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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«Για την προμήθεια ξηρογραφικού χάρτου Α4, για τις ανάγκες της Κεντρικής
Διοίκησης και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α. με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή) »
Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) έχοντας υπόψη:
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις, όπως ισχύουν :
1.1Του Ν1790/88 (ΦΕΚ134/Α/88) «Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις »,
1.2. Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της
αγροτικής δραστηριότητας»,
1.3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
1.4. Του άρθρου 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ
167/Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
1.5. 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»,
1.6. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»,
1.7. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες»,
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 1472/06-02-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους,
#24.600,00# ευρώ (Α.Δ.Α. ΩΕΤ946ΨΧΞ5-615) που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Οικονομικού με α/α 73,
3. Τη με αριθμ. 16/16-02-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.
με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
υποβολής προσφοράς και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την
προμήθεια ξηρογραφικού χάρτου Α4, για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και
των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α., σας γνωρίζει ότι:
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1. Πρόκειται να προβεί στην, με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, προμήθεια ξηρογραφικού χάρτου Α4, για τις ανάγκες της
Κεντρικής Διοίκησης και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α., μετά
από την υποβολή σφραγισμένων προσφορών, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννιά
χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός (19.838,71) ευρώ,
πλέον του Φ.Π.Α. 24% στο ποσό αυτό.
2. Εφόσον επιθυμείτε να υποβάλλετε προσφορά, σας ενημερώνουμε ότι οι
προσφορές πρέπει να κατατεθούν υπ’ ευθύνη του ενδιαφερόμενου , στο Τμήμα
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α, αφού απαραιτήτως πρωτοκολληθούν από το Τμήμα
Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛ.Γ.Α., στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι
την 06-03-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία διενέργειας
διαγωνισμού):
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Μεσογείων 45
Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύουν σήμερα.
4. Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές θα εξεταστούν από την Τριμελή Επιτροπή
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
5. Η προσφορά είναι υποχρεωτική για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.
6. Η προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
7. Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δεν
δεσμεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος θα αναλάβει υποχρέωση
έναντι του αναδόχου, μόνο με σχετική προς αυτόν επιστολή.
8. Η σύμβαση με την οποία θα υλοποιηθεί το παραπάνω έργο, θα διέπεται από τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», την παρούσα πρόσκληση και την προσφορά σας.
9. Επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β΄
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ Α4», ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» και
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
10. Η παρούσα πρόσκληση καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. (www.elga.gr), στην ιστοσελίδα
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http://et.diavgeia.gov.gr. και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) (www.eprocurement.gov.gr.)
Εσωτερική Διανομή:
Τριμελή Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
• Πρόεδρο Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών
κ. Γεώργιο Αγλαμίση
• Γραμματέα Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών
Κα. Ιωάννα Φατούρου

Ο Πρόεδρος

Θεοφάνης Κουρεμπές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο διαγωνισμού
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια ξηρογραφικού χάρτου Α4, για τις
ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του
ΕΛ.Γ.Α., όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ Α4 της παρούσας πρόσκλησης.
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που
υποβάλλονται για μέρος των αιτουμένων ειδών κάθε μέρους και εναλλακτικές
προσφορές.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 2ο: Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
Αναθέτουσα αρχή είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
Η διεύθυνση του ΕΛ.Γ.Α. είναι:
Μεσογείων 45
115 26 ΑΘΗΝΑ
ΑΡΘΡΟ 3ο: Προϋπολογισμένη δαπάνη
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννιά
χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός (19.838,71) ευρώ,
πλέον του Φ.Π.Α. 24% στο ποσό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 4ο: Τρόπος υποβολής των προσφορών
Η προσφορά κάθε υποψήφιου υποβάλλεται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα και
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
- Ο παραλήπτης :ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λεωφόρος Μεσογείων 45
Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ
- Ο αριθμός της πρόσκλησης
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, αριθμός
τηλεφώνου, αριθμός FAX).
- Η ένδειξη, προσφορά για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Κ.Δ
και των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν εγγράφως υπ’ ευθύνη του ενδιαφερόμενου,
στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., αφού απαραιτήτως πρωτοκολληθούν από το
Τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛ.Γ.Α., στην παραπάνω
διεύθυνση, μέχρι την 6η Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
2. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος) τοποθετούνται όλα τα
σχετικά με την προσφορά στοιχεία.
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3. Με την προσφορά μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς οι προσφέροντες
υποβάλουν:
Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και
με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπέρ
του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό το 2% της
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
Φ.Π.Α.), ήτοι ποσό χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €).
3.1. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό
ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη – μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών – μελών
αυτό το δικαίωμα.
3.2. Οι Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα
παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα.
3.3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ της παρούσας πρόσκλησης.
Διαφορετική διατύπωση των εγγυητικών επιστολών, λόγω χρήσης τυποποιημένων
εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
ΤΣΜΕΔΕ, δεν καθιστά τις εγγυήσεις απαράδεκτες, εφόσον αυτές έχουν το
υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το Νόμο και την παρούσα
διακήρυξη
3.4. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό
ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη
δήλωση εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
3.5. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 7 της
παρούσας διακήρυξης .
3.6. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα
από τα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης ή αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες
3.7. Ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση
της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της εγγυητικής επιστολής.
3.8. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες:
αα) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και
ββ) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων
προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις
3.9. Προσφορές που δε συνοδεύονται από εγγύηση σύμφωνα με τα παραπάνω,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη
3.10. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης εταιρειών οι εγγυητικές επιστολές
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης.
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
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•
Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν
εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
•
Είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
•
Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμό κατά την ημερομηνία διενέργειας
διαγωνισμού
•
Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο
•Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα
β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα θα φέρει την ένδειξη
«Πρωτότυπο», μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινής απόρριψης, σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα θα φέρει
την ένδειξη «Πρωτότυπο», επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σύμφωνα με
το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο, σε κάθε σελίδα του πρέπει
να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται από τον
υποψήφιο προμηθευτή. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από
κάθε αντίγραφο της προσφοράς.
Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του
κυρίου φακέλου.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών
του ΕΛ.Γ.Α. οφείλει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να
μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε
αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Τριμελούς
Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Τριμελούς
Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω. Προσφορές που
υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσμες.
Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, οποτεδήποτε, εγγράφως
συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων
υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει απαραίτητη.
Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν
του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του
συλλογικού οργάνου.
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπ' όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν τα οικονομικά στοιχεία αόριστα, συνεπάγονται
την απόρριψη της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 5ο: Χρόνος ισχύος των προσφορών
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημέρες προσμετρούμενες από
την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία,
πριν τη λήξη της, κατ΄ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών.
ΑΡΘΡΟ 6ο: Τιμές
Οι τιμές των προς προμήθεια ειδών θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, χωρίς τον
Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους
δαπανών για την ολοκλήρωση, μεταφορά και παράδοση στην αποθήκη του ΕΛ.Γ.Α.,
στα ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πικερμίου 3), καθώς και των Περιφερειακών
Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α., θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
Ι. Τιμή μονάδας (με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.)
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
IΙΙ. Συνολικό συμβατικό τίμημα (με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.).
Η συνολική τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των
προσφορών.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Ο προμηθευτής επιβαρύνεται:
Ο προμηθευτής επιβαρύνεται:
Α) με κράτηση ύψους 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων , 3% χαρτόσημο επί των κρατήσεων υπέρ ΕΑΔΗΣΥ και 20% επί των
κρατήσεων χαρτοσήμου, υπέρ Ο.Γ.Α.
Ο προμηθευτής επιβαρύνεται: με παρακράτηση φόρου 4% για την προμήθεια
αγαθών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ
167/Α/2013).
Η Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από
τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων
τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
ΑΡΘΡΟ 7ο: Κατακύρωση - Εγγυήσεις – Σύμβαση
1. Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής.
2. Κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΕΛ.Γ.Α., ύστερα από πρόταση της Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών του
ΕΛ.Γ.Α. και ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση στον προμηθευτή.
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3. Τον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :
α)Τα προς προμήθεια είδη, β)την τιμή, γ)τον τόπο παράδοσης των υλικών, δ)τη
συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης και ε)την προθεσμία υπογραφής της
σύμβασης.
4. Με την ανακοίνωση της Ανάθεσης καταρτίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του
ΕΛ.Γ.Α. , η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι
υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού
αποτελέσματος να προσέλθει στα γραφεία του ΕΛ.Γ.Α., για να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση.
Αν παρέλθει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, χωρίς ο προμηθευτής να
προσέλθει, ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο. Σε περίπτωση που ο
προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση
του διαγωνισμού στον επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο με τη χαμηλότερη τιμή ή
την επανάληψη του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται σε
βάρος του εκπτώτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε
ζημιάς του ΕΛ.Γ.Α.
5. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα
εξής:
 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
 Τα συμβαλλόμενα μέρη
 Τα προς προμήθεια είδη
 Την τιμή
 Τον τόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών
 Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών
 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
 Τις προβλεπόμενες κυρώσεις
 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
 Το συμβατικό τίμημα και χρόνο πληρωμής
Το έγγραφο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο
στηρίζεται, όπως η προσφορά, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Η τελική σύμβαση έχει συστατικό χαρακτήρα και ο προμηθευτής αποκτά δικαιώματα
από την υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση δεν θεμελιώνει κανένα απολύτως
δικαίωμα από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
6. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
7. Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε
κάθε στάδιο της διαδικασίας.
8. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν θα
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
9. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος
το αργότερο ως την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει σε Ευρώ ποσοστό 5% του συνολικού
συμβατικού τιμήματος της προμήθειας που του κατακυρώθηκε, χωρίς Φ.Π.Α.,
με αόριστο χρόνο ισχύος.
10. Η εγγύηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ της παρούσας πρόσκλησης.
11. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς
υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι
επιστροφής της στην Τράπεζα.
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12. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της προμήθειας και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.
13. Σε περίπτωση αθέτησης από τον προμηθευτή οποιουδήποτε όρου της
σύμβασης δικαιούται ο ΕΛ.Γ.Α. με μονομερή δήλωσή του (απόφαση Δ.Σ.) που θα
απευθύνεται στον ανάδοχο να τον κηρύξει έκπτωτο.
Σ’ αυτήν την περίπτωση καταπίπτει, λόγω ποινικής ρήτρας ολόκληρο το ποσό της
εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ΕΛ.Γ.Α.
14. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο προμηθευτής
να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού
ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια.
15. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 105 και 135 τουΝ.4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α/2016)
ΑΡΘΡΟ 8ο: Τόπος και χρόνος παράδοσης
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει κατά το εν δεύτερον (1/2) αυτής με την πρώτη
παράδοση, η υπόλοιπη δε ποσότητα εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία
ειδοποίησης του προμηθευτή σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας εντός του
τρέχοντος έτους, και ύστερα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής
σύμβασης, στην αποθήκη του ΕΛ.Γ.Α., στα ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πικερμίου 3) καθώς
και στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ Α4
1. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης, Λ.Δημοκρατίας 1, 68100 ΑΛΕΞ/ΛΗ,
Αρμόδιος κ. Πανάγος, Τηλ: 2551021818, 88100-9, 89686
Είδος
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητα
Ξηρογραφικό χάρτης Α4

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

300

2. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Καβάλας, Παύλου Μελά 8, Β΄Πάροδος, 65403 ΚΑΒΑΛΑ,
Αρμόδια κα Δρεζηνιώτη, Τηλ: 2510621900-30, 620266
Είδος
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητα
Ξηρογραφικό χάρτης Α4

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

200

3. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Λαμίας, Αρκαδίας 8
Αρμόδια κα Καραφωτιά, Τηλ: 2231067720
Είδος
Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Ξηρογραφικό χάρτης Α4

200

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

4. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου, Πετρακογιώργη & Μαιάνδρου, περιοχή “ΚΟΡΩΝΗ”
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Αρμόδια κα Παπαδάκη, Τηλ: 2810264200-201
Είδος
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητα
Ξηρογραφικό χάρτης Α4

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

400

5. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας, Αυστραλίας 88, 26442 ΠΑΤΡΑ,
Αρμόδιος κος Βλαχόπουλος, Τηλ: 2610462513-19, 462521-30
Είδος
Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Ξηρογραφικό χάρτης Α4

500

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

6. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης, Λαγοπάτη, Αταλάντης & Βουλευτικού, ΤΡΙΠΟΛΗ,
9
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Αρμόδια κα Χασιώτη, Τηλ: 2710230641,42,45,46,47,48
Είδος
Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Ξηρογραφικό χάρτης Α4

500

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

7. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Αγρινίου, Καλλέργη 24, ΑΓΡΙΝΙΟ,
Αρμόδια κα Καβαλάρη, Τηλ: 2641048701,2,3
Είδος
Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Ξηρογραφικό χάρτης Α4

300

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

8. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας, Λ.Καραμανλή & Κασταλίας 28, ΛΑΡΙΣΑ,
Αρμόδια κα Γεωργοσούλη, Τηλ: 2410231300
Είδος
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητα
Ξηρογραφικό χάρτης Α4

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

400

9. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Ιωαννίνων, Εθνικής Αντιστάσεως 8, ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
Αρμόδιος κος Ιωάννης Κασιούμης, Τηλ: 2651064730,64735
Είδος
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητα
Ξηρογραφικό χάρτης Α4

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

400

10. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Κοζάνης - Κ. Καραμανλή 4, ΚΟΖΑΝΗ,
Αρμόδιος κος Ιωάννης Παλιούρας, Τηλ: 2461054080,54090
Είδος
Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Ξηρογραφικό χάρτης Α4

300

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

11. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας, Ν.Π.Ο. Βέροιας – Θεσσαλονίκης, ΒΕΡΟΙΑ,
Αρμόδιος κος Κόντος, Τηλ: 2331077600-14
Είδος
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητα
Ξηρογραφικό χάρτης Α4

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

400

12. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 104, Ε΄Πάροδος, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Αρμόδιος κος Γεμιτζής Ηλίας, Τηλ: 2310508841,42,20,21
Είδος
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητα
Ξηρογραφικό χάρτης Α4

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

400

13. Κεντρική Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. – Μεσογείων 45 – 2ος όροφος Γραφείο 23 ΑΘΗΝΑ, Αρμόδιος κ. Αναγνωστόπουλος, Τηλ: 2107490423
Είδος
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητα
Ξηρογραφικό χάρτης Α4

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

3.500

14. Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕΜΕ) ΕΛ.Γ.Α. – Κεντρικός Αερολιμένας
Θεσ/κης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 55103 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Αρμόδιος κ.Τσιτουρίδης, Τηλ:
2310472953, 475833, 476642
Είδος
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητα
Ξηρογραφικό χάρτης Α4

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

200

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών του
ΕΛ.Γ.Α., ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο θα πρέπει
υποχρεωτικά να υποβληθεί στον ΕΛ.Γ.Α. πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου
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παράδοσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 εγγράφως,
εφόσον κατά την κρίση του, συντρέχουν ειδικοί λόγοι που να δικαιολογούν τούτο. Η
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνει από την
Επιτροπή Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
παράδοσης της προμήθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών της προμήθειας καλείται να παραστεί
εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος.
Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβών με
όλους τους δυνατούς κατ' αυτήν τρόπους.
ΑΡΘΡΟ 9ο: Τροποποίηση της Σύμβασης κατά την διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου
οργάνου. Ο ΕΛ.Γ.Α διατηρεί το δικαίωμα μείωσης ή αύξησης των ωρών φύλαξης
κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του αναδόχου και με αντίστοιχη μεταβολή του
συμβατικού τιμήματος σύμφωνα με τις τιμές της αρχικής προσφοράς του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 10ο: Πληρωμή
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την
Επιτροπή Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α. και μετά από την κατάθεση των απαραίτητων
δικαιολογητικών που είναι :
α. Τιμολόγιο.
β. Βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού ότι έγινε η
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου μήνα για το προσωπικό
που απασχολεί.
γ. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως
προς τις υποχρεώσεις του.
ΑΡΘΡΟ 11ο: Κυρώσεις – Ποινικές ρήτρες – Εκπτώσεις
Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι
οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, τους όρους της προσφοράς του,
καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση
της προμήθειας.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του
προμηθευτή, ο ΕΛ.Γ.Α κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής
Παραλαβών, θα δύναται να επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 207 του
Ν.4412/2016.
Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμά του που απορρέει απ΄ αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε τα είδη μέσα στο
συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.
Η επιβολή Ποινικών Ρητρών και κήρυξη εκπτώτου προμηθευτή δεν εφαρμόζεται σε
περίπτωση ανωτέρας βίας και για τις καθυστερήσεις που δεν ευθύνεται ο
προμηθευτής.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ του
ΕΛ.Γ.Α, ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, η οποία
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά τα άρθρα 203
και 74 του Ν.4412/2016, κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης
της σύμβασης και προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή από τις
προμήθειες του Δημόσιου Τομέα.
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Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 12ο : Επίλυση διαφορών
1. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία
ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ εφαρμογής της, ο ΕΛ.Γ.Α. και ο
προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα
με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα
υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.
2. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά
αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 13ο: Λοιποί όροι
1. Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο των
υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα
συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΕΛ.Γ.Α.
2. Προσωπικό
Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας, ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς
αποκατάστασή της.
3. Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο,
ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία να τα αναφέρει
εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της πρόσκλησης, εκτός αν ρητά αναφέρει στην προσφορά του τα σημεία
εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται.
5. Για όσους όρους δεν αναφέρονται ανωτέρω θα εφαρμόζονται ανάλογα οι
διατάξεις του Ν.4412/2016.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

Περιγραφή: Ξηρογραφικό Χαρτί Α4

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

1.

Διαστάσεις χαρτιού Α4

210 x 297mm

2.

ΝΑΙ

6.

Ποσότητα χαρτιού Α4: Οκτώ χιλιάδες (8.000)
δεσμίδες
Μονόφυλλο, κατάλληλο για φωτοτυπίες και
εκτυπώσεις σε εκτυπωτή Laser διπλής όψεως
Να μην απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις ή
ειδική μεταχείριση κατά την αποθήκευση σε
συνθήκες γραφείου, ούτε να επηρεάζεται από το
μεγάλο
διάστημα
αποθήκευσης
ή
να
παρουσιάζει ευαισθησία στον κανονικό φωτισμό
γραφείου
Τα φωτοαντίγραφα να είναι ευκρινή και να μην
αλλοιώνονται
Χρώμα χαρτιού

7.

100% χημικός πολτός

ΝΑΙ

8.

Βάρος

80gr/m²

9.

Το χαρτί θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε ΝΑΙ
δεσμίδες των 500 φύλλων, ο αριθμός των
φύλλων να είναι ακριβής, χωρίς σχισμένα ή
ελαττωματικά, να είναι όλα της ίδιας διάστασης,
ποιότητας και κατηγορίας

10.

Τα φύλλα κάθε δεσμίδας να είναι κομμένα με ΝΑΙ
ηλεκτρονικό τρόπο έτσι ώστε το κόψιμο να είναι
τελείως λείο και να μην παρουσιάζει
επικολλημένα ρινίσματα χαρτιού

11.

Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με ΝΑΙ
χαρτί το οποίο να έχει υποστεί επεξεργασία
αδιαβροχοποιήσεως
έτσι
ώστε
να
προστατεύεται
από
την
υγρασία
του
περιβάλλοντος κατά τη μετακίνησή του ή στους
χώρους όπου φυλάσσεται.
Το χαρτί περιτυλίγματος θα πρέπει επίσης να
έχει ικανή αντοχή, έτσι ώστε να αντέχει στις
διακινήσεις με τα συνηθισμένα μέσα μεταφοράς
και τις φορτοεκφορτώσεις. Οι δεσμίδες τέλος, να
είναι συσκευασμένες σε κιβώτια από χαρτόνι.

12.

Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να ΝΑΙ
γράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο :
α . Το είδος του χαρτιού
β . Οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων
γ . Το βάρος σε γραμμάρια

3.
4.

5.

Θα γίνει έλεγχος βάσει δείγματος.
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Για το σκοπό αυτό κάθε προμηθευτής που συμμετάσχει στο διαγωνισμό είναι
υποχρεωμένος να υποβάλλει δείγμα του χαρτιού που προσφέρει. Ένα μέρος του
δείγματος θα χρησιμοποιηθεί για να εξεταστεί η συμπεριφορά του στα φωτοτυπικά
μηχανήματα και στους εκτυπωτές και ένα μικρό μέρος θα διατηρηθεί για να
συγκριθεί με την τελική ποσότητα που θα παραδώσει ο προμηθευτής στο όνομα του
οποίου θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Ξηρογραφικός χάρτης Α4

Δεσμίδα
των
πεντακοσίων
(500) φύλλων

8.000

ΣΥΝΟΛΟ
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ΤΙΜΗ
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ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ που
βαρύνει το
είδος

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.EΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 63
Τ.Κ. 173 42 – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ: 210 99 53 404-6
FΑΧ: 210 99 30 973
2. INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.
5ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Τ.Κ. 194 00 – ΚΟΡΩΠΙ
ΤΗΛ: 210 66 97 500
FΑΧ: 210 66 23 536
3.Π. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 4
Τ.Κ. 136 78 – ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ & FΑΧ: 210 24 05 702
4.INNOVATIVE SOLUTIONS & SERVICES (INSS)
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 25 & ΗΦΑΙΣΤΟΥ
Τ.Κ. 194 00 – ΚΟΡΩΠΙ
ΤΗΛ. 211 1049 900
5.Γ. & Χ. ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε.
ΝΤΑΛΙΑΣ 39
Τ.Κ. 136 77 – ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ: 210 24 45 770 & 210 28 43 172
FΑΧ: 210 24 45 782

15

ΑΔΑ: 9ΒΩΤ46ΨΧΞ5-3ΒΑ

18PROC002707034 2018-02-23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας………………………………………………………..
Κατάστημα……………………………………………………………………
Ημερομηνία Έκδοσης……………………….
Ευρώ…………………………………………………….
Προς
Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
Τμήμα Προμηθειών
Μεσογείων 45
115 10 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡ………………ΕΥΡΩ……………….............
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως του ποσού των ……………………………………………………. ευρώ υπέρ
της Εταιρείας ……………………………. Δ/νση …………………………………………
για
τη
συμμετοχή
της
στον
διενεργούμενο
διαγωνισμό
της
………………………………
για
την
προμήθεια
………………………………………………
σύμφωνα
με
την
υπ΄αριθμ.
…………………… Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που
απορρέουν από τη συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο
ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη
ειδοποίηση σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο
της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας………………………………………………………..
Κατάστημα……………………………………………………………………
Ημερομηνία Έκδοσης……………………….
Ευρώ………………………………………………..…………….
Προς
Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
Τμήμα Προμηθειών
Μεσογείων 45
115 26 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡ……….……
ΕΥΡΩ….……….............
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως του ποσού των ……………………………………………………. ευρώ υπέρ
της
Εταιρείας…………………………………………………………
Δ/νση
…….………………… ……………………………………………………… για την καλή
εκτέλεση των όρων της υπ΄αριθμ. σύμβασης ………………………… συνολικής αξίας
……………………………
…………………
για
την
προμήθεια
………………………………………………. …………
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που
απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο
ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη
ειδοποίηση σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο
της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αριθμ.

/2018

Για την προμήθεια ξηρογραφικού χάρτου Α4

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ:
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ : Τα γραφεία του ΕΛ.Γ.Α. (Μεσογείων 45 ΑΘΗΝΑ).
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ :
1.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, που εδρεύει στην
Αθήνα, επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων, αριθμ. 45, έχει Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου: 090038188, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ.: ΙΒ’ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα
για την υπογραφή του παρόντος από τον κο Θεοφάνη Κουρεμπέ, Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1790/88,
όπως ισχύουν σήμερα, και της αριθμ. 9268/117544/5-11-2015 κοινής απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ
789/5-11-2015 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.), ο οποίος στο εξής για συντομία θα αποκαλείται
‘’ΕΛ.Γ.Α.’’
2.
Η
Εταιρεία
…..………….…………
με
την
επωνυμία
«………………………………. », και τον διακριτικό τίτλο «……………………….» και
εδρεύει ………………………………….., νομίμως εκπροσωπούμενη από τον
……………………………….............................,
δυνάμει
του
………………………………………………. η οποία στο εξής για συντομία θα
αποκαλείται «Προμηθευτής».
Έχοντας υπόψη:
1.1. Του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) «Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις»,
1.2. Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της
αγροτικής δραστηριότητας»,
1.3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις»,
1.4. Του άρθρου 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ
167/Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
1.5. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,
1.6. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών»,
1.7. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες»,
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 1472/06-02-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους,
#24.600,00# ευρώ (Α.Δ.Α. ΩΕΤ946ΨΧΞ5-615) που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Οικονομικού με α/α 73,
3. Τη με αριθμ. 16/16-02-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.
με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
υποβολής προσφοράς και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την
προμήθεια ξηρογραφικού χάρτου Α4.
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4. Τον διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις ………………… σύμφωνα με τους όρους
της αριθμ…………πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και συμμετείχαν σε αυτόν οι
εταιρείες………………………………… ,
5. Την με αριθμ. πρωτ, …………… προσφορά της εταιρείας ………… ……… ……,
6. Την αριθμ. ………………απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., που κατακυρώνει το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού αυτού στην εταιρεία « … ……………………….…..»,
7. Τη με αριθμ. πρωτ…………………… ανακοίνωση της παραπάνω κατακύρωσης,
Συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο - Είδος - Τίμημα
Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους και με την ως άνω ιδιότητά του, αναθέτει στον
δεύτερο που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «προμηθευτής» την προμήθεια
οκτώ χιλιάδων (8.000) δεσμίδων των πεντακοσίων (500) φύλλων, ξηρογραφικού
χάρτου λευκού Α4, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, την οποία
αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Ξηρογραφικός χάρτης Α4

Δεσμίδα
των
πεντακοσίων
(500) φύλλων

8.000

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ
βαρύνει
είδος

που
το

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται: η αξία των ειδών, τα έξοδα συσκευασίας,
μεταφοράς και αποθήκευσης των ειδών σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον
αρμόδιο υπάλληλο του ΕΛ.Γ.Α., οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη
συναφής δαπάνη μέχρι την παράδοση των ειδών, στον υπεύθυνο για την παραλαβή
από την πλευρά του ΕΛ.Γ.Α.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Ο προμηθευτής επιβαρύνεται: με παρακράτηση φόρου εισοδήματος
4% για την προμήθεια αγαθών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.
4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).
Η Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από
τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων
τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Άρθρο 2ο
Τρόπος και Χρόνος Παράδοσης
H παράδοση της προμήθειας θα γίνει ως εξής:
α) Στα Περιφερειακά Υποκ/τα του ΕΛ.Γ.Α.
-η πρώτη παράδοση (1/2 της ποσότητας) θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης με το μειοδότη προμηθευτή
στην αντίστοιχη ταχυδρομική διεύθυνση του κάθε Περιφερειακού Υποκ/τος και στους
αντίστοιχους ορόφους των κτιρίων.
- η υπόλοιπη ποσότητα θα παραδοθεί εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία
ειδοποίησης του προμηθευτή σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
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β) Στην αποθήκη του ΕΛ.Γ.Α., Πικερμίου 3, ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, η προμήθεια θα
παραδοθεί εφάπαξ εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της
σχετικής σύμβασης με το μειοδοτικό προμηθευτή.
Οι παραδόσεις θα γίνουν σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στην αποθήκη του ΕΛ.Γ.Α.,
Πικερμίου 3, ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και στα Περιφερειακά Υποκ/τα του ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα
με τον παρακάτω Πίνακα με φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή και αφού
ενημερώσει την υπηρεσία, πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον νωρίτερα. Σε περίπτωση
μεταστέγασης των Υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α., ο προμηθευτής υποχρεούται να
παραδώσει την προμήθεια στις νέες διευθύνσεις.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την Επιτροπή
Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α. Ο χρόνος παραλαβής ορίζεται σε τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης από τον προμηθευτή
ολόκληρης της ποσότητας και θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Ο τόπος παράδοσης και η ποσότητα της προμήθειας εμφανίζεται στον ακόλουθο
πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ Α4
1. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης, Λ.Δημοκρατίας 1, 68100 ΑΛΕΞ/ΛΗ,
Αρμόδια κα Επιτρόπου, Τηλ: 2551021818, 88100-9, 89686
Είδος
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητα
Ξηρογραφικό χάρτης Α4

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

300

2. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Καβάλας, Παύλου Μελά 8, Β΄Πάροδος, 65403 ΚΑΒΑΛΑ,
Αρμόδια κα Δρεζηνιώτη, Τηλ: 2510621900-30, 620266
Είδος
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητα
Ξηρογραφικό χάρτης Α4

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

200

3. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Λαμίας, Αρκαδίας 8
Αρμόδια κα Καραφωτιά, Τηλ: 2231067720
Είδος
Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Ξηρογραφικό χάρτης Α4

200

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

4. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου, Πετρακογιώργη & Μαιάνδρου, περιοχή “ΚΟΡΩΝΗ”
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Αρμόδια κα Παπαδάκη, Τηλ: 2810264200-201
Είδος
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητα
Ξηρογραφικό χάρτης Α4

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

400

5. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας, Αυστραλίας 88, 26442 ΠΑΤΡΑ,
Αρμόδιος κος Βλαχόπουλος, Τηλ: 2610462513-19, 462521-30
Είδος
Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Ξηρογραφικό χάρτης Α4

500

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

6. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης, Λαγοπάτη, Αταλάντης & Βουλευτικού, ΤΡΙΠΟΛΗ,
Αρμόδια κα Χασιώτη, Τηλ: 2710230641,42,45,46,47,48
Είδος
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητα
Ξηρογραφικό χάρτης Α4

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

7. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Αγρινίου, Καλλέργη 24, ΑΓΡΙΝΙΟ,
Αρμόδια κα Καβαλάρη, Τηλ: 2641048701,2,3
Είδος
Μονάδα Μέτρησης
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Ξηρογραφικό χάρτης Α4

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

300

8. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας, Λ.Καραμανλή & Κασταλίας 28, ΛΑΡΙΣΑ,
Αρμόδια κα Γεωργοσούλη, Τηλ: 2410231300
Είδος
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητα
Ξηρογραφικό χάρτης Α4

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

400

9. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Ιωαννίνων, Εθνικής Αντιστάσεως 8, ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
Αρμόδιος κος Ιωάννης Κασιούμης, Τηλ: 2651064730,64735
Είδος
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητα
Ξηρογραφικό χάρτης Α4

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

400

10. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Κοζάνης - Κ. Καραμανλή 4, ΚΟΖΑΝΗ,
Αρμόδιος κος Ιωάννης Παλιούρας, Τηλ: 2461054080,54090
Είδος
Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Ξηρογραφικό χάρτης Α4

300

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

11. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας, Ν.Π.Ο. Βέροιας – Θεσσαλονίκης, ΒΕΡΟΙΑ,
Αρμόδιος κος Κόντος, Τηλ: 2331077600-14
Είδος
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητα
Ξηρογραφικό χάρτης Α4

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

400

12. Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 104, Ε΄Πάροδος, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Αρμόδιος κος Γεμιτζής Ηλίας, Τηλ: 2310508841,42,20,21
Είδος
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητα
Ξηρογραφικό χάρτης Α4

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

400

13. Κεντρική Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. – Μεσογείων 45 – 2ος όροφος Γραφείο 23 ΑΘΗΝΑ, Αρμόδιος κ. Αναγνωστόπουλος, Τηλ: 2107490423
Είδος
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητα
Ξηρογραφικό χάρτης Α4

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

3.500

14. Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕΜΕ) ΕΛ.Γ.Α. – Κεντρικός Αερολιμένας
Θεσ/κης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 55103 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Αρμόδιος κ.Τσιτουρίδης, Τηλ:
2310472953, 475833, 476642
Είδος
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητα
Ξηρογραφικό χάρτης Α4

Δεσμίδα των πεντακοσίων (500) φύλλων

200

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών του
ΕΛ.Γ.Α., ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο θα πρέπει
υποχρεωτικά να υποβληθεί στον ΕΛ.Γ.Α. πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου
παράδοσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 εγγράφως,
εφόσον κατά την κρίση του, συντρέχουν ειδικοί λόγοι που να δικαιολογούν τούτο.

Άρθρο 3ο
Παραλαβή Ειδών
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Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνει από την
Επιτροπή Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
παράδοσης της προμήθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών της προμήθειας καλείται να παραστεί
εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος.
Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβών με
όλους τους δυνατούς κατ' αυτήν τρόπους.
Άρθρο 4ο
Πληρωμή
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Οργανισμού
ΕΛ.Γ.Α.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
……..χιλιάδων (……..,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Η καταβολή του τιμήματος στον Προμηθευτή θα γίνει εντός τριάντα (30)
ημερών μετά την οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας από την
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α. και ύστερα από την κατάθεση των
απαραίτητων δικαιολογητικών που είναι :
α. Τιμολόγιο
β. Βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού ότι έγινε η
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου μήνα για το προσωπικό
που απασχολεί.
γ. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως
προς τις υποχρεώσεις του.
Κρατήσεις
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να καταβάλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή Δήμων),
δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του
Δημοσίου ή οπουδήποτε τρίτου, Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που
επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
Άρθρο 5ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης
1. Για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής ο
προμηθευτής κατέθεσε τη με αριθμ. ………………………………… εγγυητική
επιστολή της ………………………., ποσού ……………………………ευρώ,
ισχύος μέχρι και την επιστροφή της.
1.
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των ειδών της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.
2.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει εν όλω ή εν μέρει υπέρ ΕΛ.Γ.Α. με
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. για ικανοποίηση αξίωσης που γεννάται από τη
μη εκτέλεση της σύμβασης εν όλω ή εν μέρει.
3.
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Προμηθευτή οιουδήποτε όρου της
σύμβασης δικαιούται ο ΕΛ.Γ.Α. με μονομερή δήλωσή του (Απόφαση Δ.Σ.) που
θα απευθύνεται στον Προμηθευτή να τον κηρύξει έκπτωτο. Σ’ αυτή την
περίπτωση καταπίπτει λόγω ποινικής ρήτρας, ολόκληρο το ποσό της εγγύησης
καλής εκτέλεσης υπέρ του ΕΛ.Γ.Α.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 105 και 135 τουΝ.4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α/2016)
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Άρθρο 6ο
Κυρώσεις – Ποινικές ρήτρες – Εκπτώσεις
Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι
οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, τους όρους της προσφοράς του,
καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση
της προμήθειας.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του
προμηθευτή, ο ΕΛ.Γ.Α κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής
Παραλαβών, θα δύναται να επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 207 του
Ν.4412/2016.
Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμά του που απορρέει απ΄ αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε τα είδη μέσα στο
συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.
Η επιβολή Ποινικών Ρητρών και κήρυξη εκπτώτου προμηθευτή δεν εφαρμόζεται σε
περίπτωση ανωτέρας βίας και για τις καθυστερήσεις που δεν ευθύνεται ο
προμηθευτής.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ του
ΕΛ.Γ.Α, ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, η οποία
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά τα άρθρα 203
και 74 του Ν.4412/2016, κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης
της σύμβασης και προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή από τις
προμήθειες του Δημόσιου Τομέα.
Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 7ο
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση διαφορών
1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία
ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ εφαρμογής της, ο ΕΛ.Γ.Α. και ο
προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα
με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα
υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά
αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.
Άρθρο 8ο
Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ
Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Άρθρο 9ο
Λοιποί όροι
1. Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο των
υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα
συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΕΛ.Γ.Α.
2. Προσωπικό
Ο Προμηθευτής είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση
της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για
την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
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παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς
αποκατάστασή της.
3. Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον
Προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία να τα αναφέρει
εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Ο Ν.4412/2016, η υπ’ αριθμ. ….…../…..-.….-…….. πρόσκληση υποβολής
προσφοράς του ΕΛ.Γ.Α. και η με αριθμ. πρωτ. …..…../…..-.….-…….. (εισερχ.
ΕΛ.Γ.Α.) προσφορά του Προμηθευτή αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας
σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης
μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η
ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση,
β)Ο Ν.4412/2016,
γ) Η υπ’ αριθμ. ….…../…..-.….-…….. πρόσκληση υποβολής προσφοράς του
ΕΛ.Γ.Α.,
δ) Η με αριθμ. πρωτ. ΕΛ.Γ.Α. …….../…..-.….-…….. προσφορά του Προμηθευτή.
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο
ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ’
όψιν για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται
διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.
Σε πίστωση όλων των παραπάνω, τα οποία και οι δύο συμβαλλόμενοι
συνομολογούν και αποδέχονται, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο (2) όμοια
πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) πρωτότυπο έλαβε ο ΕΛ.Γ.Α. και ένα (1)
πρωτότυπο έλαβε ο Προμηθευτής, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν,
υπογράφονται ως ακολούθως :
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ
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