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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ
: ΔΙΣΥ
Ταχ. Δ/νση
: Καρόλου 1 – 3
Τ. Κ
: 104 37
Πληροφορίες : Ανδρέας Παπουτσάκης
Τηλέφωνο
: 210-5297270
Telefax
: 210-5225770
Α.Φ.Μ.
: 094038689
Α.Μ.Α.Ε.
: 1967/98/B/86/02/23-08-1991

Αριθ. Πρωτ : 9 0 6 1 6 6 5
ΠΡΟΣ : 1. ΔΟΔΑΔ/ΤΔΙΜ (επί 9052927/06-08-2019)
2. ΔΙΠΕΦ/ΥΑΠ/ΚΑΥΛ-ΕΑΠΕ
(επί 200161/05-08-2019)
3. ΠΡΟΕΔΡΟ EΑΔ (Μαρία Τάκη) ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΑ
4. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΑΔ
(Ανδρέας Παπουτσάκης) ΔΙΠΕΦ/ΤΔΙΣΥ

ΚΟΙΝΟΠ.: Κ.Φ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2019–63
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προμήθεια «χάρτου υγείας καθαριότητας
μικρού και μεγάλου μεγέθους και
ANTIKEIMENO ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
χαρτοχειρομάκτρων».
Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 327 του Ν.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση μόνο την τιμή (χαμηλότερη
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
τιμή)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23-09-2019
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γραφείο 210 Μεγάρου ΟΣΕ, Καρόλου 1 – 3 ,
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αθήνα
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
διενέργειας του διαγωνισμού
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

33761000-2 & 33764000-3

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

8.320,00 €
10.316.80 €
ΓΙΑ
ΤΟΝ
ΧΑΡΤΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΙΣΟΠΟΣΕΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΟΥ ΟΣΕ &
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΧΕΙΡΟΜΑΚΤΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΑΥΛ ΕΦΑΠΑΞ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ.
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται σε :
1. Kράτηση ποσοστού 0,07% υπέρ της
ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
2. Κράτηση ποσοστού 0,06 % υπέρ της ΑΕΠΠ
σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
Οι ανωτέρω κρατήσεις υπόκεινται σε τέλος
χαρτόσημου 3 % (πλέον 20 % εισφορά υπέρ
του ΟΓΑ επ’ αυτού)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ
Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Σ Ε
ΚΑΡΟΛΟΥ 1 – 3
ΑΘΗΝΑ
10437
210-5297270
210-5225770
a.papoutsakis @osenet.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Βλέπε επόμενο πίνακα

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών είναι οι :
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1
Ανδρέας Παπουτσάκης
210-5297270
2
Στέλιος Χρυσικός
210-5297897
3
Νικόλαος Κοντογιάννης
210-4195320

ΦΑΞ
210-5225770
210-4206381

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχής οικονομικοί φορείς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα
ημεδαπά ή αλλοδαπά, Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί
και κοινοπραξίες που είναι εγκατεστημένοι σε:
α. ένα κράτος – μέλος της Ένωσης ή
β. σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή
δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή
πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.
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2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1. Ο παρών Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23-09-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00
π.μ. ακριβώς στον 2ο όροφο γραφείο 210 του κτιρίου του ΟΣΕ στην Αθήνα και στην οδό Καρόλου 1-3.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες
προσφορές τους ή να τις αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, που θα αναγράφει όλα
τα απαιτούμενα, από την παρούσα, στοιχεία, στη Διεύθυνση Προμηθειών & Εφοδιασμού του ΟΣΕ,
οδός Καρόλου 1-3, ΤΚ 104.37 ΑΘΗΝΑ (2ος όροφος, γραφ. 224), αρκετά έγκαιρα (με ευθύνη τους),
ώστε κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα να παραληφθούν από την Επιτροπή Αποσφράγισης και
να τύχουν συμμετοχής κατά την διαδικασία αποσφράγισης.
Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες μπορούν να καταθέσουν απ΄
ευθείας στην Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού τις σφραγισμένες προσφορές τους και μόνον κατά
την ανωτέρω προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.
2.2. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και ώρας καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή, αλλά θα
απορρίπτεται, χωρίς να αποσφραγισθεί, ως εκπρόθεσμη.
2.3. Οι προσφορές σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται εντός καλά σφραγισμένου
φακέλου, στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται ευκρινώς, τα κάτωθι:
α. Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί
την προμήθεια, ήτοι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΔΙΣΥ, ΟΣΕ Καρόλου 1-3.
γ. Ο αριθμός διακήρυξης (Συνοπτικός Διαγωνισμός) και η ημερομηνία διεξαγωγής του.
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες), ήτοι η πλήρης επωνυμία, η
ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο και ο αριθμός FAX (ως επιλογή τρόπου επικοινωνίας).
Διευκρινίζεται ότι εφόσον η προσφορά δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα ή
προσφέροντα αλλά από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στον φάκελο θα αναγράφονται όλα τα
ανωτέρω στοιχεία του σημείου 2.3.δ της παρούσης τόσο για τον οικονομικό φορέα ή προσφέροντα,
όσο και για τον εκπρόσωπό του.
2.4. Οι έγγραφες προσφορές των οικονομικών φορέων ή προσφερόντων στο Συνοπτικό Διαγωνισμό δεν
πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστοιχα, κενά και συγκοπές
μη κανονικά επικυρωμένες.
2.5. Οι διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες λέξεων γράφονται καθαρά στο περιθώριο, ισχύουν δε
εφ’ όσον φέρουν την υπογραφή του οικονομικού φορέα ή προσφέροντος.
2.6. Οι προσφορές θα κατατεθούν εις απλούν σε ένα σφραγισμένο φάκελο όπου θα περιέχονται τα
παρακάτω :
2.6.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (Α΄ 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
προσφέροντος οικονομικού φορέα στην οποία θα περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού, τα
αναφερόμενα στους συνημμένους πίνακες Α + Β (αντίστοιχα).
Ο ΟΣΕ διατηρεί το Δικαίωμα να απαιτήσει την κατάθεση των δικαιολογητικών που περιγράφονται
στους Πίνακες Α + Β (αντίστοιχα) από τον Ανάδοχο που θα προκύψει από τη διαγωνιστική
διαδικασία.
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2.6.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω :
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή έλλειψη αυτού ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή εκδόσεως τελευταίου τριμήνου.
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσφάτου εκδόσεως.
γ. Αποδεικτικό ενημερότητας του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 προσφάτου εκδόσεως.
Η παράλειψη προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών (§ 2.6.2.) κωλύει την υπογραφή της
σύμβασης.
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα πραγματοποιείται δημόσια παρουσία των
οικονομικών φορέων ή προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν
από αυτούς η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών των οικονομικών φορέων ή προσφερόντων
από την Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών μονογράφοντας δε και σφραγίζοντας αυτές ανά φύλλο.
Οι προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών,
παραλαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς ή προσφέροντες μετά την ολοκλήρωση της
διαγωνιστικής διαδικασίας και την γνωστοποίηση σε αυτούς της κατακυρωτικής απόφασης του
αποφαινόμενου οργάνου του ΟΣΕ.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα:
α. Κατακύρωσης της προμήθειας των υλικών για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό, που καθορίζεται στην διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το
30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
β. Με βάση το αποτέλεσμα του Συνοπτικού Διαγωνισμού, να αναθέσει την προμήθεια των υλικών
στον οικονομικό φορέα ή προσφέροντα που θα δώσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
μόνο βάση της τιμής προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των αιτουμένων υλικών, και η οποία
θα είναι τεχνικά κατάλληλη.
γ. Μεταξύ ισοδυνάμων οικονομικά προσφορών και εφόσον το αιτούμενο δεν είναι διαιρετό ο
οικονομικός φορέας ή προσφέρων επιλέγεται με κλήρωση.
δ. Να μην εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού, εφόσον κρίνει
αυτόν ανεπιτυχή ή να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού η να αποφασίζει την επανάληψή
του.
ε. Να ματαιώσει την προμήθεια.
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5. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα είναι για την προμήθεια «χάρτου υγείας καθαριότητας μικρού και
μεγάλου μεγέθους και χαρτοχειρομάκτρων», όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα :
A/A
1

2

3

K.A. ΟΣΕ
Περιγραφή
674101010 ΧΑΡΤΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
8540005/03
ΚΥΤΙΑ - ΡΟΛΛΟΙ
674101001 ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ
ΡΟΛΛΟΥΣ
8540001/00
ΚΥΤΙΑ - ΡΟΛΛΟΙ
674101005 ΧΑΡΤΟΧΕΙΡΟΜΑΚΤΡΑ
(ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ)
8540002/00
ΤΕΜΑΧΙΑ

Ποσότητα
10.000,00

Τιμή Μονάδος
0,70

Συνολική Τιμή
7.000,00

2.000,00

0,16

320,00

100.000,00

0,01

1.000,00

Σύνολο
8.320,00 €
Φ.Π.Α. 24 %
1.996,80 €
Γενικό Σύνολο 10.316,80 €
Για κάθε τεχνική πληροφορία να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 210 – 5297897 κος Στέλιος Χρυσικός,
& 210- 4195320 κος. Νικόλαος Κοντογιάννης.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας του
«χάρτου υγείας καθαριότητας μικρού και μεγάλου μεγέθους και χαρτοχειρόμακτρα » της πρόσκλησης.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς.
6. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
6.1. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #8.320,00#€, χωρίς ΦΠΑ και
#10.316.80#€ με Φ.Π.Α. 24 %. Το ανωτέρω ποσό έχει δεσμευτεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό του
ΟΣΕ έτους 2019.
6.2. Προσφορά με τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισμένης (ανά είδος) απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6.3. Η τιμή των προς προμήθεια υλικών θα δίνεται σε ΕΥΡΩ για παράδοση Ελεύθερα επί εδάφους.
Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
6.4. Τόσο κατά την κατατιθέμενη προσφορά, όσο και κατά την εξόφληση του τιμολογίου θα πρέπει να
αναγράφεται ξεχωριστά η καθαρή αξία και ξεχωριστά ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί.
6.5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6.6. Η τιμή στην προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικά και ολογράφως. Εφόσον από την
προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η πρόσφορα θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
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7. ΤΟΠΟΣ και ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
7.1. Ο χάρτης υγείας καθαριότητας μεγάλου μεγέθους θα παραδοθεί στο Μέγαρο του ΟΣΕ (Καρόλου
1-3) σε ένα (1) έτος τμηματικά σε πέντε ισόποσες παραδόσεις και ο χάρτης καθαριότητας και τα
χαρτοχειρόμακτρα στην Αποθήκη Υλικού στον Πειραιά (Δηλαβέρη 2) εφάπαξ εντός δύο μηνών, από
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
7.2. Η σύμβαση που θα προκύψει, πρέπει να υπογραφεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία
πρόσκλησης υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα ή
προσφέροντος δεν υπογραφεί η σύμβαση στην ως άνω προθεσμία η εταιρεία ΟΣΕ Α.Ε. διατηρεί το
δικαίωμα να απευθυνθεί στο επόμενο μειοδότη.
7.3. Ο χρόνος παράδοσης θα αρχίζει να προσμετράται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
7.4. Προσφορά που δεν αναφέρει χρόνο παράδοσης ή με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερου του
οριζόμενου στην παράγραφο 7.1. της παρούσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τηρήσει την προθεσμία παράδοσης των ειδών που καθορίζεται
στην παρούσα στην προσφορά του και κατ επέκταση στην σύμβαση.
Αν τα υλικά παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου και του χρόνου
παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επι της συμβατικής αξίας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 207 και 209 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
9. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
9.1. Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά το πέρας κάθε παράδοσης.
Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και δεν υπόκειται σε καμμία αυξομείωση για κανένα λόγο ή
αιτία και θα περιλαμβάνει και τα πάσης φύσεως έξοδα του οικονομικού φορέα ή προσφέροντος για
την εκτέλεση της ανατιθεμένης προμήθειας.
9.2. Από το τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες
εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο επιβαλλόμενος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) θα βαρύνει τον ΟΣΕ
9.3. Για την πληρωμή ο Προμηθευτής οφείλει να εκδώσει και να αποστείλει στον ΟΣΕ, τιμολόγιο/
λογαριασμό σε τέσσερα αντίγραφα.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα παρακάτω:
α) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας που να ισχύει κατά την πληρωμή,
β) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας που να ισχύει κατά την πληρωμή,
γ) Πρωτόκολλο οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής (πρωτότυπα υπογεγραμμένο), από
Επιτροπή που θα συστήσει η Διεύθυνση της ΔΟΔΑΔ/ΤΔΙΜ και η ΔΙΠΕΦ/ΥΑΠ/ΚΑΥΛ-ΕΑΠΕ.
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
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10. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του
Συνοπτικού Διαγωνισμού.
11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. και η οποία κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης όπως σε
αυτή ειδικότερα ορίζεται.
Η διάρκεια της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι ίση με το διπλάσιο του μεγίστου χρόνου
παράδοσης και πάντως όχι μικρότερη του ενός (1) έτους.
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό
των είκοσι χιλιάδων (20.000 €) χωρίς ΦΠΑ.
Για όσα δεν περιέχονται ή δεν διευκρινίζονται στο παρόν άρθρο ισχύουν όσα προβλέπονται στην § 1β,
του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις κατά πράξεων της αναθέτουσας αρχής ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412
του 2016 (ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
Η προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Για την άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση αυτής η καταβολή παραβόλου
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του
συνοπτικού διαγωνισμού.
Το παράβολο επιστρέφεται αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον (αποφαινόμενο) όργανο του
ΟΣΕ.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων (ενστάσεις - προσφυγέςασφαλιστικά μέτρα).
13. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται σε :
1. Kράτηση ποσοστού 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
2. Κράτηση ποσοστού 0,06 % υπέρ της ΑΕΠΠ σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/08-08-2016).
Οι ανωτέρω κρατήσεις υπόκεινται σε τέλος χαρτόσημου 3 % (πλέον 20 % εισφορά υπέρ του ΟΓΑ επ’
αυτού).
14. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν. 3861/2010
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο του ΟΣΕ
www.ose.gr.
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15. ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
15.1.
Ο παρών Συνοπτικός Διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 327 του
Ν.4412/08.08.2016 (ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016).
15.2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Τακτικός προϋπολογισμός.
Πληροφορίες και Παραλαβή σχετικών εγγράφων, καθημερινώς από 11:00 – 13:30, Καρόλου 1-3, 2ος
όροφος, Γραφείο 224 . κ. Ανδρέα Παπουτσάκη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΠΕΦ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
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Α/Α Κ.Α. ΟΣΕ

1 674101010

2 674101001

3 674101005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
Τιμή
Συνολική
Μονάδος
Τιμή
ΤΙΜΗ €
ΤΙΜΗ €
Προμηθευτή Προμηθευτή
€
€
Χάρτης υγείας
10.000
0,70
7.000,00
καθαριότητας
μεγάλου μεγέθους
σε ρόλους
αριθμ.
προδιαγραφής
8540.005/03
Χάρτης υγείας
2.000
0,16
320,00
καθαριότητας
μικρού μεγέθους
σε ρόλους
αριθμ.
προδιαγραφής
8540.001/00
Χαρτοχειρόμακτρο
100.000
0,01
1.000,00
(χαρτοπετσέτα)
φύλλα
αριθμ.
προδιαγραφής
8540.002/00
Σύνολο
8.320,00 €
Φ.Π.Α. 24 % 1.996,80 €
Γενικό Σύνολο 10.316,80 €

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΠΕΦ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
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OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
8540.001/00
ΑΘΗΝΑ 13 - 11 - 00

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η
-------------------------------------ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

: 674 101 001

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
Θα είναι μαλακός, ποιότητας γκοφρέ με εγκοπές ανά φύλλο, θα είναι δε περιτυλιγμένος επί
κυλίνδρου από χαρτόνι ή άλλο υλικό.
Το καθαρό βάρος κάθε ρόλλου χωρίς το εσωτερικό χαρτόνι και το εξωτερικό περίβλημα θα είναι 80
gr.
To μήκοςεκάστου ρόλλου, που θα αποτελείται από 220 διπλά φύλλα, θα είναι 23 μέτρα
περίπου.
- Βάρος σε gr/m² : 35
- Διαστάσεις φύλλων:
α) Μήκος : 10.5 cm
β) Πλάτος: 11.5 cm
Επί όλων των ανωτέρω τιμών, ανοχή ± 5%
Χρώμα χάρτου : λευκό
Συσκευασία: Δέματα των 30-50 τεμαχίων.
Με τις προσφορές οι Προμηθευτές υποχρεούνται να καταθέσουν δείγματα για έλεγχο.
ΑΠΌ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
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OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
8540.005 / 03
ΑΘΗΝΑ 13 - 11 - 2003

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ : ΧΑΡΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

: 674 101 010

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α

Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

Ο χάρτης υγείας καθαριότητας θα είναι μαλακός, Α΄ ποιότητος, από αγνή κυτταρίνη μη
ανακυκλωμένος, περιτυλιγμένος επί κυλίνδρου από χαρτόνι ή άλλο υλικό.
Βάρος ρόλου

: 0,400 Kg.

Διάμετρος ρόλου : 18 cm εξωτερική.
7 cm εσωτερική.
Ύψος ρόλου

: 10 cm.

Επί όλων των ανωτέρω τιμών ανοχή ± 5%.
Βάρος χάρτου

: 16,5 ± 0,5 gr/m².

Χρώμα χάρτου : λευκό.
Συσκευασία

: 1 X 12 ρόλοι.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
8540.002/00
ΑΘΗΝΑ 13 - 11 - 00

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η
-------------------------------------ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ (ΧΑΡΤΟΧΕΙΡΟΜΑΚΤΡΟ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ0Σ

: 674 101 005

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
1. Διαστάσεις:
Πλάτος: 25 ± 2 cm
Μήκος : 30 ± 2 cm
2. Bάρος χάρτου (κατά ISO 536): 40 gr/m²
3. Πάχος χάρτου (κατά ISO 438): 170 ± 10 μ
4. Krepe (συρρίκνωση) % : 3-4
5. Απορροφητικότητα χάρτου (0.05ml H 2 O): 90 sec
6. Σχετική εν υγρώ αντοχή σε εφελκυσμό (RWT S) % (κατά ISO 3781):1.4 Ν
7. Αντοχή σε εφελκυσμό (κατά ISO 1924) με ταινία πλάτους 15 mm, MD/CD (κατά τη διεύθυνση /κάθετα προς τη
διεύθυνση της μηχανής ) : 7N τουλάχιστον
8. Χρώμα χάρτου λευκό
9. Συσκευασία σε πακέτα των 150 τεμ. και χαρτοδέματα των 20 πακέτων.
10. Μετά των προσφορών οι προμηθευτές υποχρεούνται όπως καταθέσουν δείγματα.
11. Kάθε χειρόμακτρο θα είναι διπλωμένο, κατά προτίμηση όπως το δείγμα του ΟΣΕ με τέτοιο τρόπο ώστε οι
διαστάσεις του να είναι 9-9.5 χ 25 cm.
12. Οι προμηθευτές θα βεβαιώνουν ότι τα προσφερόμενα πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις, οι δε έλεχγοι θα γίνουν στο
Χημείο του ΟΣΕ, με επικουρία ειδικού εργαστηρίου.
ΑΠΌ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
Οικονομικοί Φορείς της ημεδαπής
Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνονται τα εξής:
α) ότι ο υποψήφιος αποδέχεται γενικά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης ότι είναι
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών προέλευσης
των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού και ότι έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά με τις
διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου
πρόκειται να εκτελεστεί η σύμβαση.
β) ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και δεν δηλώνει ψευδή στοιχεία
κατά την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών στα πλαίσια του διαγωνισμού.
γ) ότι ο υποψήφιος μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του,
-δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής του.
-δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση , εκκαθάρισης , αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής του.
δ) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
ε) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι εγγεγραμμένος στο οικείο
επαγγελματικό Επιμελητήριο.
στ) ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
παραπάνω δικαιολογητικών της παρούσας Διακήρυξης αν ζητηθούν από τον ΟΣΕ.
Ο
ΔΗΛΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
Οικονομικοί Φορείς της Αλλοδαπής
Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνονται τα εξής:
α) ότι ο υποψήφιος αποδέχεται γενικά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης ότι είναι
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών προέλευσης
των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού και ότι έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά με τις
διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου
πρόκειται να εκτελεστεί η σύμβαση.
β) ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και δεν δηλώνει ψευδή στοιχεία
κατά την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών στα πλαίσια του διαγωνισμού.
γ) ότι ο υποψήφιος μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του,
-δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ,παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής του,
-δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής του,
δ) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του,
ε) ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
παραπάνω δικαιολογητικών της παρούσας Διακήρυξης αν ζητηθούν από τον ΟΣΕ

Ο
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