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ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε
ΔΙΕΤΘΤΝΘ:ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
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ΣΜΘΜΑ
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Πληροφορίεσ : Γ.Γίτςασ
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: 210-5297223

Αρικ. Πρωτ.: 466326
ΠΡΟ : Ωσ ςυνημμζνοσ πίνακασ αποδεκτών

ΚΟΙΝ.: 1. ΔΙΑ (Επί 112.726/03-04-2014)
2. ΠΡΟΕΔΡΟ EΑΠ (κ.ΣΑΤΡΑΚΑΚΘ ΑΙΚ.)
3. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΑΠ (κ.ΚΟΡΑΣΗΟΠΟΤΛΟ ΩΣ.)
4. Κ.Φ.

ΠΡΟΚΛΘΘ
ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΘΕΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ «ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΘ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΚΣΤΠΩΘ ΣΘ ΕΚΘΕΘ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2013» ΜΕ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΘΝ ΧΑΜΘΛΟΣΕΡΘ
ΣΙΜΘ Ε ΕΤΡΩ
ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2014-18
Θμερομηνία Διεξαγωγήσ:

25- 04-2014

ΘΕΜΑ: Πρόχειροσ Διαγωνιςμόσ για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Καλλιτεχνική Επιμζλεια και
Εκτφπωςη τησ Ζκθεςησ Πεπραγμζνων ζτουσ 2013», ελαχίςτθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ 1.350,00 € χωρίσ ΦΠΑ και
€ 1.660,50 ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 23%.
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ
τον παρόντα διαγωνιςμό δικαιοφνται ςυμμετοχισ Ζλλθνεσ ι Αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι, νομικά πρόςωπα
θμεδαπά ι αλλοδαπά, Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, ςυνεταιριςμοί και κοινοπραξίεσ.
2. ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ - ΚΑΣΑΘΕΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
2.1. Ο παρϊν διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 25-04-2014 , θμζρα Παραςκευι και ϊρα 11.00 π.μ ακριβϊσ ςτον
2ο όροφο , γραφείο 210 του κτιρίου του ΟΕ ςτθν Ακινα και ςτθν οδό Καρόλου 1-3. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν
να κατακζςουν τισ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ τουσ ι να τισ αποςτείλουν με ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι επιςτολι, που
κα αναγράφει όλα τα απαιτοφμενα, από τθν παροφςα, ςτοιχεία, ςτθ Διεφκυνςθ Εφοδιαςμοφ του ΟΕ, οδόσ
Καρόλου 1-3, ΣΚ 104.37 ΑΘΘΝΑ (2οσ όροφοσ, γραφ. 224) , αρκετά ζγκαιρα (με ευθφνη τουσ), ϊςτε κατά τθν
ανωτζρω θμερομθνία και ϊρα να παραλθφκοφν από τθν Επιτροπι Αποςφράγιςθσ και να τφχουν ςυμμετοχισ κατά
τθν διαδικαςία αποςφράγιςθσ.
Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι
μποροφν να κατακζςουν απ’ ευκείασ ςτθν Επιτροπι Αποςφράγιςθσ τισ
ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ τουσ και μόνον κατά τθν ανωτζρω προαναφερκείςα θμερομθνία και ϊρα.
2.2. Μετά τθ λιξθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ και ϊρασ καμία προςφορά δεν κα γίνεται δεκτι, αλλά θα
απορρίπτεται, χωρίσ να αποςφραγιςκεί, ωσ εκπρόκεςμθ.
2.3. Οι προςφορζσ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, πρζπει να υποβάλλονται εντόσ καλά ςφραγιςμζνου φακζλου, ςτον οποίο
υποχρεωτικά κα αναγράφονται ευκρινϊσ, τα κάτωκι:
α. Η λζξθ " ΠΡΟΦΟΡΑ " με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Τπθρεςίασ που διενεργεί τθν προμικεια, ιτοι: ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ /ΣΜΗΜΑ ΣΔΙ.Τ, ΟΕ, Καρόλου 1-3.
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γ. Ο αρικμόσ πρόςκλθςθσ (Πρόχειροσ Διαγωνιςμόσ) και θ θμερομθνία διεξαγωγισ του.
δ. Σα ςτοιχεία του αποςτολζα (προςφζροντοσ), ιτοι θ πλιρθσ επωνυμία, θ ταχυδρομικι διεφκυνςθ, το τθλζφωνο
και ο αρικμόσ TELEFAX (ωσ επιλογι τρόπου επικοινωνίασ).
Διευκρινίηεται ότι εφόςον θ προςφορά δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο αλλά από
εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό του, ςτον φάκελο κα αναγράφονται όλα τα ανωτζρω ςτοιχεία του ςθμείου 2.3.δ. τθσ
παροφςθσ τόςο για τον ενδιαφερόμενο, όςο και για τον εκπρόςωπό του.
3. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ
Κατά τθν προαναφερκείςα θμερομθνία και ϊρα πραγματοποιείται θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν των
ςυμμετεχόντων από τθν Επιτροπι Αποςφράγιςθσ Προςφορϊν μονογράφοντασ δε και ςφραγίηοντασ αυτζσ ανά
φφλλο. Οι προςφορζσ που δεν ζγιναν αποδεκτζσ επιςτρζφονται ςτουσ κατόχουσ τουσ ι ςτουσ νόμιμα
εξουςιοδοτθμζνουσ εκπροςϊπουσ των, από τθν Επιτροπι Αποςφράγιςθσ, κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ αφοφ
προθγουμζνωσ ςυνταχκεί ςχετικό πρακτικό όπου και κα ςυνυπογράφει ο προςφζρων ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ
εκπρόςωπόσ του. ε περίπτωςθ που δεν παρίςταται κανείσ εκ των δφο, ο φάκελοσ επιςτρζφεται από τθν Διεφκυνςθ
Εφοδιαςμοφ μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ, ταχυδρομικϊσ με ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι επιςτολι.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΦΑΘ ΕΠΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο ΟΕ διατθρεί το δικαίωμα:
α. Με βάςθ το αποτζλεςμα του Διαγωνιςμοφ, να ανακζςει τθν υπθρεςία ςτον ενδιαφερόμενο που κα δϊςει τθ
χαμθλότερθ τιμι και θ προςφορά του κα είναι τεχνικά κατάλλθλθ.
β. Μεταξφ ιςοδυνάμων οικονομικά προςφορϊν, να εφαρμόςει τθσ διατάξεισ του άρκρου 33 του Κανονιςμοφ
Προμθκειϊν ΟΕ.
γ. Να μθν εγκρίνει τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του Διαγωνιςμοφ, εφόςον κρίνει αυτόν ανεπιτυχι ι να
αποφαςίςει τθν επανάλθψι του.
δ. Να ματαιϊςει τον διαγωνιςμό.
5. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ είναι θ ανάκεςθ του ζργου «Καλλιτεχνική Επιμζλεια και Εκτφπωςη τησ
Ζκθεςησ Πεπραγμζνων 2013» , ςφμφωνα με τισ παρακάτω προδιαγραφζσ:
-

ελίδεσ : 50 (+ 10%)
Διάςταςθ : 20,8Χ 28,3 cm φψοσ, με ράχθ 5mm
Χαρτί εξωφφλλου : 250gr /Χαρτί εςωτερικοφ : 170 gr
Χρϊματα: 4+4
Πλαςτικοποίθςθ μιασ όψθσ (εξωτερικι) για το εξϊφυλλο
Βιβλιοδεςία: Ραφτό-Κολλθτό

Η εκτφπωςθ των πεπραγμζνων κα γίνει ςε τριακόςια (300) αντίτυπα.
Για πλθροφορίεσ αρμόδια κα Σ. Βζλτςιν τθλ. 210-5297738 .
6. ΣΙΜΘ
6.1. Η τιμι να κακορίηεται ςε ΕΤΡΩ και ο ΦΠΑ (το ποςοςτό του οποίου κα αναφζρεται ςτθν προςφορά ςασ) δεν
κα περιλαμβάνεται ςτθν πιο πάνω τιμι, θ οποία κα είναι κακαρι και κα επιβαρφνεται με τον ΦΠΑ κατά τθν
εξόφλθςθ του τιμολογίου.
6.2. Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ, χωρίσ αυτό να προβλζπεται από τθ πρόςκλθςθ απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
6.3. Η τιμι ςτθν προςφορά κα αναγράφεται υποχρεωτικά αρικμθτικά και ολογράφωσ και κα παραμζνει ςτακερι
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.
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7. ΧΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
7.1. Ο χρόνοσ παράδοςθσ των τευχϊν ορίηεται ςε ζνα (1) μινα και κα αρχίςει να προςμετράται από τθν
θμερομθνία παράδοςθσ όλων των ςτοιχείων από τθν αρμόδια υπθρεςία του ΟΕ (ΔΙΑ) ςτον Ανάδοχο όταν
ολοκλθρωκεί θ ςφνταξθ του κειμζνου.
7.2. Η ςφμβαςθ που κα προκφψει, πρζπει να υπογραφεί εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθν θμερομθνία
ανάκεςθσ. ε περίπτωςθ που από υπαιτιότθτα του αναδόχου δεν υπογραφεί θ ςφμβαςθ ςτθν ωσ άνω προκεςμία θ
εταιρεία ΟΕ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να απευκυνκεί ςτο επόμενο μειοδότθ.
8. ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ
Σα τεφχθ κα παραδοκοφν ςτο κτίριο του ΟΕ (Καρόλου 1-3,7οσ όροφοσ ,γρ.738 , κα Βζλτςιν).
9. ΟΡΟΙ ΠΛΘΡΩΜΘ
Η πλθρωμι κα γίνει μετά τθν παραλαβι των τευχϊν από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ ΟΕ και τθν ζκδοςθ ςχετικοφ
πρωτοκόλλου παραλαβισ.
Η καταβολι τθσ αμοιβισ του αναδόχου κα γίνεται με βάςθ κεωρθμζνο τιμολόγιο και με τθν προςκόμιςθ των
παρακάτω δικαιολογθτικϊν :
α. Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ.
β. βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ (ΙΚΑ) μθ οφειλισ.
Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 45 του
Κανονιςμοφ Προμθκειϊν του ΟΕ.
10. ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ
Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ υποχρεοφται να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των
όρων τθσ ςφμβαςθσ εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ αναγγελίασ κατακφρωςθσ,
ςφμφωνθ με τα υποδείγματα Β ι Β1, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 10% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ
αξίασ χωρίσ Φ.Π.Α.
Η διάρκεια τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ κα είναι ίςθ με το διπλάςιο του μεγίςτου χρόνου τθσ
ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ του ζτουσ.
11. ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΘ ΠΡΟΚΛΘΘ
11.1. Ο παρϊν πρόχειροσ διαγωνιςμόσ διενεργείται ςφμφωνα με το άρκρο 14,του Κανονιςμοφ Προμθκειϊν του
ΟΕ (ΦΕΚ.249/ Β/2-3-2004).
11.2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Σακτικόσ προχπολογιςμόσ.
Πληροφορίεσ και Παραλαβή ςχετικών εγγράφων, καθημερινώσ από 11:00 – 13:30, Καρόλου 1-3, 2οσ όροφοσ,
Γραφείο 224 .

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. &
ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΛΚ. ΘΔOΦΑΝΟΠΟΤΛΟ

Γ. ΓΙΣΑ
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