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ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 2019
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
Κ.Α.Ε.: 15.6615.0036
CPV: 22100000-1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ»ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 73.600,00(συµπερ. Φ.Π.Α.
24%).
ΤΟ ΝΠΔΔ«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ&ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣΣΜΥΡΝΗΣ » λαµβάνοντας υπόψη τις
διατάξεις:
1. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
45/τ. Α΄/09-03-1999), όπωςισχύει.
2. Του Π.∆.166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000
για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ.
138/τ.Α’/05-06-2003), όπωςισχύει.
3. ΤουΝ. 3463/2006 «Κύρωση του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/08-062006), όπωςισχύει.
4. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τηςΑποκεντρωµένης∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως ισχύει.
5. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
καιπράξεωντωνκυβερνητικών,διοικητικώνκαιαυτοδιοικητικώνοργάνωνστοδιαδίκτυο«Πρόγραµµ
α ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 11/τ.Α’/13-07-2010), όπως ισχύει.
6. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α’/15-09-2011), όπωςισχύει.
7. Του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α’/09-05-2013), όπωςισχύει.
8. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α΄/28- 06-2014),
όπωςισχύει.
9. Του Π.∆. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και
στοιχεία» (Φ.Ε.Κ. 34/τ.Α’/23-03-2015), όπωςισχύει.
10. Του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 145/τ.Α’/05-08-2016),
όπωςισχύει.
11. Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α’/08-08-2016), όπωςισχύει.
12. Της µε αρ.158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) µε θέµα «Έγκριση “Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης” (ΤΕΥ∆) του
άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (Α΄147), για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω
των ορίων των οδηγιών» (Φ.Ε.Κ.3698/τ.Β’/16-11-2016).
13. Της υπ’ αριθµ. 57654/22-05-2017 Υπουργικής Απόφασης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων
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14.

15.

16.

17.

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β’/23- 05-2017).
Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητάπαραπάνω.
Την ανάγκη προµήθειας εντύπων και καλλιτεχνικής δηµιουργίας (φυλλαδίων - αφισών –
καρτών - προσκλήσεων κλπ.) για αθλητικές-πολιτιστικές κλπ. εκδηλώσεις, όπως αναλυτικά
περιγράφεται στην τεχνική µελέτη του Πολιτιστικού Οργανισμού.
Την υπ’ αριθµ. 8/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί δέσµευσης πίστωσης µε
Κ.Α.Ε. 15.6615.002, ποσού € 73.600,00 (Α.Α.Υ. 30/2019) και έγκρισης της διενέργειας
συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της προµήθειας εντύπων και καλλιτεχνικής
δηµιουργίας (φυλλαδίων - αφισών – καρτών - προσκλήσεων κλπ.) για αθλητικές-πολιτιστικές
κλπ.εκδηλώσεις
Την υπ’ αριθµ. 9/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια εντύπων και
καλλιτεχνικής δηµιουργίας (φυλλαδίων - αφισών – καρτών – προσκλήσεων, κλπ.) για
αθλητικές-πολιτιστικές κλπ.εκδηλώσεις.

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
τιµής-ποιότητας στο σύνολο της προµήθειας µε τίτλο «Εκτυπωση εντυπων δρασεων
πολιτιστικου»προϋπολογισµού € 73,600,00(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%), σύµφωνα µε την
τεχνική µελέτη του Πολιτιστικού&Αθλητικου Οργανισμού.
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια εντύπων και καλλιτεχνικής δηµιουργίας (φυλλαδίων
- αφισών - καρτών - προσκλήσεων κλπ.) για αθλητικές-πολιτιστικές κλπ. εκδηλώσεις. Οι τεχνικές
προδιαγραφές της προµήθειας αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική µελέτη του Πολιτιστικού
&ΑθλητικούΟργανισμού, η οποία προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
αυτής.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός (εκτιµώµενη αξία σύµβασης) της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των
€ 59.354,83 πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι € 73.600,00 ευρω. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη, µε κωδικό CPV
22100000-1, θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 15.6615.0036 του προϋπολογισµού του Πολιτιστικού & Αθλητικου
Οργανισμού για το έτος 2019. Το νόµισµα της προσφερόµενης τιµής θα είναι σεευρώ.
Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος µπορεί να καταθέσει µόνο µία προσφορά η οποία θα περιλαµβάνει το
σύνολο των ειδών του προυπολογισμού. Κάθε προσφορά πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα
ζητούµενα είδη και το σύνολο των εκδηλώσεων. Προσφορά που δενθα περιλαµβάνει όλα τα είδη
εντύπων θα απορρίπτεται. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ξεχωριστά ανά είδος εντύπου και στο σύνολο των προς
προµήθεια ειδών.
Η οικονοµική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα αναφέρονται στη µελέτη και στους όρους
της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που δεν θα περιλαµβάνουν τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές
και ενδεικτικό προϋπολογισµό θα απορρίπτονται.
Στην οικονοµική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιµές, καθώς και το τελικό άθροισµα.
Τα ποσά του ενδεικτικού προϋπολογισµού είναι τα υψηλότερα που µπορούν να γίνουν αποδεκτά στο
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διαγωνισµό τόσο στο σύνολο όσο και σε κάθε είδος. Η προσφορά δενµπορεί να υπερβαίνει το
συνολικό ποσό της διακήρυξης. Προσφορές µε συνολική τιµή υπερβαίνουσα τον ενδεικτικό
προϋπολογισµό του συνόλου των προς προµήθεια ειδών, απορρίπτονται.
Η τιµή µονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αµετάβλητη και για κανένα λόγο και σε καµία
περίπτωση δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.
Ο Πολιτιστικός& Αθλητικος Οργανισμός δύναται να προβεί σε αναπροσαρµογή των ειδών ως προς τις
ποσότητες και το είδος σύµφωνα µε τις ανάγκες τις, ενώ και οι εκδηλώσεις που αναφέρονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισµό είναι ενδεικτικές και µπορεί να µεταβληθούν, χωρίς να υπάρξει
µεταβολή του συµβατικού ποσού για οποιαδήποτε µεταβολή ή αναπροσαρµογή.
ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τις
προαναφερόµενες διατάξεις. Για ότι δεν έχει προβλεφθεί ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
3.1. Η σύµβασηπροµήθειας.
3.2. Οι όροι τηςδιακήρυξης.
3.3. Η τεχνική και οικονοµική προσφορά τουαναδόχου.
3.4. Η τεχνικήµελέτη του Πολιτιστικού Οργανισμού.

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ – ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα είναι συνοπτικός µε τη συλλογή σφραγισµένων προσφορών και µε
κριτήριοκατακύρωσηςσύµφωναµετοάρθρο86τουΝ.4412/2016τηνπλέονσυµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί βάσει βέλτιστης σχέσης τιµής-ποιότητας στο σύνολο των
προς προµήθεια ειδών, η οποία θα προκύψει από τη βαθµολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών
προσφορών των διαγωνιζόµενων, µε τη χρήση διαφόρων κριτηρίων και συντελεστών βαρύτητας
αυτών, µε σταθµισµένη βαθµολογία, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 12 της παρούσας. Η
κατακύρωση θα γίνει µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού,
κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης
Προσφορών.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Πολιτιστικού& Αθλητικου Οργανισμού οδός
Ελευθερίου Βενιζέλου 16, (7ος όροφος), από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και
Αξιολόγησης Προσφορών, µετά το πέρας δώδεκα (12) ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της
παρούσας ∆ιακήρυξης στο πρόγραµµα «ΚΗΜ∆ΗΣ», ήτοι την21/3/2019 ηµερα Πεµπτη και ώρα 10:00
(καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών).
ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα υποβάλλονται, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στον Πολιτιστικό&Αθλητικο
Οργανισμό (Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ. 16, Νέα Σμύρνη) από τους προσφέροντες ή εκπροσώπους
τους, επί αποδείξει (αριθµός πρωτοκόλλου, ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής), εντός ενός ενιαίου και
σφραγισµένου φακέλου.
Η προθεσµία υποβολής των προσφορών είναι το αργότερο µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και
ώρα υποβολής προσφορών, όπως αυτή αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο.
Οι προσφορές µπορεί να υποβληθούν και ταχυδροµικά. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, ο
φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει παραληφθεί από τον Πολιτιστικό&Αθλητικο Οργανισμό του
Δήμου Νέας Σμύρνης µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών, µε ευθύνη
των προσφερόντων.
Προσφορές που περιέρχονται στον Πολιτιστικό &Αθλητικο Οργανισμό του Δήμου Νέας Σμύρνης µε
οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν
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αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή προ της εκπνοής της προθεσµίας που
καθορίζεται από την παρούσα.
Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προσφορών, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο
αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, µετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και
ώρας, δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
ΑΡΘΡΟ 6: ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
6.1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της µελέτης στα γραφεία
του Πολιτιστικού&Αθλητικου Οργανισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης, όλες τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 213 20 25926-927).
6.2. Περίληψητηςπαρούσαςδιακήρυξηςθααναρτηθείστοδιαδίκτυο,στοπρόγραµµα«∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3861/2010, όπως ισχύει και επίσης θα δηµοσιευθεί σε µία
ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα, τοπική ή της έδρας του νοµού, σύµφωνα µε το άρθρο 18
του Ν. 4469/2017.
6.3. Το κόστος όλων των δημοσιεύσεων βαρύνει τονανάδοχο.
6.4. Τέλος, η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
«ΚΗΜ∆ΗΣ», κατά τα προβλεπόµενα στο Ν. 4412/2016 και στην υπ’ αριθµ. 57654/22-05-2017
Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.1781/τ.Β’/23-05-2017).
ΑΡΘΡΟ 7: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις
οικονοµικών φορέων που είναι εγκατεστηµένα:
α) σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ),
στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και
τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην άνω περίπτωση γ΄ και έχουν συνάψει διµερείς ή
πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται
έναντι του Πολιτιστικού Οργανισμού αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
8.1. Αποκλείεται του διαγωνισµού οικονοµικός φορέας που υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθουςλόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή
εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας
ανθρώπων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα παραπάνω αδικήµατα, είναι µέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σεαυτό.
Ηυποχρέωσητουπροηγούµενουεδαφίουαφοράιδίως:
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στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), τουςδιαχειριστές,
• στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα
µέλη του ∆ιοικητικούΣυµβουλίου.
• στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικούΣυµβουλίου.
• σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
8.2. ∆εν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό, όποιος έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό
παράπτωµα, που θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητάτου.
8.3. Αποκλείεται του διαγωνισµού οικονοµικός φορέας που έχει επιδείξει σοβαρή ή
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις. Επίσης, αν έχει κριθεί
ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής
ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή αν έχει αποκλειστεί σύµφωνα µε το άρθρο 74
τουΝ.4412/2016.
8.4. Αποκλείεται επίσης του διαγωνισµούόποιος:
α. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της ελληνικής νοµοθεσίας όσο και της νοµοθεσίας
της χώρας εγκατάστασής του.
β. ∆εν έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
ελληνικής νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει,συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων
είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολήτους.
γ. Αποκλείεται της συµµετοχής για όποιον συντρέχει η σύγκρουση συµφερόντων του άρθρου 24
του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό οφείλουν να υποβάλλουν τις προσφορές τους ΕΝΤΟΣ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ απευθυνόµενου «Προς την Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προσφορών του Πολιτιστικού&ΑθλητικουΟργανισμού
ΝέαςΣμύρνης».
•

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Επί ποινή αποκλεισµού, οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς (συνηµµένο υπόδειγµα-Παράρτηµα Γ’):
1.
2.
3.
4.
5.

Η λέξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής: Δήμος Νέας Σμύρνης – Πολιτιστικός Οργανισμός,
Ο τίτλος της σύμβασης: «......................» του Δήμου Νέας Σμύρνης– Πολιτιστικός Οργανισμός.
Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),
Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρο 92 παρ.1 ν.4412/2016)
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Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των
µελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.
Μέσα στον παραπάνω φάκελο θα περιέχονται επί ποινή αποκλεισµού τρεις επιµέρους ξεχωριστοί
σφραγισµένοι φάκελοι που θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και είναι οι εξής:
α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής».
β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και
γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.
Οι ως άνω τρεις επιµέρους φάκελοι που θα περιέχονται στο φάκελο προσφοράς περιλαµβάνουν τα
εξής:
Α1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής θα πρέπει ναπεριέχει, επί ποινή
αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά:
- Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό µε µορφή επιστολής προς τον Πολιτιστικό&Αθλητικο
Οργανισμό στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα εξής: α) το περιεχόµενο του φακέλου β) ότι η
προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον προσφέροντα για δώδεκα (12) µήνες από την επόµενη της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού γ) ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα
όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και πληρούν όλα τα κριτήρια συµµετοχής, δ) ότι δεν
αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς για προµήθειες του ∆ηµοσίου ούτε κηρύχθηκαν
έκπτωτοι µε τελεσίδικη απόφαση από συµβάσεις άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. ή
Α.Ε. του ∆ηµοσίου Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τουςυποχρεώσεις.
- Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (Α’147)
για διαδικασίες σύναψης σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
158/2016 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/16-112016), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη (συνηµµένο υπόδειγµα – Παράρτηµα∆’).
Οδηγίες για τη συµπλήρωσή της µπορείτε να βρείτε στην κατευθυντήρια οδηγία 15 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.
µε αρ. πρωτ. 5797/25-11-2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).
Προς διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων, επικουρικά έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
Νέας Σμύρνης στην ιστοσελίδα:www.neasmyrni.gr).
Oι πληροφορίες που ορίζονται στα µέρη ΙΙ και ΙΙΙ δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις
ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας.

Οι απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής του µέρους IV περιορίζονται
αποκλειστικά στο «α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής» και δεν χρήζει συµπλήρωσης το
υπόλοιπο µέρος.
Κατά την υποβολή του Τυποποιηµένου Έντυπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), είναι δυνατή, µε µόνη
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη
των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για
το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
6

19PROC004561296 2019-03-05
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία
σύναψηςσύµβασης.
Σε περίπτωση είτε µη συµπλήρωσης των απαιτούµενων πεδίων του ΤΕΥ∆ (που σχετίζονται µε τις
απαιτήσεις της διακήρυξης), είτε µη ορθής συµπλήρωσης αυτού, συνεπάγεται την απόρριψη της
προσφοράς του συµµετέχοντα.
Η Επιτροπή µπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά , όταν αυτό απαιτείται για
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν τη
µορφή και τον τύπο που προβλέπεται από τη νοµοθεσία από την οποίαδιέπονται.
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισµό, περισσότερες από µία (1) εταιρείες ή ενώσεις
προµηθευτών, ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό
πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται
όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός από µία, µε την
οποία θα συµµετάσχει στοδιαγωνισµό.
Α2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιέχει τα κάτωθι:
H τεχνική προσφοράθα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
στη μελέτη του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Νέας Σμύρνης µε την ίδια σειρά και αρίθµηση.
Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο των ειδών επί ποινή αποκλεισµού. Τα προσφερόµενα
είδη πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές τηςµελέτης.
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει ενδεικτικά:
αναφορά περί του εξειδικευµένου προσωπικού και του τεχνικού εξοπλισµού,
κατάλογο µε τα κυριότερα έργα παρόµοιας φύσης (προµήθεια εκτυπωτικών ειδών) που έχουν
αναληφθεί, µε ιδιαίτερη αναφορά σε έργα του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και νοµικών προσώπων αυτών, µε
συναφές µε τη µελέτη αντικείµενο,
µεθοδολογία και χρονοδιάγραµµα έργου,
χρόνοι και όροι παράδοσης,
ποιοτικά χαρακτηριστικά,
διαδικασία εξυπηρέτησης µετά την πώληση και τεχνικής υποστήριξης, κλπ.
Επίσης, η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει έγγραφα που να αποδεικνύουν την
απαιτούµενη τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (π.χ. αναγκαίοι ανθρώπινοι και τεχνικοί πόροι,
ικανοποιητικό επίπεδο εµπειρίας, τεχνογνωσία, εµπρόθεσµή παράδοση των ειδών,
αποτελεσµατικότητα, πιστοποίηση εξοπλισµού εκτύπωσης, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης,
συµβάσεις/τιµολόγια συναφών δράσεων, κλπ.).
Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν υλοποιήσει
κατά την τελευταία τρία χρόνια (2015-2016-2017) 2 τουλάχιστον έργα παρόμοια με τον αντίστοιχο
και με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, οικονομικού μεγέθους ανάλογα
του
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προϋπολογισμού του παρόντος έργου ή του τμήματος που θα συμμετάσχει, ήτοι αξίας τουλάχιστον
εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00χωρίς ΦΠΑ).
Η περιγραφή των έργων θα γίνει σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα ή δε απόδειξη εκτέλεσής τους
σύμφωνα με τους τρόπους που αναλύονται παρακάτω.

α/α

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ
Τίτλος και
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
σύντομη
περιγραφή

Διάρκεια
εκτέλεσης
έργου

Προϋπολογισμός
Ποσοστό
συμμετοχής
στο έργο
%

1
2
3
4
5

Η εκτέλεση του έργου αποδεικνύεται:
Εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την
αρμόδια αρχή (π.χ ανάθεση ή σύμβαση ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή
τιμολόγια).
εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά (π.χ. βεβαίωση του αποδέκτη
ή σχετική σύμβαση ή τιμολόγια).
Eπίσης ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πρότυπα διασφάλισηςποιότητας
καιπρότυπα διαχείρισης ΕΛΟΤ 1435: 2009 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2001: 2015.
Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:
•

•

πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 σε όλα τα πεδία πιστοποίησης αν
αφορά διαφημιστική εταιρεία, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης για φορείς που
εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να
καλύπτει το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται με την παρούσα. Για φορείς που
δεν εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια είναι αποδεκτό ισοδύναμο Πιστοποιητικό
συμμόρφωσης από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη – μέλη, καθώς επίσης και άλλα
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία
προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς και
πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015, από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα, για τις
προσφερόμενες υπηρεσίες. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να καλύπτει το
αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται με την παρούσα. Για φορείς που δεν εδρεύουν
στην ελληνική επικράτεια είναι αποδεκτό ισοδύναμο Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από
οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη – μέλη, καθώς επίσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία
για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τους
οικονομικούς φορείς.

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας θα πρέπει όλες οι εταιρείες που συμμετέχουν στην
Ένωση/Κοινοπραξία να διαθέτουν η κάθε μια πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015 για τις
υπηρεσίες στις οποίες δραστηριοποιούνται με απαραίτητη όμως προϋπόθεση τουλάχιστον μία εξ
αυτών να είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 (σε όλα τα πεδία πιστοποίησης) ή
ισοδύναμο πρότυπο ποιότητας (για αλλοδαπούς) και να είναι αυτή που θα υλοποιήσει τις
8
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διαφημιστικές δράσεις.

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο για την
αξιολόγηση της. Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις
τεχνικές προδιαγραφές ή τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των υλικών, απορρίπτονται. Επίσης,
απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά,με την επιφύλαξη της παρ. 4 του
άρθρου 102 του ν. 4412/2016. Η αξιολόγηση σχετίζεται µε τον έλεγχο συµµόρφωσης των
προσφεροµένων ειδών στις προδιαγραφές της µελέτης και τις απαιτήσεις της προµήθειας.
Α3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη Οικονοµική Προσφορά θα περιέχει, επί ποινή αποκλεισµού
τα οριζόµενα σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα διακήρυξη υπόδειγµα του
Παραρτήµατος Β’.
Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών από την επόµενη
της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύοςµικρότερο από αυτόν
που ορίζεται στην παρούσα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στην οικονοµική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιµές για το κάθε είδος και συνολικά
για όλα τα είδη της διακήρυξης. Το συνολικό ποσό πρέπει να αναγράφεται και ολογράφως µαζί µε τον
αναλογούντα Φ.Π.Α.
Η προσφορά δεν µπορεί να υπερβαίνει επί ποινή απόρριψης:
• το συνολικό κόστος της µελέτης. Προσφορές µε συνολική τιµή υπερβαίνουσα τον ενδεικτικό
προϋπολογισµό του συνόλου της προµήθειας,απορρίπτονται.
• την αντίστοιχη τιµή των εντύπων ανά εκδήλωση που αναφέρεται στον ενδεικτικό
προϋπολογισµό.
Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση που ισχύει εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον Πολιτιστικό
Οργανισμό. Περιλαµβάνεται επίσης η µεταφορά των εντύπων µε µέσα και προσωπικό του αναδόχου
στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ή που θα υποδείξει η αρµόδια
υπηρεσία. Όλες οι τιµές θα είναι σε Ευρώ και πρέπει να είναι σαφείς και ορισµένες. Προσφορά που
θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ή δεν δίνεται ενιαία τιµή για όλα τα τεµάχια κάποιου από
τα είδη της διακήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν υποβληθεί προσφορά µε ασυνήθιστα χαµηλή τιµή, ο εν λόγω ανάδοχος πριν από την
κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, θα κληθεί από την Επιτροπή σε προθεσµία πέντε
(5) ηµερών να δώσει γραπτώς διευκρινίσεις και ειδικότερα για την τήρηση των διατάξεων περί
προστασίας της εργασίας, των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, καθώς και τη
διασφάλιση των νοµίµωνασφαλιστικών και οικονοµικών απολαβών των εργαζοµένων του. Εάν οι
διευκρινίσεις αυτές δεν είναι ικανοποιητικές, η προσφορά θααπορριφθεί.
Β. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε
περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους οικονοµικούς φoρείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
9
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συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – µέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου
ενώπιον
αρµόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής
αρχής,
συµβολαιογράφουήαρµόδιουεπαγγελµατικούήεµπορικούοργανισµούτουκράτους–µέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.
Η παράλειψη προσκόµισης έστω και ενός από τα δικαιολογητικά συµµετοχής ή η προσκόµιση
δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόµου, συνεπάγεται τον
υποχρεωτικό αποκλεισµό του ενδιαφερόµενου από το διαγωνισµό.
Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος µπορεί να καταθέσει µόνο µία προσφορά.
Η προσφορά πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη εντύπων και το πλήθος
εκδηλώσεων. Προσφορές που δεν θα περιλαµβάνουν όλα τα είδη εντύπων και τον αντίστοιχο
απαιτούµενο αριθµό εκδηλώσεων, θα απορρίπτονται. Όταν µια προσφορά απορριφθεί ως προς ένα
είδος, αναγκαστικά απορρίπτεται ολόκληρη. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν
γίνονταιαποδεκτές.
Η τιµή µονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αµετάβλητη και για κανένα λόγο και σε
καµία περίπτωση δεν υπόκειται σεαναθεώρηση.
Προσφορές που δεν θα περιλαµβάνουν όλα τα είδη εντύπων θα απορρίπτονται. Η αξιολόγηση των
προσφορών θα γίνει ξεχωριστά ανά είδος εντύπου και στο σύνολο των προς προµήθεια ειδών.
Η οικονοµική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα αναφέρονται στη µελέτη και στους
όρους τηςδιακήρυξης.
Προσφορές που δεν θα περιλαµβάνουν τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές και οικονομικη
προσφορα θα απορρίπτονται.
Στην οικονοµική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιµές, καθώς και το τελικό
άθροισµα.
Με την υποβολή της προσφοράς τεκµαίρεται ότι οι συµµετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης και συµφωνούν.
Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή παρουσιάζουν, κατά την κρίση της
Επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού, ή
παρουσιάζουν µη προφανή λάθη στα ποσά, απορρίπτονται ως απαράδεκτες µε απόφαση του
Αποφενόμενου Οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής.
Όλα τα δικαιολογητικά θα είναι γραµµένα στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά εκτός από τα επισυναπτόµενα τεχνικά
φυλλάδια της εταιρείας τα οποία µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Κατά τα λοιπά ισχύει ο ν. 4250/2014 αναφορικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής
πρωτοτύπων ή επικυρωµένων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων και διευκρινίζονται
δε σχετικά ταεξής:
- Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που
έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν.
4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά
έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται
ηυποχρέωση υποβολής επικυρωµένωναντιγράφων.
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-

-

Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής και
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα
∆ικηγόρων (ν. 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι
απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες
διακρατικέςσυµφωνίες.
Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013), καθώς
και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν.4250/2014.
-Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας
στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
-Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και
πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον
υποβληθούν από τους διαγωνιζοµένους.

ΑΡΘΡΟ 10: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά το πέρας της καταληκτικής ώρας υποβολής προσφορών, η οποία κηρύσσεται από
τονΠρόεδροτηςΕπιτροπήςµεπροειδοποίησηολίγωνλεπτώντηςώρας,ηΕπιτροπή∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προσφορών παραλαµβάνει όλους τους φακέλους προσφορών που
έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Η
Επιτροπή
παραλαµβάνει
από
την
υπηρεσία
του
πρωτοκόλλου
του
Πολιτιστικού&ΑθλητικουΟργανισμού τους φακέλους των προσφορών που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα,
ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσµες προσφορές (µετά τη λήξη υποβολής των
προσφορών), προκειµένου να επιστραφούν.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ξεκινά την
αποσφράγιση των προσφορών. Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών διενεργείται δηµόσια,
παρουσία των συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι
λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν
από αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 21 τουΝ.4412/2016.
Τα επιµέρους στάδια της διαδικασίας αποσφράγισης έχουν ως εξής:
Α. Αποσφράγιση δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προφορών:
Στο πρώτο στάδιο της ανοιχτής διαδικασίας, µετά την υπογραφή από τα µέλη της Επιτροπής και την
αποσφράγιση του κυρίως φακέλου προσφοράς, αποσφραγίζεται ο υποφάκελος (1) µε την ένδειξη
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και ο υποφάκελος (2)µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», αφού
πρώτα υπογραφούν από τα µέλη της Επιτροπής. Μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, καθώς και η τεχνική
προσφορά ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί τους συµµετέχοντες, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σχετικά µε την πληρότητα/ορθότητα τους σε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα Μέλη της Επιτροπής.
Οι υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και
11

19PROC004561296 2019-03-05
σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται
και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί την
ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί στη σχετική πρόσκλησητουΠροέδρου της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προσφορών (το παραπάνω δεν ισχύει αν η αποσφράγιση του φακέλου
των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών γίνουν σε µία
δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής).
Β. Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών:
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει σε
αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζόµενων, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
διακήρυξης και συντάσσει σχετικό πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν
γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών µε βάση το
κριτήριο ανάθεσης τηςδιακήρυξης.
Γ. Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών:
Στο αυτό στάδιο της διαδικασίας αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που έχει οριστεί
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής σε σχετική πρόσκληση προς τους διαγωνιζόµενους, µόνο οι κατά τα
ανωτέρω σφραγισµένοι υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών, των διαγωνιζόµενων που
πέρασαν επιτυχώς από τη φάση αξιολόγησης και ελέγχου των τεχνικών προσφορών. Ελέγχονται και
αξιολογούνται συγκριτικά και σύµφωναµε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη και τον ενδεικτικό
προϋπολογισµό του άρθρου 1 οι οικονοµικές προσφορές και ακολουθεί η ανακοίνωση των τιµών από
την Επιτροπή σε όλους τους συµµετέχοντες των οποίων αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικέςπροσφορές.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών
στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών, αλλά επιστρέφονται
µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τουδιαγωνισµού.
Η αποσφράγιση του υποφακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν και σε µία δηµόσια συνεδρίαση,
κατά την κρίση της επιτροπής µε τη σύνταξη ενόςπρακτικού.
Οι αποσφραγίσεις των κυρίως φακέλων, καθώς και των υποφακέλων των δικαιολογητικών
συµµετοχής, των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών γίνονται σε δηµόσιες συνεδριάσεις, ενώ η
Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις για λεπτοµερή έλεγχο και αξιολόγηση ως προς την
ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων, τόσο των δικαιολογητικών
συµµετοχής, όσο και της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς και διαπιστώνει τη συµφωνία ή
ασυµφωνία τους µε τους απαράβατους όρους της παρούσαςδιακήρυξης.
Τα αποτελέσµατα όλων των ανωτέρω σταδίων και η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου από την
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προσφορών επικυρώνονται µε µία απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια
αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης, οι
συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την
κοινοποίησή της.
ΑΡΘΡΟ11:ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ–ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΚΑΙ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
11.1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί
εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα
ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι
µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεταιυπόψη.
11.2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες
ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη
12
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µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των
υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από
την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το
περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων
που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), µεταφράσεων και
λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από
τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της
σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως
συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της
διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδηυποβληθεί.
11.3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των
οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα
στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιαςσύµβασης.
11.4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε
εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη απόεπτά(7) ηµέρες από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν
υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή
υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν
πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σεσχέσηµε τις λοιπές.

11.5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων τηςπροσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 12: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Κριτήριο κατακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 θα είναι η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί βάσει βέλτιστης σχέσης τιµής-ποιότητας στο
σύνολο των προς προµήθεια ειδών, η οποία θα προκύψει από τη βαθµολόγηση των τεχνικών και
οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων, µε τη χρήση διαφόρων κριτηρίων και συντελεστών
βαρύτητας αυτών, µε σταθµισµένη βαθµολογία, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Η
κατακύρωση θα γίνει µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού,
κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης
Προσφορών.
Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς η αρµόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:
•
•
•
•

Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής ως προς την ορθότητα και πληρότητααυτών.
Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί
κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση τωνδικαιολογητικών.
Αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών για
όσες προσφορές δεν
έχουν
απορριφθεί σε προηγούµενο στάδιο τηςαξιολόγησης.
Κατάταξητωνπροσφορώνγιατηντελικήεπιλογήτηςσυµφερότερηςπροσφοράς
µε βάση τον ακόλουθο τύπο:
Λi = 90 * ( Βi / Βmax ) + 10 * (Kmin/Ki)
όπου:
Βmax η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά Βi

ησυνολική
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βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράςi
Kmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή Κi το
συνολικό
συγκριτικό κόστος της Προσφοράςi
η συνολική βαθµολογία που έλαβε ο κάθε υποψήφιος (στρογγυλοποιείται στα 2
Λi
δεκαδικάψηφία).
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ.
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία
τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθµολόγηση τους, τα οποία
παραδίδει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τελικήέγκριση.
Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών
Η διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης πραγµατοποιείται µε την χρήση κριτηρίων και σταθµισµένης
βαθµολογίας. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθµολογία του και
η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών
όλων των κριτηρίων.
Όλα τα κριτήρια βαθµολογούνται σε κλίµακα 0 – 10.
Οι διαγωνιζόµενοι που θα συγκεντρώσουν συνολική βαθµολογία µικρότερη του 75% αποκλείονται
από τα επόµενα στάδια του διαγωνισµού και το άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς τους.
Επίσης αποκλείονται και όσοι διαγωνιζόµενοι συγκεντρώσουν κάτω από το 70% της απόλυτης
βαθµολογίας κάποιου από τα κριτήρια.
Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών (έκπτωσης πέραν του 10% του προϋπολογισμού
του έργου), εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του Ν.4412/2016. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται
ότι, εάν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από
τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής πρόσκλησης.

Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα
γίνει µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια του πίνακα:
Κριτήρια Αξιολόγησης
Α/Α
1
2

3

4

Χρόνος – όροι παράδοσης των προς προµήθεια ειδών
Εξυπηρέτηση µετά την πώληση και τεχνική υποστήριξη εκ
µέρους του προµηθευτή
Ποιότητα προϊόντων (π.χ. έγγραφα πιστοποίησης ποιότητας, τεχνική
αξία/προδιαγραφές µελέτης, λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά
υλικών, καινοτοµία, οµοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη
χρησιµοποιείται από την Επιχείρηση,κλπ.)
Όροι Πληρωµής

Συντελεστής
Βαρύτητας (%)
20

20

20

10

14
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5

Προϋπηρεσία συνεργασίας µε ∆ηµόσιο, Ο.Τ.Α. και Νοµικά Πρόσωπα
αυτών

6

Γνώση των τοπικών αναγκών – αγοράς (π.χ. συνεργασία
µε ∆ήµο Νέας Σμύρνης, κλπ.)
ΣΥΝΟΛΟ

10

20
100

ΑΡΘΡΟ 13: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, σε
σφραγισµένο φάκελο τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία ελέγχονται και αποσφραγίζονται από την
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προσφορών σε µέρα που θα οριστεί από αυτή
ώστε να ενηµερωθούν όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές για να λάβουν γνώση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν:
Α. Πιστοποιητικά αρµόδιας αρχής (όλων των οργανισµών ασφάλισης που δηλώνει στην υπεύθυνη
δήλωση της επόµενης παραγράφου) από τα οποία προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι
ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την ηµεροµηνία
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει εισφορές για το απασχολούµενο από
αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση. Η υπεύθυνη δήλωση
υπογράφεται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νοµικού προσώπου από τον νόµιµο εκπρόσωπο)
και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων. Το παραπάνω πιστοποιητικό χρειάζεται να
είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικώνκατακύρωσης.
∆. Πιστοποιητικό έκδοσης τελευταίου εξαµήνου (από την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης), αρµόδιας αρχής για την εγγραφή τους σε ένα εµπορικό ή επαγγελµατικό µητρώο που
τηρείται στο κράτος µέλος εγκατάστασής του (οικείο επιµελητήριο ή ισοδύναµης επαγγελµατικής
οργάνωσης), από όπου προκύπτει και το ειδικό επάγγελµα τους και βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος
για τα φυσικά πρόσωπα µε τις αντίστοιχες µεταβολές του (αν δεν προκύπτει το ειδικό επάγγελµα από
το επιµελητήριο ή την επαγγελµατική οργάνωση). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προκύπτει και να
εµφαίνεται το ειδικό επάγγελµα το οποίο είναι και σχετικό µε το αντικείµενο της σύµβασης και να
προσκοµίζονται τα απαραίτητα έγγραφα που τοπιστοποιούν.
Ε. Ο υποψήφιος να διαθέτει την απαιτούµενη οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια και
συγκεκριµένα, ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών του των τριών (3) τελευταίων ετών να µην είναι
µικρότερος του ποσού των € 100.000,00 κατ’ έτος.
• Ο υποψήφιος να διαθέτει την καταλληλότητα για την άσκηση της συγκεκριµένης
επαγγελµατικής δραστηριότητας (π.χ. εγγραφή στα εµπορικά/επαγγελµατικά µητρώα, κλπ.).
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• Ο υποψήφιος να διαθέτει την απαιτούµενη τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (π.χ.
αναγκαίοι ανθρώπινοι και τεχνικοί πόροι, ικανοποιητικό επίπεδο εµπειρίας, τεχνογνωσία, ποιότητα
και αισθητική εκτύπωσης, εµπρόθεσµη παράδοση ειδών, αποτελεσµατικότητα, πιστοποίηση
εξοπλισµού εκτύπωσης, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συµβάσεις/τιµολόγια,κλπ.).
ΣΤ. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν προκύπτουν
λόγοι αποκλεισµού σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Το απόσπασµα αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύέξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η υποχρέωση
προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτού,
δ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
ε) σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά
πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία που διέπονται.
Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο
καταδικάστηκε θα πρέπει να επισυνάπτονται και οι αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις.
Ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που να δηλώνεται ότι:
i. ∆εν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που θέτει εν αµφιβόλω την
ακεραιότητάτου.
ii. ∆εν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι
δεν
έχει
κριθεί
ένοχος
ψευδών
δηλώσεων
κατά
την
παροχήτωνπληροφοριώνπουαπαιτούνταιγιατηνεξακρίβωσητηςαπουσίαςτωνλόγωναποκλεισµού ή
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή αν έχει αποκλειστεί
σύµφωνα µε το άρθρο 74 τουΝ.4412/2016.

iii. ∆εν συντρέχει η σύγκρουση συµφερόντων του άρθρου 24 τουΝ.4412/2016.
Η. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νοµικού προσώπου.
Εδώ προσκοµίζονται τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης
εκπροσώπησης (όπως π.χ. καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ.
σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου ή τα οικεία κατά
περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους της εγκατάστασης του προσφέροντος). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού προσώπου, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρεία κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής, κλπ.).
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που
εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, πρέπει να προσκοµίζονται τα
στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόµιµη εκπροσώπηση της εταιρείας στοδιαγωνισµό.
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή σύµπραξης, τα παραπάνω στοιχεία παρέχονται αυτοτελώς για
καθέναν από τους συµµετέχοντες στην ένωση ή τη σύµπραξη.
Σε περίπτωση µετασχηµατισµού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού, η νέα
επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις της προηγούµενης, υποχρεούται
να γνωστοποιήσει στον Πολιτιστικό Οργανισμό την επελθούσα
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µεταβολή και να προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, προκειµένου να κριθεί εάν και αυτή
συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό.

ΓΕΝΙΚΑ:
1.Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – µέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού του κράτους –
µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις µαζί µε την ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση προσκοµίζεται έγγραφο
δικαστικής ή διοικητικής αρχής στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νοµικού προσώπου από
τον νόµιµο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν τη
µορφή και τον τύπο που προβλέπεται από τη νοµοθεσία από την οποία διέπονται.
2.Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
3.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, µε
την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική απόψη προσφορά στο σύνολο της
προµήθειας , χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία
ανάθεσηςµαταιώνεται.
4.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά
του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική απόψη προσφορά στο σύνολο της προµήθειας, χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά,
η διαδικασίαµαταιώνεται.
5.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ή η
πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου
και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά στο σύνολο της προµήθειας,
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο
1 και το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 η διαδικασίαµαταιώνεται.
6.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόµενοόργανοτηςαναθέτουσαςαρχήςγιατηλήψηαπόφασηςείτεγιατηµαταίωση της διαδικασίας
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κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύµβασης.

-

-

-

-

7.Κατά τα λοιπά (όσον αφορά το τύπο των δικαιολογητικών κατακύρωσης) ισχύει ο ν. 4250/2014
αναφορικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων εγγράφων σε
διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων και διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής:
Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα
των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις
υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η
παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες
βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται ηυποχρέωση υποβολής
επικυρωµένωναντιγράφων.
Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα ∆ικηγόρων
(ν. 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής
δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς
συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικέςσυµφωνίες.
Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα
από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και
φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν.4250/2014.
-Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας
είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα
ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από
τουςδιαγωνιζοµένους.
ΑΡΘΡΟ 14: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ-∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο αποκαλούµενος στο εξής ανάδοχος, µετά την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης
υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισμού σε χρονικό διάστηµα όχι
μεγαλύτερο των είκοσι (20) ηµερών, για να υπογράψει τη σύµβαση, σύµφωνα µε το άρθρο 105 του Ν.
4412/2016. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση - ανακοίνωση αποτελέσματος, κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες από το νόµο κυρώσεις και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
τηναµέσωςεπόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
τιµής-ποιότητας στο σύνολο της προµήθειας σύµφωνα µε το άρθρο 12 της παρούσης.
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε
την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
Η διάρκεια του σχετικού ιδιωτικού συµφωνητικού ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής του έως
και την 31/12/2019, µε δυνατότητα επιµήκυνσης της χρονικής διάρκειας κατόπιν συµφωνίας των δύο
µερών και ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου χωρίς να σηµειωθεί υπέρβαση του
συµβατικού ποσού καιαντικειµένου.
Σε περίπτωση εξάντλησης του συµβατικού ποσού και του συµβατικού αντικειµένου, η σύµβαση
λύεται αυτοδίκαια.
ΑΡΘΡΟ 15: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει, ,πριν την υπογραφή του
συµφωνητικού, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
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ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το
άρθρο 72 τουΝ.4412/2016.
Η παραπάνω εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. –
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε
γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου
η εγγύηση οικονοµικόφορέα.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ.4 του
άρθρου 72 Ν.4412/2016,ήτοι :
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται
δ) τον αριθµό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της
ένωσης),
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την
ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά
ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται.
iα) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ως και δύο (2)µήνες µετά τη
λήξη της διάρκειας της σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 16: ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Στη συµβατική αξία της προµήθειας, εκτός του Φ.Π.Α., διενεργούνται όλες οι νόµιµες κρατήσεις (και
τα τέλη χαρτοσήµου) οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.
Τα παραπάνω ποσά έχουν περιληφθεί στην προσφερόµενη τιµή από τον ανάδοχο και καµία
αµφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόµενη απαίτηση από τον ανάδοχο για επιπλέον
καταβολή αποζηµίωσης σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.
Γενικά ο ανάδοχος βαρύνεται βάση των κειµένων διατάξεων, µε όλους τους φόρους, τέλη και
κρατήσεις, που ισχύουν, εκτός από τον Φ.Π.Α. που βαραίνει τον Πολιτιστικό Οργανισμό.
ΑΡΘΡΟ 17: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η εκτέλεση και παραλαβή της προµήθειας ενεργείται παρουσία της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής
του Πολιτιστικού Οργανισμού όπως προβλέπεται από το Ν. 4412/2016. Οι παραγγελίες των προς
προµήθεια ειδών µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνονται τµηµατικά από το αρµόδιο
τµήµα, σύµφωνα µε τις ανάγκες του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού και θα ολοκληρώνονται
εντός δέκα (10) ηµερών από τη διαβίβαση του σχετικού αιτήµατος. Ο Πολιτιστικός&Αθλητικος
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Οργανισμός µπορεί να προβαίνει µονοµερώς σε µερική αναπροσαρµογή ποσοτήτων σε επιµέρους
είδη προς παραγγελία, αν το κρίνει σκόπιµο για την καλύτερη λειτουργία της, χωρίς όµως σε καµία
περίπτωση να γίνει υπέρβαση της συνολικής εγκριθείσης αξίας των αρχικά ενταχθέντων ειδών.
Ο ανάδοχος, µε δική του µέριµνα και έξοδα ευθύνεται για τη µεταφορά και παράδοση των εντύπων, η
οποία γίνεται µε µεταφορικά µέσα του αναδόχου σε χώρους που θα υποδεικνύονται από τον
Πολιτιστικό & Αθλητικο Οργανισμό. Απαραίτητα διασφαλίζεται η τήρηση των προγραµµατισµένων
χρόνων.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η
επιτροπή µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη, ή τη µερική απόρριψη αυτής, ήτην
αντικατάσταση των όποιων ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος δε συµµορφωθεί µε τις προτάσεις της, εντός
της οριζόµενης προθεσµίας, Ο Πολιτιστικός Οργανισμός δικαιούται να προβεί στηντακτοποίηση
τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και
τα συµφέροντα αυτής τρόπο.
ΑΡΘΡΟ 18: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται τµηµατικά µε την πρόοδο της παράδοσης των προς
προµήθεια ειδών. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€) µε την κατάθεση όλων των απαραίτητων
παραστατικών από τον ανάδοχο και αφού διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι – εγκρίσεις όλων των
δικαιολογητικών πληρωµής από τον του Πολιτιστικό Οργανισμό. Στην πληρωµή γίνονται όλες οι
νόµιµεςκρατήσεις.
Η πληρωµή θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 για το 100% της
αξίας του κάθε τιµολογίου, µετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου
παραλαβής προµηθειών από την αρµόδια Επιτροπή και µετά τη σχετική έκδοση του σχετικού
χρηµατικού εντάλµατος, αφού δε, γίνουν όλες οι από τις κείµενες διατάξεις κρατήσεις.
Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους όρους του συµφωνητικού και να παραδίδει εµπρόθεσµα τα
αναγκαία παραστατικά-δικαιολογητικά στον Πολιτιστικό& Αθλητικο Οργανισμό προκειµένου να
εκδοθεί το σχετικό χρηµατικό ένταλµα.
Οι τιµές δεν δύνανται αναπροσαρµογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές
και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια της σύµβασης και έως την τελική εξόφληση.
ΑΡΘΡΟ 19: ΕΚΧΩΡΗΣΗ –ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικάµε τις
υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ’ αφορµής της παρούσης, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση
δικαιωµάτων άνευ της ρητής άδειας του Πολιτιστικού Οργανισμού.
ΑΡΘΡΟ 20: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις συµβατικές του υποχρεώσεις Ο Πολιτιστικός
Οργανισμός µπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύµφωνα µε τα άρθρα 72, 203, 207, 213, 218, 220 του
Ν.4412/2016.
Η κήρυξη οικονοµικού φορέα ως εκπτώτου γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 203 και 204 του
Ν.4412/2016.
Κατά την εκτέλεση ∆ηµοσίων Συµβάσεων εφαρµόζονται:
α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016,
β) οι όροι της σύµβασης και της µελέτης και
γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας σύµφωνα µε το άρθρο 129 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.
147/τ.Α΄/08.08.2016).
ΑΡΘΡΟ 21: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού, η
προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης
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στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
Για την άσκηση ένστασης κατά των όρων της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5)
µέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Πολιτιστικού& ΑθλητικουΟργανισμού, η οποία
αποφασίζει, σύµφωναµε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ
του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης (χωρίς
Φ.Π.Α.). Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη του
Πολιτιστικού Οργανισμού, αν η ένσταση γίνειδεκτή.
ΑΡΘΡΟ 22: ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινήσεις κλπ. για τον διαγωνισµό,
το αργότερο έξι (6) µέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα
παρέχονται εγγράφως από τον αρμόδιο υπάλληλο του Πολιτιστικού Οργανισμού, το αργότερο
τέσσερις(4) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 23: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
Τονίζεται ότι δεν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τιςτιµέςµονάδος, τις
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά καιταστοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησήτης.
ΑΡΘΡΟ 24: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται,
σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.∆. 28/2015 (Α΄34).

ΑΡΘΡΟ 25: ΓΛΩΣΣΑ
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα
επικυρωµένα,καιηµετάφρασητωνενλόγωεγγράφωνµπορείναγίνειείτεαπότηµεταφραστική υπηρεσία
του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο
επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το
πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆ικ.
και 53 του Κώδικα περί∆ικηγόρων.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο
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µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση
στηνελληνική.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 26: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων
και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρµοδιότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 27: ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
27.1. Η προµήθεια θα παρέχεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις και εντολές του Πολιτιστικού
&Αθλητικου Οργανισμού και του επιβλέποντος τησύµβαση.
27.2. Η παραλαβή της προµήθειας θα γίνεται τµηµατικά από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του
Πολιτιστικού&Αθλητικου Οργανισμού. Η βεβαίωση ότι παρέλαβε ο Πολιτιστικός&Αθλητικος
Οργανισμός τα παραπάνωέντυπα
άρτια και εµπρόθεσµα θα αποδεικνύεται µε πρωτόκολλο της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής.
27.3. Ο Πολιτιστικός&Αθλητικος Οργανισμός µπορεί να προβαίνει µονοµερώς σε µερική
αναπροσαρµογή ποσοτήτων σε επιµέρους είδη προς παραγγελία, αν το κρίνει σκόπιµο για την
καλύτερη λειτουργία της, χωρίς όµως σε καµία περίπτωση να γίνει υπέρβαση της συνολικής
εγκριθείσης αξίας των αρχικά ενταχθέντωνειδών.
27.4. Ο ανάδοχος, µε δική του µέριµνα και έξοδα ευθύνεται για τη µεταφορά και παράδοση των
εντύπων, η οποία γίνεται µε µεταφορικά µέσα του αναδόχου σε χώρους που θα υποδεικνύονται από
τον αρμόδιο υπάλληλο του Πολιτιστικού7Αθλητικου Οργανισμού. Απαραίτητα διασφαλίζεται η
τήρηση των προγραµµατισµένωνχρόνων
27.5. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων
επικαλούµενος λόγους ανωτέραςβίας.
27.6. Ο ανάδοχος δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να επικαλεστεί ευθύνες τρίτων µέχρι την
εµπρόθεσµη ολοκλήρωση τηςπροµήθειας.
27.7. Κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο Πολιτιστικός&Αθλητικος Οργανισμός µπορεί ανά πάσα
στιγµή να προβαίνει σε ελέγχους για την διαπίστωση της σωστής εκτέλεσης της προµήθειας σύµφωνα
µε την τεχνική περιγραφή τηςµελέτης.
27.8. Σε περίπτωση ασυµφωνίας προδιαγραφών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί
προς την τεχνική περιγραφή της µελέτης, καθώς και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηµιά που τυχόν
θα έχει προκληθεί από την παραπάνωαιτία.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η
επιτροπή µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη, ή τη µερική απόρριψη αυτής, ή την
αντικατάσταση των όποιων ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος δε συµµορφωθεί µε τις προτάσεις της, εντός
της οριζόµενης προθεσµίας, η ο Πολιτιστικός&Αθλητικος Οργανισμός δικαιούται να προβεί στην
τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις
ανάγκες και τα συµφέροντα αυτήςτρόπο.
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ΑΡΘΡΟ 28: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Σε περίπτωση διαφωνιών πρέπει η φιλική συµφωνία να έχει την τελική υπεροχή. Σε περίπτωση δε µη
επίλυσης των διαφωνιών αυτών µε φιλικό διακανονισµό, για την επίλυσή τους είναι αρµόδια τα
δικαστήρια Αθηνών.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

ΧΑΤΖΑΝΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Ν.Π.∆.∆. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»
∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16
171 21 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛ.: 213 2025922-926
ΑΡ.FAX: 210 9310408
ΗΛ. ∆/ΝΣΗ:politistika@0149.syzefxis.gov.gr

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 2018
Εκτυπωση εντυπων δρασεων Πολιτιστικου

Κ.Α.Ε.: 15.6615.0036
CPV: 22100000-1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπει τη δαπάνη για την εκτύπωση εντυπων δρασεων Πολιτιστικουφυλλαδίων – αφισών – καρτών – προσκλήσεων, κλπ. εντύπων για την προώθηση, διαφήµιση και
προβολή των αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του
Πολιτιστικού&Αθλητικου Οργανισμού ∆ήµου Νεας Σμύρνηςκαι της συστηµατικής ενηµέρωσης των
δηµοτών.
Τα τελευταία χρόνια µε ιδιαίτερο σεβασµό και πραγµατικό ενδιαφέρον, η ∆ηµοτική Αρχή της πόλης
µας υλοποιεί πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις και εκδηλώσεις και ο Πολιτιστικός&Αθλητικος
Οργανισμός σκοπεύει να συµβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου αυτού. Με την
πραγµατοποίηση κάθε είδους αθλητικών, µουσικών, θεατρικών και άλλων ψυχαγωγικών και
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, προωθεί τη σωστή διαπαιδαγώγηση και καλλιέργεια του πνεύµατος και
την ανάπτυξη της πολιτιστικής και αθλητικής κουλτούρας σε τοπικό επίπεδο.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται σε ποσό € 73,600,00 συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 24%, θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 15.6615.0036 και αφορά το διάστηµα µέχρι 31-12-2019 από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης ανάθεσης.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Βαγγέλης Χατζαντουριάν
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Ν.Π.∆.∆. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»
∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16
171 21 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛ.: 213 2025922-926
ΑΡ.FAX: 210 9310408
ΗΛ. ∆/ΝΣΗ:politistika@0149.syzefxis.gov.gr

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 2019
Εκτυπωση εντυπων δρασεων Πολιτιστικου

Κ.Α.Ε.: 15-6615.0036
CPV: 22100000-1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι δαπάνες προµήθειας εντύπων και καλλιτεχνικής δηµιουργίας περιλαµβάνουν τις εξής κατηγορίες:
• ∆ηµιουργία και εκτύπωσηαφισών.
• ∆ηµιουργία και εκτύπωσηπροσκλήσεων.
• ∆ηµιουργία και εκτύπωση ∆ίπτυχωνπροσκλήσεων.
• ∆ηµιουργία και εκτύπωση Τρίπτυχωνπροσκλήσεων.
• ∆ηµιουργία και εκτύπωση πρόσκλησης – προγράµµατος. Αιτήσεις Συµµετοχής Αθλουµένων.
• ∆ηµιουργία και εκτύπωση καρτώνµελών.
• ∆ιπλώµατα συµµετοχής µελώνκ.ά.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που αναφέρονται στην παρούσα µελέτη και αφορούν τις
δαπάνες εκτύπωσης και καλλιτεχνικής δηµιουργίας φυλλαδίων – αφισών – καρτών – προσκλήσεων
κλπ. εντύπων για την προβολή αθλητικών-πολιτιστικών κλπ. εκδηλώσεων, καθώς και οι αντίστοιχες
εκδηλώσεις είναι οι εξής:
ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

∆ΙΑΣΤΑΣΗ-ΕΙ∆ΟΣ
ΧΑΡΤΙΟΥ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ

ΑΡΙΘ.
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

4 σέλιδο φυλλάδιο

κλειστό και 34χ24
cm ανοιχτό σε χαρτί
250 γρ. Velvetmat µε
ενσωµατωµένο dvd
µε έγχρωµη
εκτύπωση στην
επιφάνειά του
23χ35 κλειστό και
50 χ70 cm ανοιχτό
σε χαρτί 350 γρ.
Velvet mat

4χρωµία α & β
όψη, διπλωµένο,
πίκµανση

8.000

1

4χρωµία µε
κοπτικό και
πλαστικοποίηση
Α όψης

1

4χρωµία

500 τεµ
RUNAWAY
1000 τεµ.
Αγώνα δρόµου
2000 τεµ.
Πολιτιστικού
1500 τεµ
∆ηµοτ.
Βιβλιοθήκη
20000

4χρωµία

8000

1

Φόλντερς Πολιτιστικού
Αγώνα δρόµου 4
∆ιαφορετικά θέµατα

Φακελοι µε τετράχρωµη
εκτύπωση Αγώνα ∆ρόµου
Φακελοι µε τετράχρωµη
εκτύπωση HistoricRun

18χ26εκ 100gr
γραφής
23χ32εκ 100gr
γραφής

1

25

19PROC004561296 2019-03-05
Εντυπα Μεµονοµένων
Εκδηλώσεων

Εντυπο Εκδηλώσεων
Θερινού Σινεµά

Εντυπο Ιωνικών Εορτών

Εντυπο ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης

Eντυπο Αθλοδιακοπές

29χ42εκ
200grvelvetmat µε
πίκµανση και
δίπλωµα
∆εκαεξασέλιδο
σχήµατος-καρφίτσα
Α4 εκ
170grvelvetmat
Σχήµα 11,5χ16,2,
σελίδες 64+4, 4
διαφορετικά
εξώφυλλά , κολλητό,
χαρτί ες. 135, εξωφ
250, µατ πλαστικ.
29χ42εκ
200grvelvetmat µε
πίκµανση και
δίπλωµα
29χ42εκ 200gr
velvet mat

4χρωµία α & β
όψη,διπλωµένο,
πίκµανση

5000

6

4χρωµία

5000

1

4χρωµία

15000

2

4χρωµία α & β
όψη,διπλωµένο,
πίκµανση

10000

1

4χρωµία α & β
όψη,διπλωµένο,
πίκµανση
4χρωµία α & β
όψη,διπλωµένο,
πίκµανση
4χρωµία µε
δίπλωµα

10000

1

5000

1

7500

1

4χρωµία µε
δίπλωµα

7500

1

4χρωµία α & β
όψη,διπλωµένο,
πίκµανση

10000

1

4χρωµία α & β
όψη,διπλωµένο,
πίκµανση

10000

1

4χρωµία α & β
όψη,διπλωµένο,
πίκµανση

15.000

1

4χρωµία

10000

1

25χ35

4χρωµία

8000

1

10χ15
30χ40

1χρωµία
4χρωµία

8000
8000

1
1

20x14 εκ διπλής
όψης
300grvelvetmat
50 χ70 µονής όψης
σε χαρτί 200 γραµ
21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat

4χρωµία

4000

5

4χρωµία

500

30

4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση

6000

1

Εντυπο Κολυµβητήριο

29χ42εκ 200gr
velvet mat

∆ίπτυχο Φυλλάδιο
Μουσείο- Πρόγραµµα

21Χ29 cm κλειστό
και 29 Χ42 ανοιχτό
σε χαρτί 170 γρ.
Velvet mat
14Χ20,5 cm κλειστό
και 28,5Χ21,5
ανοιχτό σε χαρτί
170γρ. Velvet
10x20cm
κλειστό,40x20cm
ανοιχτό
300grvelvetmat µε
πίκµανση
10x20cm
κλειστό,40x20cm
ανοιχτό
300grvelvetmat µε
πίκµανση
10x20cm
κλειστό,40x20cm
ανοιχτό
300grvelvetmat
10χ20 χάρτινα

∆ίπτυχο Φυλλάδιο έντυπο
επιµορφωτικά

Πρόγραµµα Φεστιβάλ Τζαζ

Εντυπο Εγγραφών Προσκλήσεις Αγώνων

Εντυπο Historic run

Αυτοκόλλητα Αγώνα
Φάκελοι συµµετοχής µε
αυτοκόλλητο
Αυτοκόλλητα Νούµερα
Εκτύπωση πλαστικής
σακούλας µε κορδόνια
Πρόσκληση Μονόφυλλο

Αφίσες εκδηλώσεων
Πρόσκληση δίπτυχο
Φεστιβάλ Ξεναγήσεις
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Πρόσκληση ∆ίπτυχο
Festival Καραγκιόζη
Βιβλίο Εντυπωσεων

Tρίπτυχο Φυλλάδιο

Εισητήρια Εκδηλώσεων

Έντυπο Παραδοσιακό
Αντάµωµα

21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat
διπλωµένο
24χ33 κλειστό και
48Χ33 ανοιχτό σε
χαρτί 100 γρ.velvet

14Χ29,5 cm κλειστό
και 42Χ29,5 ανοιχτό
σε χαρτί 250 γρ.
velvetmat
8,5Χ15 cm Χαρτί
80γρ. -µπλοκκαρφίτσα
21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat

Κολυµβητικοί Αγώνες

21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat

Ενηµερωτικό Εντυπο
RUNNING TEAM

21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat

Κάρτες Αθλοδιακοπών
Πολιτιστικού

21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat

Ενηµερωτικά Εντυπα
∆ηµοτικών Γυµναστηρίων

21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat

Κάρτες Συµµετοχής

Έντυπο Πολιτιστικών
∆ραστηριοτήτων

21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat µιας
όψης
21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat µιας
όψης
21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat

Εντυπα Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων (basket)

21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat

Εντυπα ∆ιαφόρων
Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων(goalball)
Εντυπο Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων(αναπηρικό
αµαξίδιο)
Εντυπο Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων(αγώνες
κολύµβησης)
Εντυπα διαφόρων
πολιτιστικών
εκδηλώσεων(ποδοσφαιρικοί
αγώνες)
Καρτες Εισόδου
Εκδηλώσεων
Επανεκτυπώσεις ∆ιαφόρων
Εντυπων

21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat

Κάρτες συµµετεχόντων
δηµιουργικής απασχόλησης

21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat
21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat
21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat

15χ21 300gr velvet
mat

4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
1χρωµία α & β
όψη, ραφτό
κολλητο µε
καλιτεχνική
βιβλιοδεσία
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση

6.000

1

6

1

8000

1

4χρωµο 1 όψεων
ψηφιακή
εκτύπωση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµία α & β
όψη, διπλωµένο,
πίκµανση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµία

3.000

25

15.000

1

5.000

1

10000

1

5000

1

5000

1

5000

1

4χρωµία

5000

1

4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση

5000

1

4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση

5000

1

5000

1

5000

1

5000

1

5000

1

4χρωµία

10000

1

OFFSET

1
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Οι ηµεροµηνίες των εκδηλώσεων θα ορισθούν κατά τη διάρκεια του έτους.
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να είναι επαγγελµατίες γραφίστες - τυπογράφοι, οι οποίοι πρέπει να έχουν
προσωπική εµπειρία ή να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό για τη δηµιουργία µακετών
(δηµιουργικού) και να έχουν προηγούµενη εµπειρία σε αντίστοιχες εργασίες (εκτυπώσεις και
καλλιτεχνική δηµιουργία) κατ’ ελάχιστον για τρία (3) χρόνια, η οποία θα αποδεικνύεται µε κάθε
νόµιµο παραστατικό (π.χ. σύµβαση προµήθειας, βεβαίωση εργοδότη, τιµολόγια, πιστοποιητικό
επαγγελµατικού µητρώου, κ.ά.).
1.

Εντολή προµήθειας καλλιτεχνικής δηµιουργίας καιεκτύπωσης
Η προµήθεια γίνεται ύστερα από εντολή (με φαξ, email κ.α.) του αρμοδίου υπαλλήλου του
Πολιτιστικού Οργανισμού, σε εύλογο χρονικό διάστηµα, στην οποία αναφέρονται όλα τα απαραίτητα
στοιχεία (τίτλος εκδήλωσης, είδος εντύπου, ποσότητα, ηµεροµηνία παράδοσης, τόπος προορισµού,
στοιχεία για το δηµιουργικό, κ.ά.).
Ιδιαίτερη προσοχή και έµφαση δίνεται στη συµπλήρωση των παρατηρήσεων του εντύπου για το είδος
και τις ειδικές απαιτήσεις της συγκεκριµένης εκδήλωσης, ώστε να αναγνωρίζονται έγκαιρα οι τυχόν
ιδιαιτερότητες.
Απαγορεύεται ρητά η εκτύπωση εντύπου χωρίς ΕΝΤΟΛΗ από τον Πολιτιστικό Οργανισμό.

2.

Παράδοση εντύπων
Η µεταφορά και παράδοση των εντύπων γίνεται µε µεταφορικά µέσα και έξοδα του αναδόχου.
Απαραίτητα διασφαλίζεται η τήρηση των προγραµµατισµένων χρόνων.

3.

Ματαίωση – ακύρωσηπροµήθειας
Σε περίπτωση ακύρωσης προµήθειας για λόγους ανωτέρας βίας, (ακύρωση εκδήλωσης λόγω καιρικών
φαινοµένων, ασθένειας καλλιτέχνη, κλπ.), αυτή θα πραγµατοποιηθεί σε νεότερη ηµεροµηνία την
οποία θα συµφωνήσουν τα µέρη. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα τυπώσει µε δική του
επιβάρυνση, αντίστοιχες φάσες ή labels, ανάλογα µε την προµήθεια, που θα παραδώσει έγκαιρα στον
Πολιτιστικό Οργανισμό, προκειµένου να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις για την ενηµέρωση της
εκδήλωσης. Η αµοιβή στην περίπτωση αυτή θα παραµείνει ως έχει µε βάση την προσφορά του
αναδόχου, ενώ ισχύ έχουν όλοι οι όροι της παρούσαςµελέτης.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Βαγγέλης Χατζαντουριάν
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Ν.Π.∆.∆. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»
∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16
171 21 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛ.: 213 2025922-926
ΑΡ.FAX: 210 9310408
ΗΛ. ∆/ΝΣΗ:politistika@0149.syzefxis.gov.gr

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 2019
Εκτυπωση εντυπων δρασεων πολιτιστικου

Κ.Α.Ε.: 15.6615.0036
CPV: 22100000-1

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
CPV: 22100000-1
ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

∆ΙΑΣΤΑΣΗ-ΕΙ∆ΟΣ
ΧΑΡΤΙΟΥ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ

ΑΡΙΘ.
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΗ
ΕΝΤΥΠΩΝ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

4 σέλιδο φυλλάδιο

κλειστό και 34χ24
cm ανοιχτό σε χαρτί
250 γρ. Velvetmat µε
ενσωµατωµένο dvd
µε έγχρωµη
εκτύπωση στην
επιφάνειά του
23χ35 κλειστό και
50 χ70 cm ανοιχτό
σε χαρτί 350 γρ.
Velvet mat

4χρωµία α & β
όψη, διπλωµένο,
πίκµανση

8.000

1

950

4χρωµία µε
κοπτικό και
πλαστικοποίηση
Α όψης

1

1300

4χρωµία

500 τεµ
RUNAWAY
1000 τεµ.
Αγώνα δρόµου
2000 τεµ.
Πολιτιστικού
1500 τεµ
∆ηµοτ.
Βιβλιοθήκη
20000

1

1250

4χρωµία

8000

1

750

4χρωµία α & β
όψη,διπλωµένο,
πίκµανση

5000

6

600

Φόλντερς Πολιτιστικού
Αγώνα δρόµου 4
∆ιαφορετικά θέµατα

Φακελοι µε τετράχρωµη
εκτύπωση Αγώνα ∆ρόµου
Φακελοι µε τετράχρωµη
εκτύπωση HistoricRun
Εντυπα Μεµονοµένων
Εκδηλώσεων

18χ26εκ 100gr
γραφής
23χ32εκ 100gr
γραφής
29χ42εκ
200grvelvetmat µε
πίκµανση και
δίπλωµα
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Εντυπο Εκδηλώσεων
Θερινού Σινεµά

∆εκαεξασέλιδο
σχήµατος-καρφίτσα
Α4 εκ
170grvelvetmat
Σχήµα 11,5χ16,2,
σελίδες 64+4, 4
διαφορετικά
εξώφυλλά , κολλητό,
χαρτί ες. 135, εξωφ
250, µατ πλαστικ.
29χ42εκ
200grvelvetmat µε
πίκµανση και
δίπλωµα
29χ42εκ 200gr
velvet mat

Εντυπο ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης

Eντυπο Αθλοδιακοπές

2

3300

4χρωµία α & β
όψη,διπλωµένο,
πίκµανση

10000

1

650

4χρωµία α & β
όψη,διπλωµένο,
πίκµανση
4χρωµία α & β
όψη,διπλωµένο,
πίκµανση
4χρωµία µε
δίπλωµα

10000

1

650

5000

1

650

7500

1

500

4χρωµία µε
δίπλωµα

7500

1

500

4χρωµία α & β
όψη,διπλωµένο,
πίκµανση

10000

1

700

4χρωµία α & β
όψη,διπλωµένο,
πίκµανση

10000

1

700

4χρωµία α & β
όψη,διπλωµένο,
πίκµανση

15.000

1

1100

4χρωµία

10000

1

350

25χ35

4χρωµία

8000

1

850

10χ15
30χ40

1χρωµία
4χρωµία

8000
8000

1
1

250
3000

20x14 εκ διπλής
όψης
300grvelvetmat
50 χ70 µονής όψης
σε χαρτί 200 γραµ
21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat

4χρωµία

4000

5

250

4χρωµία

500

30

200

4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
1χρωµία α & β
όψη, ραφτό
κολλητο µε
καλιτεχνική

6000

1

600

6.000

1

600

6

1

50

∆ίπτυχο Φυλλάδιο
Μουσείο- Πρόγραµµα

21Χ29 cm κλειστό
και 29 Χ42 ανοιχτό
σε χαρτί 170 γρ.
Velvet mat
14Χ20,5 cm κλειστό
και 28,5Χ21,5
ανοιχτό σε χαρτί
170γρ. Velvet
10x20cm
κλειστό,40x20cm
ανοιχτό
300grvelvetmat µε
πίκµανση
10x20cm
κλειστό,40x20cm
ανοιχτό
300grvelvetmat µε
πίκµανση
10x20cm
κλειστό,40x20cm
ανοιχτό
300grvelvetmat
10χ20 χάρτινα

∆ίπτυχο Φυλλάδιο έντυπο
επιµορφωτικά

Πρόγραµµα Φεστιβάλ Τζαζ

Εντυπο Εγγραφών Προσκλήσεις Αγώνων

Εντυπο Historic run

Αυτοκόλλητα Αγώνα
Φάκελοι συµµετοχής µε
αυτοκόλλητο
Αυτοκόλλητα Νούµερα
Εκτύπωση πλαστικής
σακούλας µε κορδόνια
Πρόσκληση Μονόφυλλο

Βιβλίο Εντυπωσεων

1000

15000

29χ42εκ 200gr
velvet mat

Πρόσκληση ∆ίπτυχο
Festival Καραγκιόζη

1

4χρωµία

Εντυπο Κολυµβητήριο

Πρόσκληση δίπτυχο
Φεστιβάλ Ξεναγήσεις

5000

19PROC004561296 2019-03-05

Εντυπο Ιωνικών Εορτών

Αφίσες εκδηλώσεων

4χρωµία

21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat
διπλωµένο
24χ33 κλειστό και
48Χ33 ανοιχτό σε
χαρτί 100 γρ.velvet
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Tρίπτυχο Φυλλάδιο

Εισητήρια Εκδηλώσεων

Έντυπο Παραδοσιακό
Αντάµωµα

14Χ29,5 cm κλειστό
και 42Χ29,5 ανοιχτό
σε χαρτί 250 γρ.
velvetmat
8,5Χ15 cm Χαρτί
80γρ. -µπλοκκαρφίτσα
21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat

Κολυµβητικοί Αγώνες

21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat

Ενηµερωτικό Εντυπο
RUNNING TEAM

21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat

Κάρτες Αθλοδιακοπών
Πολιτιστικού

21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat

Ενηµερωτικά Εντυπα
∆ηµοτικών Γυµναστηρίων

21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat

Κάρτες Συµµετοχής

Έντυπο Πολιτιστικών
∆ραστηριοτήτων

21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat µιας
όψης
21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat µιας
όψης
21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat

Εντυπα Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων (basket)

21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat

Εντυπα ∆ιαφόρων
Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων(goalball)
Εντυπο Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων(αναπηρικό
αµαξίδιο)
Εντυπο Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων(αγώνες
κολύµβησης)
Εντυπα διαφόρων
πολιτιστικών
εκδηλώσεων(ποδοσφαιρικοί
αγώνες)
Καρτες Εισόδου
Εκδηλώσεων
Επανεκτυπώσεις ∆ιαφόρων
Εντυπων

21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat

Κάρτες συµµετεχόντων
δηµιουργικής απασχόλησης

21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat
21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat
21x29εκ Α4 κλειστό
300grvelvetmat

15χ21 300gr velvet
mat

4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση

8000

1

800

4χρωµο 1 όψεων
ψηφιακή
εκτύπωση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµία α & β
όψη, διπλωµένο,
πίκµανση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµία

3.000

25

200

15.000

1

750

5.000

1

600

10000

1

800

5000

1

600

5000

1

600

5000

1

600

4χρωµία

5000

1

600

4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση

5000

1

600

4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση

5000

1

600

5000

1

600

5000

1

600

5000

1

600

5000

1

600

4χρωµία

10000

1

350

1

10355

ΣΥΝΟΛΟ

73,600

OFFSET
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Σε όλες τις τιµές εντύπων συµπεριλαµβάνεται το κόστος της καλλιτεχνικής δηµιουργίας (δηµιουργικό), η
εκτύπωση, η µεταφορά και η παράδοση των εντύπων σε χώρο και χρόνο που θα υποδεικνύεται από τον
Πολιτιστικό Οργανισμό.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Βαγγέλης Χατζαντουριάν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στοιχεία προσφέρουσας Εταιρίας
(επωνυµία, διεύθυνση, κλπ)

Προς: Πολιτιστικός&Αθλητικος Οργανισμος
Δήμου Νέας Σμύρνης ΝΠΔΔ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

∆ΙΑΣΤΑΣΗ-ΕΙ∆ΟΣ
ΧΑΡΤΙΟΥ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ

ΑΡΙΘ.
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

4 σέλιδο φυλλάδιο

κλειστό και 34χ24
cm ανοιχτό σε χαρτί
250 γρ. Velvet mat
µε ενσωµατωµένο
dvd µε έγχρωµη
εκτύπωση στην
επιφάνειά του
23χ35 κλειστό και
50 χ70 cm ανοιχτό
σε χαρτί 350 γρ.
Velvet mat

4χρωµία α & β
όψη, διπλωµένο,
πίκµανση

8.000

1

4χρωµία µε
κοπτικό και
πλαστικοποίηση
Α όψης

1

4χρωµία

500 τεµ
RUNAWAY
1000 τεµ.
Αγώνα δρόµου
2000 τεµ.
Πολιτιστικού
1500 τεµ
∆ηµοτ.
Βιβλιοθήκη
20000

4χρωµία

8000

1

4χρωµία α & β
όψη,διπλωµένο,
πίκµανση

5000

6

4χρωµία

5000

1

Φόλντερς Πολιτιστικού
Αγώνα δρόµου 4
∆ιαφορετικά θέµατα

Φακελοι µε τετράχρωµη
εκτύπωση Αγώνα ∆ρόµου
Φακελοι µε τετράχρωµη
εκτύπωση Historic Run
Εντυπα Μεµονοµένων
Εκδηλώσεων

Εντυπο Εκδηλώσεων
Θερινού Σινεµά

18χ26εκ 100gr
γραφής
23χ32εκ 100gr
γραφής
29χ42εκ 200gr
velvet mat µε
πίκµανση και
δίπλωµα
∆εκαεξασέλιδο
σχήµατος-καρφίτσα
Α4 εκ 170gr velvet

1
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mat
Εντυπο Ιωνικών Εορτών

Εντυπο ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης

Eντυπο Αθλοδιακοπές

Σχήµα 11,5χ16,2,
σελίδες 64+4, 4
διαφορετικά
εξώφυλλά , κολλητό,
χαρτί ες. 135, εξωφ
250, µατ πλαστικ.
29χ42εκ 200gr
velvet mat µε
πίκµανση και
δίπλωµα
29χ42εκ 200gr
velvet mat

4χρωµία

15000

2

4χρωµία α & β
όψη,διπλωµένο,
πίκµανση

10000

1

4χρωµία α & β
όψη,διπλωµένο,
πίκµανση
4χρωµία α & β
όψη,διπλωµένο,
πίκµανση
4χρωµία µε
δίπλωµα

10000

1

5000

1

7500

1

4χρωµία µε
δίπλωµα

7500

1

4χρωµία α & β
όψη,διπλωµένο,
πίκµανση

10000

1

4χρωµία α & β
όψη,διπλωµένο,
πίκµανση

10000

1

4χρωµία α & β
όψη,διπλωµένο,
πίκµανση

15.000

1

4χρωµία

10000

1

25χ35

4χρωµία

8000

1

10χ15
30χ40

1χρωµία
4χρωµία

8000
8000

1
1

20x14 εκ διπλής
όψης 300gr velvet
mat
50 χ70 µονής όψης
σε χαρτί 200 γραµ
21x29εκ Α4 κλειστό
300gr velvet mat

4χρωµία

4000

5

4χρωµία

500

30

4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
1χρωµία α & β
όψη, ραφτό
κολλητο µε

6000

1

6.000

1

6

1

Εντυπο Κολυµβητήριο

29χ42εκ 200gr
velvet mat

∆ίπτυχο Φυλλάδιο
Μουσείο- Πρόγραµµα

21Χ29 cm κλειστό
και 29 Χ42 ανοιχτό
σε χαρτί 170 γρ.
Velvet mat
14Χ20,5 cm κλειστό
και 28,5Χ21,5
ανοιχτό σε χαρτί
170γρ. Velvet
10x20cm
κλειστό,40x20cm
ανοιχτό 300gr
velvet mat µε
πίκµανση
10x20cm
κλειστό,40x20cm
ανοιχτό 300gr
velvet mat µε
πίκµανση
10x20cm
κλειστό,40x20cm
ανοιχτό 300gr
velvet mat
10χ20 χάρτινα

∆ίπτυχο Φυλλάδιο έντυπο
επιµορφωτικά

Πρόγραµµα Φεστιβάλ Τζαζ

Εντυπο Εγγραφών Προσκλήσεις Αγώνων

Εντυπο Historic run

Αυτοκόλλητα Αγώνα
Φάκελοι συµµετοχής µε
αυτοκόλλητο
Αυτοκόλλητα Νούµερα
Εκτύπωση πλαστικής
σακούλας µε κορδόνια
Πρόσκληση Μονόφυλλο

Αφίσες εκδηλώσεων
Πρόσκληση δίπτυχο
Φεστιβάλ Ξεναγήσεις
Πρόσκληση ∆ίπτυχο
Festival Καραγκιόζη
Βιβλίο Εντυπωσεων

21x29εκ Α4 κλειστό
300gr velvet mat
διπλωµένο
24χ33 κλειστό και
48Χ33 ανοιχτό σε
χαρτί 100 γρ.velvet
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καλιτεχνική
βιβλιοδεσία
Tρίπτυχο Φυλλάδιο

Εισητήρια Εκδηλώσεων

Έντυπο Παραδοσιακό
Αντάµωµα

14Χ29,5 cm κλειστό
και 42Χ29,5 ανοιχτό
σε χαρτί 250 γρ.
velvet mat
8,5Χ15 cm Χαρτί
80γρ. -µπλοκκαρφίτσα
21x29εκ Α4 κλειστό
300gr velvet mat

Κολυµβητικοί Αγώνες

21x29εκ Α4 κλειστό
300gr velvet mat

Ενηµερωτικό Εντυπο
RUNNING TEAM

21x29εκ Α4 κλειστό
300gr velvet mat

Κάρτες Αθλοδιακοπών
Πολιτιστικού

21x29εκ Α4 κλειστό
300gr velvet mat

Ενηµερωτικά Εντυπα
∆ηµοτικών Γυµναστηρίων

21x29εκ Α4 κλειστό
300gr velvet mat

Κάρτες Συµµετοχής

Έντυπο Πολιτιστικών
∆ραστηριοτήτων

21x29εκ Α4 κλειστό
300gr velvet mat
µιας όψης
21x29εκ Α4 κλειστό
300gr velvet mat
µιας όψης
21x29εκ Α4 κλειστό
300gr velvet mat

Εντυπα Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων (basket)

21x29εκ Α4 κλειστό
300gr velvet mat

Εντυπα ∆ιαφόρων
Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων(goalball)
Εντυπο Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων(αναπηρικό
αµαξίδιο)
Εντυπο Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων(αγώνες
κολύµβησης)
Εντυπα διαφόρων
πολιτιστικών
εκδηλώσεων(ποδοσφαιρικοί
αγώνες)
Καρτες Εισόδου
Εκδηλώσεων
Επανεκτυπώσεις ∆ιαφόρων
Εντυπων

21x29εκ Α4 κλειστό
300gr velvet mat

Κάρτες συµµετεχόντων
δηµιουργικής απασχόλησης

21x29εκ Α4 κλειστό
300gr velvet mat
21x29εκ Α4 κλειστό
300gr velvet mat
21x29εκ Α4 κλειστό
300gr velvet mat

15χ21 300gr velvet
mat

4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση

8000

1

4χρωµο 1 όψεων
ψηφιακή
εκτύπωση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµία α & β
όψη, διπλωµένο,
πίκµανση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµία

3.000

25

15.000

1

5.000

1

10000

1

5000

1

5000

1

5000

1

4χρωµία

5000

1

4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση

5000

1

4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση
4χρωµο µε
δίπλωµα και
πίκµανση

5000

1

5000

1

5000

1

5000

1

5000

1

4χρωµία

10000

1

OFFSET

1
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ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 24%

Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €

Η προσφορά µας ισχύει και δεσµεύει την εταιρία µας µέχρι την ..../..../2019
(Σηµείωσηπροςπροµηθευτές:τουλάχιστοντέσσερις(4)µήνες
απότηνεπόµενηηµέρατηςδιενέργειαςτου Διαγωνισμού)

Η συνολική τιµή της προφοράς ανέρχεται στα

(νααναγραφείολογράφωςτοσύνολοµεΦΠΑπου
ΦΠΑ 24%.

εµφανίζεταιστονπαραπάνω πίνακα)ευρώ,

συµπερ.

Για την (εταιρία),
Με εκτίµηση,
(ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή)
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου79παρ.4ν. 4412/2016 (Α147)] για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης
κάτω των ορίωντωνοδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή
η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής.
- Ονοµασία: Πολιτιστικός&Αθλητικος Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνη ΝΠΔΔ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜ∆ΗΣ :.............
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ελευθερίου Βενιζέλου 16, Νέα Σμύρνη
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ....................
- Τηλέφωνο: 21320 25 926
- Ηλ. ταχυδροµείο:politistikosorgns@yahoo.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
-Προµήθεια εντύπων και καλλιτεχνικής δηµιουργίας(φυλλαδίων – αφισών–καρτών - προσκλήσεων
κλπ.) για αθλητικές-πολιτιστικές κλπ. εκδηλώσεις –
- CPV:22100000-1
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ:[...........].
- Η σύµβαση αναφέρεται σε: προµήθεια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα Α:
Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυµία:

[ ]

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):

[ ]

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

[……]

: Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδροµείο:

[……]

∆ιεύθυνση

στο ∆ιαδίκτυο
[……]
(διεύθυνση δικτυακού τόπου)
(εάνυπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύµικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο
σε
περίπτωση
υπηρεσίας [ ] Ναι [] Όχι
κατ᾽αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:ο
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζοµένων µε αναπηρία ή
[...............]
µειονεκτούντων εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.
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[…...............]
[….]
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου
είναι
εγγεγραµµένος
σε
επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένω
ν οικονοµικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει
εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
α) [……]
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον εγγράφων):[……][……][……][……]
επίσηµο κατάλογοv:
γ) [……]
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συµπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στοµέρος
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά
περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον
αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή
στα έγγραφα της σύµβασης:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
38
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φόρων
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ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος
ε) [] Ναι [] Όχι
µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν

η σχετική τεκµηρίωση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης,επακριβήστοιχείααναφοράςτων
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συµµετοχής:

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
από κοινού µεάλλουςvi;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: β) [……]
γ)

Κατά

περίπτωση,

επωνυµία

της
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συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τµήµατα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή [ ]
των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού
φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό
φορέαγιατουςσκοπούςτηςπαρούσαςδιαδικασίαςανάθεσηςδηµόσιαςσύµβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοµατεπώνυµο

[……]

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδροµική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδροµείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία [……]
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων
ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µετο
µέροςΙΙΙ,γιακάθεένααπότουςσχετικούςφορείς,δεόντωςσυµπληρωµένοκαι
υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπουςαυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ήοι
τεχνικέςυπηρεσίες,είτεανήκουναπευθείαςστηνεπιχείρησητουοικονοµικούφορέα
είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για
δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα
έχειστηδιάθεσήτουοοικονοµικόςφορέαςγιατηνεκτέλεσητηςσύµβασης.
Εφόσονείναισχετικέςγιατηνειδικήικανότηταήικανότητεςστιςοποίεςστηρίζεταιο
οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς
φορείς.

63

19PROC004561296 2019-03-05
∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δενστηρίζεται ο οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές
πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να []Ναι []Όχι
αναθέσει
οποιοδήποτε
µέρος
της
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
υπεργολαβίας;
προτεινόµενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύµβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές
τιςπληροφορίες (κατ' εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον
οπροσφέρων/υποψήφιοςοικονοµικόςφορέαςπροτίθεταινααναθέσεισετρ
ίτουςυπόµορφήυπεργολαβίαςτµήµατηςσύµβασηςπουυπερβαίνειτοποσο
στό του 30% της συνολικής αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε
τοάρθρο131παρ.6και7,επιπλέοντωνπληροφοριώνπουπροβλέπονταιστην
παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες
πουαπαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους
καισύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορίαυπεργολάβων).

64

19PROC004561296 2019-03-05
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατικήοργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητεςxiii·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση
τηςτροµοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίαςανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται
καταδίκες:

µε ποινικές

Απάντηση:

Υπάρχει
τελεσίδικη
καταδικαστική [] Ναι [] Όχι
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το
οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντεέτηκατάτοµέγιστοήστηνοποία
έχει
οριστεί
απευθείας
περίοδος
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν

η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
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εγγράφων):
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[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α)
Ηµεροµηνία της
καταδικαστικής α) Ηµεροµηνία:[ ],
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους σηµείο-(-α): [ ],
λόγους της καταδίκης,
λόγος(-οι):[ ]
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας
καταδικαστική απόφαση:

στην

β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
[……] και σχετικό(-ά)σηµείο(-α)[
]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, [] Ναι [] Όχι
ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν

ναι, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκανxxi:

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

εισφορών Απάντηση:

ή

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει [] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσµευτική;

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή

-[……]·

-[……]·

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η
υποχρεώσεων;
1)

αθέτηση των

Μέσω δικαστικής ή
διοικητικής απόφασης;

έκδοσηςαπόφασης
- Σε

περίπτωση
καταδικαστικής
-[……]·
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν,
τη
διάρκεια
της
περιόδουαποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,

-[……]·

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς

Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
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των δεδουλευµένων τόκων ή των
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε
δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους ;xxiii
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πληροφορίες

πληροφορίες

[……]

[……]

Εάνησχετικήτεκµηρίωσηόσοναφοράτην
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών έκδοσης,επακριβήστοιχείααναφοράςτων
διατίθεται εγγράφων):xxiv
κοινωνικής
ασφάλισης
ηλεκτρονικά,αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα

µε
πιθανή Απάντηση:
σύγκρουση
επαγγελµατικό

Πληροφορίες
σχετικά
αφερεγγυότητα,
συµφερόντων
ή
παράπτωµα

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικούδικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονοµικός
οποιαδήποτε
από
τις
xxvi
καταστάσεις :

φορέας σε [] Ναι [] Όχι
ακόλουθες

α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ)
αναστολή
δραστηριοτήτων, ή

επιχειρηµατικών

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
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- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται
να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης
υπόψη
της
εφαρµοστέας
εθνικής
νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µετη
συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικήςτου
λειτουργίας
υπό
αυτές
αυτές
τις
περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxviii;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

[] Ναι [] Όχι

λεπτοµερείς
[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού;

Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτοµερείς

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
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[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxix, λόγω
της συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύµβασης;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτοµερείς
[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασηςxxx;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτοµερείς

[...................…]
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης
δηµόσιας
σύµβασης,
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούµενης
σύµβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης
σύµβασης
,
αποζηµιώσεις
ή
άλλες
παρόµοιεςκυρώσεις;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτοµερείς

[….................]

19PROC004561296 2019-03-05
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονοµικός
επιβεβαιώσει ότι:

φορέας

να [] Ναι [] Όχι

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την
επιλογή ή τηνανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος
µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνοστην
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
συµπληρώσει µόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να
συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

τα

απαιτούµενα

κριτήρια

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση
των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Οκάτωθιυπογεγραµµένος,δηλώνωεπισήµωςότιείµαισεθέση,κατόπιναιτήµατος
και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές
αποδεικτικών εγγράφωνπου αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν :
α)ηαναθέτουσααρχήήοαναθέτωνφορέαςέχειτηδυνατότηταναλάβειτασχετικά
δικαιολογητικάαπευθείαςµεπρόσβασησεεθνικήβάσηδεδοµένωνσεοποιοδήποτε κράτος
µέλος αυτή διατίθεταιδωρεάνxxxiii.
β)ηαναθέτουσααρχήήοαναθέτωνφορέαςέχουνήδηστηνκατοχήτουςτασχετικά έγγραφα.
Οκάτωθιυπογεγραµµένοςδίδωεπισήµωςτησυγκατάθεσήµουστ...[προσδιορισµός
της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα
Α],
προκειµένου
να
αποκτήσει
πρόσβαση
σε
δικαιολογητικά
των
πληροφοριώντιςοποίεςέχωυποβάλλειστ...[ναπροσδιοριστείτοαντίστοιχο
µέρος/ενότητα/σηµείο]τουπαρόντοςΤυποποιηµένουΕντύπουΥπεύθυνης∆ήλώσης για
τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας υπηρεσίας: (συνοπτική περιγραφή,
παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό,
αριθµόςαναφοράς)].

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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