρεχόμενο εύδοσ, ο προμηθευτόσ θα αναλαμβϊνει την 

αποκατϊςταςό του. 

Επύςησ, διευκρινύζεται ότι, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ  και καθ’ 

όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςόσ  τησ, να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ των παραγρϊφων 2 και 11 του ϊρθρου 

4β ό και τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 12 ό και τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 16 του Ν. 

2939/2001.  

Η τόρηςη των υποχρεώςεων ελϋγχεται από την αναθϋτουςα αρχό μϋςω του αρχεύου 

δημοςιοπούηςησ εγγεγραμμϋνων παραγωγών ςτο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) 

που τηρεύται ςτην ηλεκτρονικό ςελύδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τησ προθεςμύασ τησ παραγρϊφου 

4 του ϊρθρου 105 του Ν. 4412/2016 και αποτελεύ προώπόθεςη για την υπογραφό του 

ςυμφωνητικού, ςτο οπούο γύνεται υποχρεωτικϊ μνεύα του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 

παραγωγού. Η μη τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρούςασ παραγρϊφου ϋχει τισ 

ςυνϋπειεσ τησ παραγρϊφου 5 του ϊρθρου 105 του Ν. 4412/2016 (ϋκπτωςη). 

 

Αποδεικτικϊ ϋγγραφα μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού 

 

Πριν από την ϋκδοςη τησ απόφαςησ ανϊθεςησ, ο προμηθευτόσ που κηρύχθηκε ωσ προςωρινόσ 

ανϊδοχοσ οφεύλει να προςκομύςει τα κϊτωθι δικαιολογητικϊ προσ απόδειξη μη ςυνδρομόσ των 

λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 73 του Ν.4412/2016: 

Για την πλόρωςη των απαιτόςεων τησ παρ.1 του ϊρθρου 73: 

1) Απόςπαςμα ποινικού μητρώου, ό ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από 

αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ - μϋλουσ  ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ 

όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο προμηθευτόσ. 

Για την πλόρωςη των απαιτόςεων τησ παρ.2 του ϊρθρου 73: 

2) Αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ από τουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικούσ φορεύσ του 

οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ και επιπλϋον υπεύθυνη δόλωςη αναφορικϊ με τουσ οργανιςμούσ 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςτουσ οπούουσ οφεύλει να καταβϊλει ειςφορϋσ,  (ςτην περύπτωςη που ο 

προμηθευτόσ ϋχει την εγκατϊςταςό του ό απαςχολεύ προςωπικό ςτην Ελλϊδα, αφορϊ 

οργανιςμούσ κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ).  
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3) Αποδεικτικό φορολογικόσ ενημερότητασ από την αρμόδια αρχό του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό 

χώρασ. 

 

Πληρωμό-Κρατόςεισ  

Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιεύται με την εξόφληςη του εκατό τοισ εκατό (100%) τησ 

ςυμβατικόσ αξύασ που αντιςτοιχεύ ςτην ποςότητα των ειδών που παραλόφθηκαν οριςτικϊ. 

Η πληρωμό θα γύνεται μϋςω τησ Σραπϋζησ τησ Ελλϊδοσ, μετϊ την προςκόμιςη των νομύμων 

δικαιολογητικών που προβλϋπονται από το ϊρθρο 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

Οι πληρωμϋσ υπόκεινται ςε παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ 4% για την προμόθεια αγαθών επύ 

του καθαρού ποςού (ϊρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 4172/2013, όπωσ ιςχύει).  

Η αμοιβό του Αναδόχου υπόκειται ςτισ νόμιμεσ υπϋρ του Δημοςύου και τρύτων κρατόςεισ, που τον 

βαρύνουν αποκλειςτικϊ.  Ιδύωσ βαρύνεται με τισ ακόλουθεσ κρατόςεισ: 

(α) υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.), ςύμφωνα με τα 

οριζόμενα ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 4 του ν. 4013/2011, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 44 του ν. 

4605/2019 και την Τ.Α. 5143/05.12.2014 (ΥΕΚ 3335 Β΄), όπωσ ιςχύει, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 

0,07%, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, 

καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ.  

(β) για την κϊλυψη των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, 

ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 350 του Ν. 4412/2016 και την Κ.Τ.Α. 

1191/14.03.2017, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,06%, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε 

πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ό 

τροποποιητικόσ ςύμβαςησ. 

Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπόκεινται ςε τϋλοσ χαρτοςόμου τρύα τοισ εκατό (3%) και ςτην επ’ 

αυτού ειςφορϊ υπϋρ Ο.Γ.Α. εύκοςι τοισ εκατό (20%). 

 

την διϊθεςό ςασ για κϊθε διευκρύνιςη. 

                                                                                          O ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

 

       ΔΙΟΝΤΙΟ Α. ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟ 

 

 

 

 

Εςωτερικό διανομό (μϋςω e-mail) 

1. Γραφεύο Προϋδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

2. Δ/νςη ΙΝ.ΕΠ 

3. Δ/νςη ΕΔΔΑ 

 




