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ΠΡΟ : Ωσ ο Πίνακασ αποδεκτϊν

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη Πρόχειρου Μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ»
Η Κεντρικι Υπθρεςία του ΥΡ. Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. ενδιαφζρεται να διενεργιςει πρόχειρο
διαγωνιςμό ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ. πρωτ. 124369/Η/ 31-10-2011 (ΑΔΑ: 45ΟY9-Ρ06) απόφαςθ
ζγκριςθσ, με κριτήριο κατακφρωςησ τη χαμηλότερη τιμή, για τθν προμικεια ξθρογραφικοφ
χαρτιοφ για τισ ανάγκεσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ και παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε προςφορά,
ζωσ τθν Τετάρτθ, 16-11-2011 και ϊρα 10.00 π.μ.
Η προμικεια κα περιλαμβάνει τθν αγορά ξθρογραφικοφ χαρτιοφ (13000 δεςμίδεσ χαρτί Α4 και 75
δεςμίδεσ χαρτί Α3), όπωσ αυτό περιγράφεται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα Ι - Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ.
1.
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν- εκτόσ των
προςκλθκζντων- και φυςικά ι νομικά πρόςωπα, κοινοπραξίεσ φυςικϊν ι / και νομικϊν προςϊπων
των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ των χωρϊν του ΕΟΧ, των κρατϊν-μελϊν τθσ
Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων (G.P.A.) του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου κακϊσ επίςθσ
και των οικονομικϊν φορζων που προζρχονται από χϊρεσ που ζχουν υπογράψει διμερείσ
ςυμφωνίεσ ι ςυμφωνίεσ ςφνδεςθσ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, που ζχουν τθν καταςτατικι τουσ
ζδρα και δραςτθριοποιοφνται ςτισ προαναφερκείςεσ χϊρεσ. Επίςθσ ενϊςεισ φυςικϊν ι νομικϊν
προςϊπων με κοινι προςφορά που πλθροφν τα παραπάνω χαρακτθριςτικά.
2.
Διάρκεια των προςφορϊν: Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ
ςτον διαγωνιςμό για 120 θμζρεσ από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, τθσ
προκεςμίασ υπολογιηόμενθσ ςφμφωνα με το τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 13 του Ρ.Δ 118/10.7.08 (ΦΕΚ
150/Α/10.7.07). Ρροςφορζσ που αναφζρουν χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των 120 θμερϊν
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
3.
Διάρκεια και προχπολογιςμόσ του ζργου: Το ζργο του Αναδόχου αρχίηει από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ζχει διάρκεια μζχρι 31-12-2011. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του
ζργου ανζρχεται ζωσ του ποςοφ των 36.900,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. Σε περίπτωςθ

λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ για οποιοδιποτε λόγο πριν τθν κάλυψθ του παραπάνω ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ ο Ανάδοχοσ απεκδφεται κάκε δικαιϊματόσ του για το υπόλοιπο ποςό. Η δαπάνθ
κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του ΚΑΕ 1111 του ειδικοφ φορζα 19-110, του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ
του Υ.Ρ.Δ.Β.Μ.Θ. για το οικονομικό ζτοσ 2011.
4.
φνταξη και υποβολή προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτο Πρωτόκολλο τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του ΥΡ. Ραιδείασ
Δ.Β.Μ.Θ., Αν. Ραπανδρζου 37, Τ.Κ.15180, Μαροφςι, ςε φάκελο ςφραγιςμζνο ςυνοδευόμενο από
αίτηςη. Στο φάκελο κα αναγράφονται ευκρινϊσ:
α) Η λζξθ «Ρροςφορά»,
β) Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό,
γ) Ο αρικμόσ τθσ πρόςκλθςθσ,
δ) Τα ςτοιχεία του αποςτολζα.
ε) Η φράςθ «Να ανοιχκεί μόνο από τθν αρμόδια Επιτροπι»
Μζςα ςτο φάκελο κα περιλαμβάνονται δφο (2) αντίτυπα, το ζνα εκ των οποίων κα φζρει τθν
ζνδειξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ» και το δεφτερο τθν ζνδειξθ «ΑΝΤΙΓΑΦΟ». Η διάρκρωςθ τθσ προςφοράσ
κα είναι θ εξισ:
α) Δικαιολογητικά (ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με την ζνδειξη «Δικαιολογητικά»)
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό υποχρεοφνται να υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ τα
εξισ:
Α. Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/86 με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ,
ςτθν οποία ρθτϊσ κα δθλϊνεται ότι: θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ προςκλθςθσ τθσ οποίασ ζλαβε γνϊςθ και ειδικότερα ωσ προσ τισ Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ και ότι αποδζχεται ανεπιφφλαχτα τουσ όρουσ τθσ, ότι δεν ζχει αποκλειςτεί από
διαγωνιςμοφσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςε τρίτεσ χϊρεσ, ότι παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ ςε
περίπτωςθ αναβολισ ι ακφρωςθσ του ζργου για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ότι δεν ζχει
καταδικαςτεί για αδίκθμα που αφορά τθν επαγγελματικι του διαγωγι βάςει απόφαςθσ που ζχει
ιςχφ δεδικαςμζνου, και ότι δεν ζχει διαπράξει βαρφ επαγγελματικό παράπτωμα.
Β. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ
ςτθν οποία:
1. Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν.
2. Να δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ:
- δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτο
άρκρο 6, παρ 2, περ. 1 του εδ. Α του Ρ.Δ 118/10.7.08 (ΦΕΚ150/Α/10.7.08)
- δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περίπτωςθ (2) εδ. Α τθσ παρ.2 του άρκρου 6
του Ρ.Δ 118/10.7.08 (ΦΕΚ150/Α/10.7.08) κατάςταςθ
- είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι
- είναι εγγεγραμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο
3. Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν τθσ παρ.2 του άρκρου 6 και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του
άρκρου 20 του Ρ.Δ 118/10.7.08 (ΦΕΚ150/Α/10.7.08)
Για τουσ Συνεταιριςμοφσ, βεβαίωςθ εποπτεφουςασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα.

β) Η Σεχνική Προςφορά (ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με την ζνδειξη «Σεχνική
προςφορά») θ οποία είναι ςυντεταγμζνθ ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.
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γ) Η Οικονομική Προςφορά (ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με την ζνδειξη «Οικονομική
Προςφορά» και ςυμπλθρωμζνο τον αντίςτοιχο πίνακα όπωσ αυτόσ δίνεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ
τθσ παροφςασ).
5. Αξιολόγηςη προςφορϊν: Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται ςε μια (1)
φάςθ που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμζρουσ ςτάδια:
1. Ραραλαβι των φακζλων και αποςφράγιςθ προςφορϊν
2. Ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν
3. Άνοιγμα τεχνικισ προςφοράσ
4. Αξιολόγθςθ οικονομικισ προςφοράσ
5. Επιλογι αναδόχου
Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει
ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ ι
μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα. Η προςφορά κα απορρίπτεται, εάν ς’ αυτιν υπάρχουν
διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.
Πςοι ενδιαφζρονται να λάβουν μζροσ μποροφν να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ, ςφμφωνα με
τουσ παρακάτω τρόπουσ:
α) προςωπικά ι με εκπρόςωπό τουσ ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ
β) με ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι επιςτολι που κα απευκφνεται ςτο ΥΡ. Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. ςτθν
ανωτζρω διεφκυνςθ.
Οι υποβαλλόμενεσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ προςφορζσ πρζπει να περιζλκουν ςτο ΥΡ.
Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ, μζχρι 16-11-2011 και ϊρα 10.00 π.μ.
Οι εκπρόκεςμεσ προςφορζσ δε λαμβάνονται υπόψθ και επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν,
ζςτω και αν θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε οποιαδιποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομζων,
των μζςων ςυγκοινωνίασ κτλ.

-

6.
Απόρριψη Προςφορϊν:
Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ οι προςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με όλουσ τουσ όρουσ, τισ
προχποκζςεισ και τισ προδιαγραφζσ τθσ πρόςκλθςθσ, ενϊ είναι δυνατό, κατά τθν κρίςθ τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, να κεωρθκοφν αποδεκτζσ και προςφορζσ που παρουςιάηουν αςιμαντεσ
αποκλίςεισ ι περιοριςμοφσ. Ωσ αςιμαντεσ αποκλίςεισ ι περιοριςμοί νοοφνται οι αποκλίςεισ και οι
περιοριςμοί που δεν επθρεάηουν τθν ζκταςθ του Ζργου ι τθν ποιότθτα εκτζλεςισ του, δεν
περιορίηουν ςε κανζνα ςθμείο τα δικαιϊματα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι τισ υποχρεϊςεισ του
Ρροςφζροντοσ και δεν κίγουν τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των Ρροςφερόντων.
Η Ανακζτουςα Αρχι δφναται να απορρίψει αιτιολογθμζνα, προςφορά, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ
τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, απορρίπτεται προςφορά που:
είναι αόριςτθ ι ανεπίδεκτθ εκτιμιςεωσ, περιζχει ελλιπι ι ανακριβι ςτοιχεία ι/και αιρζςεισ,
αποτελεί αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά,
αποτελεί εναλλακτικι προςφορά, είτε ςτο ςφνολό τθσ, είτε ςτα επιμζρουσ τμιματα του ζργου,
αφορά ςε μζροσ μόνον του ζργου, και δεν καλφπτει το ςφνολο των ηθτουμζνων υπθρεςιϊν,
δεν ζχει ςυνταχκεί και υποβλθκεί, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτα ςχετικά κεφάλαια τθσ
παροφςασ,
δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά .
δεν περιλαμβάνει με ςαφινεια τθ προςφερόμενθ τιμι.
θ οικονομικι προςφορά υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του ζργου,
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- ορίηει χρόνο παράδοςθσ/ υλοποίθςθσ του ζργου μεγαλφτερο του προβλεπομζνου ςτθν παροφςα,
- ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ορίηεται μικρότεροσ των 120 θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν,
- παρουςιάηει κατά τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ουςιϊδεισ
αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ,
- δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ επί μζρουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ, όπου αυτοί
αναφζρονται.
7. Σόποσ εκτζλεςησ υπηρεςίασ
Οι προμικειεσ κα εκτελοφνται ςτθν ζδρα του ΥΡ. Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ., ςταδιακά και ανάλογα με τισ
ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ μζχρι 31 Δεκεμβρίου 2011.
8. Σρόποσ πληρωμήσ
Η πλθρωμι των αναδόχων κα γίνεται με τακτικά χρθματικά εντάλματα πλθρωμισ, που κα
εκδοκοφν ςτο όνομα των προμθκευτϊν, μαηί με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά. Οι δαπάνεσ κα
βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ εξόδων του ΥΡ. Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. του οικονομικοφ
ζτουσ 2011 Φορζα 19-110 ΚΑΕ 1111.
Η παροφςα με τα Ραραρτιματα βρίςκεται δθμοςιευμζνθ ςτον δικτυακό τόπο του Υπουργείου
Ραιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων: www.minedu.gov.gr - Αρχικι – Ρροκθρφξεισ/
Διαγωνιςμοί/Υποτροφίεσ- Διαγωνιςμοί Ζργων/ Συμβάςεισ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ
ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΠΙΠΙΝΑ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟΤ
Εςωτερική διανομή
Δ/νςθ Διοικθτικοφ- Τμιμα Διαχ/ςθσ και Μιςκοδοςίασ
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ
1. XEROX HELLAS A.E.E.
Λεωφ. Συγγροφ 127, τθλ. 210- 9307000, fax 210- 9311075
2. ΑΓΓΕΛΙΔΗ- ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΕΒΕ (ΑG PAPER ΑΕΒΕ)
21o χλμ. E.O. Ακθνϊν- Λαμίασ Κρυονζρι Αττικισ, τθλ. 210-6247100, fax 210-6247200
3. ΠΛΑΙΙΟ COMPUTERS A.Ε.Β.Ε.
Φαβιζρου 5- Μεταμόρφωςθ τθλ. 210-2895575, fax 210-2892289
4. RIFPA- ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
Νίκθσ 2, 10563 Ακινα, τθλ. 210-5139000, fax 210-5139444
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
1. Διαςτάςεισ: 210Χ297 mm ( Α4) και 297Χ420 mm (A3)
2. Ροςότθτα: 13000 δεςμίδεσ των 500 φφλλων Α4 και 75 δεςμίδεσ των 500 φφλλων Α3
3. Μονόφυλλο, κατάλλθλο για φωτοτυπίεσ και από τισ δφο όψεισ.
4. Να μθν απαιτοφνται ειδικζσ προφυλάξεισ ι ειδικι μεταχείριςθ κατά τθν αποκικευςθ ςε
ςυνκικεσ γραφείου, οφτε να επθρεάηεται από το μεγάλο διάςτθμα αποκικευςθσ ι να
παρουςιάηει ευαιςκθςία ςτον κανονικό φωτιςμό γραφείου.
5. Τα φωτοαντίγραφα να είναι ευκρινι και να μθν αλλοιϊνονται.
6. Χρϊμα χαρτιοφ λευκό ( 110-135 CIE, D65 ).
7. 100% χθμικόσ πολτόσ.
8. Βάροσ 80gr/m2±4gr. ( κατά ΤΑΙ ).
9. Ράχοσ 92-106 mm ( κατά ΤΑΙ ).
10. Το χαρτί κα πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνο ςε δεςμίδεσ των 500 φφλλων, ο αρικμόσ των
φφλλων να είναι ακριβισ, χωρίσ ςχιςμζνα ι ελαττωματικά, να είναι όλα τθσ ίδιασ διάςταςθσ,
ποιότθτασ και κατθγορίασ.
11. Τα φφλλα κάκε δεςμίδασ να είναι κομμζνα με θλεκτρονικό τρόπο ζτςι ϊςτε το κόψιμο να είναι
τελείωσ λείο και να μθν παρουςιάηει επικολλθμζνα ρινίςματα χαρτιοφ.
12. Οι δεςμίδεσ πρζπει να είναι περιτυλιγμζνεσ με χαρτί το οποίο να ζχει υποςτεί επεξεργαςία
αδιαβροχοποιιςεωσ, τουλάχιςτον εςωτερικά και κατά προτίμθςθ και εξωτερικά, ζτςι ϊςτε να
προςτατεφεται από τθν υγραςία του περιβάλλοντοσ κατά τθ μετακίνθςι του ι ςτουσ χϊρουσ
όπου φυλάςςεται. Το χαρτί περιτυλίγματοσ κα πρζπει επίςθσ να ζχει ικανι αντοχι ζτςι ϊςτε
να αντζχει ςτισ διακινιςεισ με τα ςυνθκιςμζνα μζςα μεταφοράσ και τισ φορτοεκφορτϊςεισ. Οι
δεςμίδεσ τζλοσ, να είναι ςυςκευαςμζνεσ ςε κιβϊτια από χαρτόνι.
13. Στο περιτφλιγμα κάκε δεςμίδασ κα πρζπει να γράφονται με τρόπο ευκρινι και ανεξίτθλο:
α. Το είδοσ του χαρτιοφ.
β. Το όνομα ι το εμπορικό ςιμα του προμθκευτι.
γ. Οι διαςτάςεισ και ο αρικμόσ των φφλλων.
δ. Το βάροσ ςε γραμμάρια.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
OIKONOMIKH ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΝΑ ΔΕΣΜΙΔΑ
ΜΕΓΕΘΟ

Προςφορά ανά
δεςμίδα

Φ.Π.Α.

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΛΟΓΡΑΦΩ

Α4
Α3

OIKONOMIKH ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛO
ΜΕΓΕΘΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

Α4

13.000

Α3

75

ΠΡΟΦΟΡΑ

Φ.Π.Α.

ΤΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

ΟΛΟΓΡΑΦΩ
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