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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μαρούσι,
Αριθμ.Πρωτ.

14 /02/2012
15800 / Γ4

Ενιαίος Διοικητικός Τομέας
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας
& Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α. Παπανδρέου 37 – Μαρούσι
Τ.Κ. : 151 80
Πληροφορίες : Ευαγγελία Σαρλά
Χρήστος Νίκου
Τηλέφωνο : 210 34423516, 3442209
Fax:
: 210 3442210

ΠΡΟΣ: Ως ο πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: « Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αθλητικών
εμφανίσεων των Μαθητικών Αποστολών που θα λάβουν μέρος στα Παγκόσμια
Πρωταθλήματα Χειροσφαίρισης, Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και Πετοσφαίρισης»
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Προϋπολογισθείσα πίστωση
τακτ. προϋπ. 2012
Ε.Φ. 19-220 ΚΑΕ 1432
Συνολικά 15.000 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβάνεται το αντίστοιχο Φ.Π.Α.)
Τόπος διαγωνισμού
Ημερομηνία διαγωνισμού
Ημέρα
Ώρα
Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ

29-02-2012

Τετάρτη

12:00
μ.μ.

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37
ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ. 15180
Γραφείο 1082
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Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων».
2. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί
προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο».
3. Το Π.Δ. 118/2007 ΦΕΚ 150 τ. Α’ «Περί κανον. Προμηθειών Δημοσίου».
4. Το Π.Δ. 113/22-11-2010 (ΦΕΚ 194, τ.Α), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
5. Το Π.Δ. 187 (Φ.Ε.Κ. 214) 7-10-2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το Ν. 2362/95 (αρθ. 84) «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α/95).
7. Tις διατάξεις του Ν.1558 /85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»
8. Tις διατάξεις του Ν . 1642 /86 «περί Φ.Π.Α.»
9. Την Κ.Υ.Α. Γ4/931/13-11-1986 (Φ.Ε.Κ. 99/τ. Β΄/1987) «Περί σχολικών
αθλητικών
εκδηλώσεων», που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν.1824/88 (Φ.Ε.Κ. 296/τ. Α΄/1988).
10. Την Υ.Α. 112843/Γ4/14-10-2005 (Φ.Ε.Κ. 1497/τ. Β΄/1-11-2005) «Αθλητικές δραστηριότητες
σχολείων Δευτεροβάθμιας & Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τις 1755/Γ4/9-1-2006 (Φ.Ε.Κ. 167/τ.Β΄/13-1-2006), 132571/Γ4/8-122006 (Φ.Ε.Κ. 1830/τ.Β΄/30-12-2005) και 29348 / Γ4 / 16-3-2009 (ΦΕΚ 545/τ.Β΄/ 24-3-2009)
και 141081/8-12-2011 (ΦΕΚ 2794/Τ.Β΄/08-12-2011) αποφάσεις.
11. Την Κ.Υ.Α. 2/62978/0022/19-12-2005 (Φ.Ε.Κ. 1870/τ. Β΄/14-12-2006) «Δαπάνες Σχολικών
Αγώνων», όπως έγινε διόρθωση σφαλμάτων με το Φ.Ε.Κ. 200/τ. Β΄/13-2-2006.
12. Την υπ’ αριθμ. 138580/H/2-12-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2748/τ.Β΄/2-122011) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου».
13. Την Υ.Α. 35130/739/9-8-2010 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του
Ν.2362/1995 για σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων,
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. (ΦΕΚ 1291, τ.Β/11-08-2010).
14. Τη ΣΤ5/108009/1-10-2007 (ΦΕΚ 1950/τ.Β΄/3-10-2007) « Μεταβίβαση δικαιώματος
υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του
ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
15. Την υπ’ αριθμ. 160443/18-12-2009 (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/29-12-2009) «Μεταβίβαση
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Κ.Υ. του
Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ..
16. Την υπ’ αρίθμ. 105501/Γ4/14-09-2011 Υ.Α. για «Έγκριση συμμετοχής της Ελλάδας στους
Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες Χειροσφαίρισης, Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και
Πετοσφαίρισης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF) για το σχολικό έτος
2011-2012».
17. Την
υπ’αριθμ. 9721/Γ4/27-01-2012 Απόφαση «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αθλητικών εμφανίσεων για τις Ελληνικές
αποστολές που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χειροσφαίρισης , από 14
έως 22 Απριλίου 2012 στην πόλη Varazdin της Κροατίας, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης , από 31 Μαρτίου έως 6 Απριλίου 2012 στην πόλη Cagliari της
Ιταλίας και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης, από 2 έως 10 Ιουνίου στην πόλη
Toulon της Γαλλίας».
18. Την υπ.αρίθμ.5420/Γ4/18-01-2012 (ΑΔΑ ΒΟΧ79-ΔΕ4) δέσμευση πίστωσης ύψους 15.000
ευρώ για πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων
Ειδικός Φορέας 19220 ΚΑΕ 1432 του οικ.έτους 2012.
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε:
Άρθρο 1ο
Προκήρυξη
Προκηρύσσουμε τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη
μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ προσφοράς σε ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ, για την προμήθεια αθλητικών εμφανίσεων και
παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά έως την Τετάρτη, 29-02-2012 και ώρα 12.00
μ.μ. για τις μαθητικές αποστολές που θα συμμετάσχουν στα κάτωθι Παγκόσμια
Πρωταθλήματα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού σύμφωνα με την υπ’
αριθμ.πρωτ. 105501/Γ4/14-09-2011 απόφαση έγκρισης :
1. Χειροσφαίρισης, το οποίο θα διεξαχθεί στην πόλη Varaždin της Κροατίας από 14/04/2012
έως 22/04/2012 .
2. Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, το οποίο θα διεξαχθεί στην πόλη Cagliari της Ιταλίας από
31/03/2012 έως 06/4/2012.
3. Πετοσφαίρισης, το οποίο θα διεξαχθεί στην πόλη Toulon της Γαλλίας από 02/6/2012 έως
10/06/2012.
Άρθρο 2ο
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, εκτός των προσκληθέντων, και φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των
κρατών μελών της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού
Εμπορίου καθώς επίσης και των οικονομικών φορέων που προέρχονται από χώρες που έχουν
υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν
καταστατική τους έδρα και δραστηριοποιούνται στις προαναφερθείσες χώρες. Επίσης, ενώσεις
φυσικών ή νομικών προσώπων με κοινή προσφορά που πληρούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Άρθρο 3ο
Σύνταξη και Υποβολή Προσφορών
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει μέχρι την ημέρα και ώρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού, (δηλ. έως και Τετάρτη 29/2/2012 και ώρα 12.00 μ.μ.) να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπ.Παιδείας ΔΒΜΘ, Α.Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι, ώρες κοινού 12:00-14:00 τις εργάσιμες
ημέρες. Οι προσφορές πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α) Η λέξη «Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α» με κεφαλαία γράμματα.
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον μειοδοτικό διαγωνισμό.
γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
στ) Η φράση «να ανοιχθεί μόνο από αρμόδια Επιτροπή»
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Μέσα στο φάκελο θα περιλαμβάνονται δύο αντίτυπα, το ένα εκ των οποίων θα φέρει την ένδειξη
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το δεύτερο την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Η διάρθρωση της προσφοράς θα είναι
ως εξής (όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με την προσφορά
τους και τα εξής δικαιολογητικά του άρθρου 5 και 6 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ.
118/2007- ΦΕΚ 150/τ.A΄/10-07-2007):

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά»).
Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά
τους, τα εξής :
α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ.
150/τ.A΄/10-07-2007).
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
i. Να αναφέρεται ότι η προσφορά συντάχθηκε με τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης της οποίας έλαβε γνώση και ειδικότερα ως προς τις τεχνικές
προδιαγραφές και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της, ότι δεν έχει
αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και διαγωνισμούς του
Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες, ότι
παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης
του έργου για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα
που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ
δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα.
γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
i.Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,
− δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007,
− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις,
− είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της
περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,
− είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.Δ. 118/2007,
− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2
του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση.
iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση
των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007.
δ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά» και συμπληρωμένους τους αντίστοιχους πίνακες του
Παραρτήματος 3).
Η οικονομική προσφορά του κάθε προμηθευτή θα προκύπτει ως εξής:
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Α. Τιμή κατά τεμάχιο για κάθε αποστολή ξεχωριστά.
Β. Τιμή κάθε αποστολής ξεχωριστά (τεμάχια Χ τιμή).
Γ. Τελική προσφερόμενη τιμή (άθροισμα τιμών όλων των αποστολών).
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για 120 μέρες (Π.Δ. 118/10.7.08).
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ (€). Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται
ενιαία τιμή για το σύνολο του έργου, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική
Προσφορά»).
Η τεχνική προσφορά να είναι συντεταγμένη σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της παρούσας.

4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει, σε
σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται
και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ.
118/2007 έως και την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012.
α. Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/τ.A΄/16-32007) ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό συμβιβασμό.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός
η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας
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του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι
μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
(5) Προσκόμιση στοιχείων από τα οποία να προκύπτουν η οικονομική δυνατότητα και
γενικά η ικανότητα του μειοδότη για υλοποίηση του προγράμματος.
(6) Βεβαίωση κύκλου εργασιών από ΙATA κατά τα τρία τελευταία έτη, επί ποινή
απόρριψης.
β. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου
6 του Π.Δ. 118/2007, αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101),
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.
(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια
Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της
οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,
και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει,
από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική
εκκαθάριση.
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα
του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
γ. Οι Συνεταιρισμοί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να
προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1)
του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της
περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, εφόσον πρόκειται για
αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2
του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.
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(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
δ. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην Ένωση.

4. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση
του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε
ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι
εγκατεστημένος ο προμηθευτής.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι
ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

5. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου
συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

6. Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών τα οποία μπορούν να ζητηθούν, σύμφωνα με το
παρόν άρθρο είναι περιοριστική.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν έως την ημέρα του διαγωνισμού να καταθέσουν
δείγματα των εμφανίσεων. Τα ακριβή μεγέθη θα ανακοινωθούν έγκαιρα στο μειοδότη μετά την
οριστικοποίηση των συμμετεχόντων από το Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και την ανάδειξη των ομάδων που θα
συμμετέχουν στα παγκόσμια πρωταθλήματα.

Άρθρο 4ο
Εγγυοδοσίες
1. Η προσφορά θα συνοδεύεται εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 4 της παρούσης
διακήρυξης απαιτούμενων δικαιολογητικών και από γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, ή από εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, για ποσό ίσο
με το 5% του προϋπολογισθέντος συνολικού ποσού των 15.000€, (συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.),
δηλαδή 750€ ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα
(Παράρτημα 4Α) και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά
την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.
2. Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν ανακηρυχθεί μειοδότης η εγγύηση επιστρέφεται σ’
αυτόν μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.
3. Προ της υπογραφής της σύμβασης υποχρεώνεται ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού να προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή ίση με το 10% του
συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού των 15.000€ (συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ), δηλαδή 1.500€
ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα
(Παράρτημα 4Β) και ο χρόνος ισχύος της θα πρέπει να είναι αορίστου χρόνου.
4. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση
κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
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Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.
5. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή αφού προσκομίσει την εγγύηση καλής
εκτέλεσης.
6. Οι χωρίς την προβλεπόμενη εγγύηση προσφορές απορρίπτονται από την επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού ως απαράδεκτες.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 του Κανονισμού
Προμηθειών Δημοσίου (Φ.Ε.Κ. 150/τ.A΄/10-7-2007).

Άρθρο 5ο
Διοικητικές Προσφυγές (Ενστάσεις)

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους
νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της
κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και
νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/τ.A΄/10-72007)

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του
διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από
τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που
διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το
αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την
συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του
διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά
τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης
ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο
και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά
σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε
χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής
έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της,
σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό
συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το
αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής
ενστάσεων.
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη
νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ.
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118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/τ.A΄/10-7-2007), μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων
ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω
κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της
στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο
γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή
του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου
προθεσμίας.

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης,
μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.
5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις
δυνάμει των άρθρων 20, 26, 32, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/τ.A΄/10-7-2007) να
υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα
(30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα
αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για την διοίκηση του
φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.

6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2,
προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό
(0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν
μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το
παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741
(“παράβολα από κάθε αιτία”). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω
ποσών. [Η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν.3377/2005 (A΄ 202)].

Άρθρο 6ο
Ποινική ρήτρα
Ποινική ρήτρα ορίζεται για μεν την περίπτωση της μη εκτέλεσης της σύμβασης ή μη καλής
εκτέλεσης αυτής, εφόσον αποδεχθεί αυτήν το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, 10% επί του προϋπολογισμού του έργου.

Άρθρο 7ο
Ημερομηνία, ώρα και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29–02–2012 ημέρα Τετάρτη στη Διεύθυνση Φυσικής
Αγωγής, στο Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., οδός ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 Τ.Κ. 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ γραφείο
1082 ενώπιον επιτροπής που θα συνεδριάσει δημόσια στις 12:00 μ.μ. και θα αποσφραγίσει
τις προσφορές ενώπιον των συμμετεχόντων.
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Άρθρο 8ο
Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μία φάση που περιλαμβάνει τα
παρακάτω επιμέρους στάδια :
1. Παραλαβή και αποσφράγιση φακέλων.
2. Έλεγχος δικαιολογητικών
3. Άνοιγμα τεχνικής προσφοράς
4. Άνοιγμα οικονομικής προσφοράς
5. Επιλογή αναδόχου
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη ή
μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται εάν σε αυτήν υπάρχουν
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές
τους σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους :
Α) προσωπικά ή με εκπρόσωπο στην ανωτέρω διεύθυνση
Β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο Υπ.Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. στην
ανωτέρω διεύθυνση
Οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο
Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., μέχρι 29-2-2012 και ώρα 12:00 μ.μ.
Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του
ταχυδρομίου, των διανομέων, των μέσων συγκοινωνίας κτλ.

Άρθρο 9ο
Διαδικασία αποσφράγισης προσφορών
1. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
διαγωνισμού.
 Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως
εκπρόθεσμες.
 Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση
των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των στοιχείων των προσφορών που
κατατέθηκαν.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή
όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο.
β) Οι φάκελοι των οικονομικών και τεχνικών προσφορών θα αποσφραγιστούν την ίδια
ημερομηνία εφόσον η Επιτροπή ολοκληρώσει την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων της
προσφοράς. Στην αντίθετη περίπτωση (μη ολοκλήρωση της αξιολόγησης) οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογραφούνται και σφραγίζονται
10
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από την Επιτροπή. Στην συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο, ο οποίος
σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα
δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία για φύλαξη. Η αποσφράγιση θα γίνει σε
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό
με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί με FAX, η οποία θα αναρτηθεί και σε
εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες
προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγιστούν οι προσφορές.
γ) Οι φάκελοι των οικονομικών και τεχνικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται,
αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Άρθρο 10ο
Απόρριψη προσφορών
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της
Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες
αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και
οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν
περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του
Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. Η Αναθέτουσα
Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα, προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται
προσφορά που:
- είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις,
- αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,
- αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα του έργου,
- αφορά σε μέρος μόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών,
- δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια και
παραρτήματα της παρούσας,
- δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά .
- δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή.
- η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου,
-ορίζει χρόνο παράδοσης/υλοποίησης του έργου μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα,
-ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των απαραίτητων ημερών από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
-παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης,
-δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί
αναφέρονται.
Άρθρο 11ο
Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης έως δεκαπέντε
(συμπεριλαμβάνεται το ανάλογο Φ.Π.A.).

χιλιάδες

(15.000,00)

ευρώ,

Το έργο του αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και έχει διάρκεια για 120
ημέρες. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του
11
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παραπάνω συνολικού προϋπολογισμού ο ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το
υπόλοιπο ποσό.
Άρθρο 12ο
Αριθμός Συμμετεχόντων-Οικονομική επιβάρυνση
Ο προβλεπόμενος αριθμός των συμμετεχόντων σε όλες τις αποστολές ανέρχεται στα 93 άτομα,
όπως προκύπτει από το παράρτημα ΙΙ.
Ο μειοδότης υποχρεούται να δεχθεί μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων σε ποσοστό
20% του συνόλου της κάθε αποστολής.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα μειωθεί, θα μειώνεται ανάλογα
και το συνολικό κόστος. Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται τιμή κατά τεμάχιο για κάθε
αποστολή.
Αύξηση ή μείωση της τιμής μετά την προσφορά (έγγραφη και προφορική) δεν λαμβάνεται υπόψη
και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να προβληθεί από το μειοδότη αναπροσαρμογή ή
αναθεώρηση των τιμών.

Άρθρο 13ο
Διάρκεια των προσφορών - Αντιπροσφορές – Διευκρινίσεις
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 120 μέρες από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, της ημερομηνίας υπολογιζόμενης σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/10.7.08 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.07). Προσφορές που
αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα
από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 14ο
Κατακύρωση και υπογραφή σύμβασης
H κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, θα γίνει από το αρμόδιο συλλογικό όργανο,
χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης όσοι πήραν μέρος σ' αυτόν και απορρίφθηκαν.
O διαγωνιζόμενος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, είναι υποχρεωμένος να
παρουσιαστεί άμεσα στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου
12
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Μάθησης και Θρησκευμάτων, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση
κηρύσσεται έκπτωτος.
Σε περίπτωση που θα ανακηρυχθεί έκπτωτος ο μειοδότης, μπορεί το Υπουργείο Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αντί της επανάληψης του διαγωνισμού, να αποφασίσει την
ανάθεση του έργου στους αμέσως επόμενους μειοδότες, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και σε
περίπτωση άρνησης αυτών δι’ απευθείας συμφωνίας (με την υποχρέωση αυτοί να προσκομίσουν
τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 λόγω περιορισμένου
χρόνου), η δε τυχόν διαφορά της τιμής και οι τυχόν άλλες δαπάνες του Υπουργείου Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα βαρύνουν τον κηρυχθέντα έκπτωτο μειοδότη.
Ο μειοδότης που θα ανακηρυχθεί πρέπει να γνωρίζει ότι θα υπογράψει σχετική σύμβαση, η οποία
θα ισχύει από την υπογραφή της μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων.
Σε περίπτωση αρνήσεώς του θα υποστεί τις συνέπειες του Νόμου.
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτή, εάν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Άρθρο 15ο
Χρόνος Παράδοσης του Έργου
Η παράδοση των εμφανίσεων θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι :
α. Παρασκευή 06 Απριλίου 2012 για το Πρωτάθλημα της Χειροσφαίρισης
β. Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012 για το Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και
γ. Παρασκευή 25 Μαΐου 2012 για το Πρωτάθλημα της Πετοσφαίρισης.

Άρθρο 16ο
Πληρωμή
Η πληρωμή θα γίνεται με τακτικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής που θα εκδοθούν στο όνομα
των προμηθευτών, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις
πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., έτους 2012, Ειδικός Φορέας 19-220
και Κ.Α.Ε. 1432 (Προμήθεια ειδών Άθλησης και Ψυχαγωγίας).
Η Δ.Φ.Α. διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης λόγω
ιδιαίτερων συνθηκών που μπορεί να προκύψουν μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής τους με την
υποχρέωση να το ανακοινώσει έως και την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012.

13

Δ : ΟΖΔ9-ΩΧ

Άρθρο 17ο
Τρόπος Ανακοίνωσης της Διακήρυξης
Η παρούσα με τα παραρτήματα βρίσκεται δημοσιευμένη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων : www.minedu.gov.gr – Αρχική –
Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί/Υποτροφίες-Διαγωνισμοί Έργων/Συμβάσεις.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Τηλ: 210-5576776/ Fax: 210-5576776
Email: diethnis-athlitiki@hol.gr
Υπόψη κ. Παπαχρήστο

2.

ADIDAS HELLAS
Τηλ: 210-8930800/ Fax: 210-9690070
Email: adidas.A@adidas.com
Υπόψη κ. Κυριακόπουλου

3.

ΝΙΚΕ HELLAS
Τηλ : 210-9464400/ Fax: 210- 9464300
Email: vicky.kremmida@nike.com
Υπόψη κ. Κρεμμύδα

4.

PUMA HELLAS A.E.
Τηλ: 211-1066200/ Fax:211-1066207
Email : natalia.boubaliki@puma.com
Υπόψη κ. Μπουμπαλίκη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2012
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όλες οι παρακάνω εμφανίσεις (οι αθλητικές φόρμες καθώς και οι τσάντες), θα φέρουν τύπωμα
με τις λέξεις I.S.F. HELLAS.
Οι αθλητικές εμφανίσεις πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
1. Φόρμα παρέλασης :
Υλικό σύνθεσης micro fibro
Χρώματα : τα κλασσικά χρώματα της Εθνικής Ομάδας
2. Τσάντα δίπατη :
Υλικό σύνθεσης nylon 100% , διαστάσεων 48Χ27Χ50
Χρώματα : Τα βασικά χρώματα της Εθνικής Ομάδας
3. Μπλουζάκια :
Υλικό σύνθεσης βαμβάκι 100%
Χρώματα : 1 άσπρο με μπλε τύπωμα
1 μπλε με άσπρο τύπωμα
Στο πίσω μέρος θα φέρουν το τύπωμα HELLAS και μπροστά και πάνω αριστερά θα φέρουν
μικρότερο τύπωμα ISF HELLAS
4.

Κάλτσες αγώνα:
Υλικό σύνθεσης 80% βαμβάκι & 20% polyamide

5. Αθλητικές Εμφανίσεις Αγώνα :
α. (Χειροσφαίριση) Η φανέλα και το κοντό παντελόνι θα πρέπει να ακολουθούν τις
προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης και της Ομοσπονδίας
Χειροσφαίρισης Ελλάδος.
Χρώματα : Φανέλα - άσπρο με μπλε τύπωμα και μπλε με άσπρο τύπωμα
Κοντό Παντελόνι – μπλε
Τερματοφύλακα - πράσινο με άσπρο τύπωμα
β. (Επιτραπέζια Αντισφαίριση) Η μπλούζα και το κοντό παντελόνι θα πρέπει να
ακολουθούν τις προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
και της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.
Χρώματα : Μπλούζα – μπλε σκούρο με άσπρο τύπωμα
μπλε ρουά με άσπρο τύπωμα
Κοντό Παντελόνι – μπλε σκούρο
γ. (Πετοσφαίριση) Η μπλούζα και το κοντό παντελόνι θα πρέπει να ακολουθούν τις
προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης και της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Πετοσφαίρισης.
Χρώματα : Φανέλα - άσπρο με μπλε τύπωμα και μπλε με άσπρο τύπωμα
Κοντό Παντελόνι – μπλε
Σημείωση : Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν έως την ημέρα του διαγωνισμού να
καταθέσουν δείγματα των εμφανίσεων. Τα ακριβή μεγέθη θα ανακοινωθούν έγκαιρα στο
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μειοδότη μετά την οριστικοποίηση των συμμετεχόντων από το Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και την ανάδειξη
των ομάδων που θα συμμετέχουν στα παγκόσμια πρωταθλήματα.

Α. ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Varaždin της Κροατίας από 14/04/2012 έως 22/04/2012
Α/Α
1

2

3

4

5

6

7

Συνολικά 35 άτομα (2 ομάδες από 14 μαθητές + 7 συνοδοί)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
35
Αθλητική φόρμα παρέλασης, μαθητών, προπονητών,
(14 μαθητές + 14 μαθήτριες
συνοδών και αρχηγού αποστολής
+7 συνοδοί)
70
(14 μαθητές x 2)
Μπλούζα κοντομάνικη μακό (T-shirt)
(14 μαθήτριες x 2)
(7 συνοδοί x 2)
56
Μπλούζα κοντομάνικη Χειροσφαίρισης
(14 μαθητές x 2)
(14 μαθήτριες x 2)
56
Κοντό παντελόνι (Σορτς) Χειροσφαίρισης
( 14 μαθητές x 2)
(14 μαθήτριες x 2)
4
Εμφάνιση Τερματοφύλακα Χειροσφαίρισης
( 1 μαθητής x 2)
(Μπλούζα & παντελόνι)
(1 μαθήτρια x 2)
56
Κάλτσες Αγώνα
(14 μαθητές x 2)
(14 μαθήτριες x 2)
Τσάντα δίπατη, μαθητών, , προπονητών, συνοδών και
αρχηγού αποστολής

35

Β. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
Α/Α
1

2

3

Cagliari της Ιταλίας από 31/03/2012 έως 06/4/2012
Συνολικά 25 άτομα (2 ομάδες από 8 μαθητές + 9 συνοδοί)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
25
Αθλητική φόρμα παρέλασης, μαθητών, προπονητών,
(8 μαθητές + 8 μαθήτριες
διαιτητών, συνοδών και αρχηγού αποστολής
+ 9 συνοδοί)
50
Μπλούζα κοντομάνικη μακό (T-shirt)
(16 μαθητές x 2)
(9 συνοδοί x 2)
32
Μπλούζα κοντομάνικη (polo) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
(8 μαθητές x 2)
(8 μαθήτριες x 2)
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4

Κοντό παντελόνι (Σορτς) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης

5

Κάλτσες Αγώνα

6

Τσάντα δίπατη, μαθητών, προπονητών, κριτών, συνοδών
και αρχηγού αποστολής.)

32
(8 μαθητές x 2)
(8 μαθήτριες x 2)
32
(8 μαθητές x 2)
(8 μαθήτριες x 2)
25

Γ. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Α/Α
1

2

3

4

5

6
7

Toulon της Γαλλίας από 02/6/2012 έως 10/06/2012
Συνολικά 33 άτομα (2 ομάδες από 12 μαθητές + 9 συνοδοί)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
33
Αθλητική φόρμα παρέλασης, μαθητών, προπονητών,
(12 μαθητές +12 μαθήτριες
διαιτητών, συνοδών και αρχηγού αποστολής
+9 συνοδοί)
66
(12 μαθητές x 2)
Μπλούζα κοντομάνικη μακό (T-shirt)
(12 μαθήτριες x 2)
(9 συνοδοί x 2)
48
Μπλούζα κοντομάνικη Πετοσφαίρισης
(12 μαθητές Χ 2
(12 μαθήτριες X 2)
48
Κοντό παντελόνι (Σορτς) Πετοσφαίρισης
(12 μαθητές Χ 2
(12 μαθήτριες X 2)
4
Εμφάνιση παίκτη LIBERO
( 1 μαθητής x 2)
(1 μαθήτρια x 2)
48
Κάλτσες Αγώνα
(12 μαθητές x 2)
( 12 μαθήτριες x 2)
Τσάντα δίπατη, μαθητών, προπονητών, κριτών, συνοδών
33
και αρχηγού αποστολής.)
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Δ : ΟΖΔ9-ΩΧ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΑΘΛΗΜΑ
Α. ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αθλητική φόρμα
παρέλασης, μαθητών,
προπονητών, συνοδών και
αρχηγού αποστολής
Μπλούζα κοντομάνικη
μακό (T-shirt)

1

2

Μπλούζα κοντομάνικη
Χειροσφαίρισης
Κοντό παντελόνι (Σορτς)
Χειροσφαίρισης

3
4

5

Εμφάνιση Τερματοφύλακα
Χειροσφαίρισης
(Μπλούζα & παντελόνι)

6

Κάλτσες Αγώνα

7

Τσάντα δίπατη, μαθητών, ,
προπονητών, συνοδών και
αρχηγού αποστολής

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ

Φ.Π.Α.
ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΣΥΝ.ΑΞΙΑ
ΜΕ Φ.Π.Α.
ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΣΥΝ.ΑΞΙΑ ΜΕ
Φ.Π.Α. *
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

35

……....

………..

………..

……………

……….

……….

………..

…………..

………

……..…

…………

…………

………

………

…………

…………..

………

……..…

…..……

……………

………

………

………

…………..

………

………

………

…………

……………

………….

……………

………….

70
56
56

4
56
35

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Β. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

2
3

4

Αθλητική φόρμα
παρέλασης, μαθητών,
προπονητών, διαιτητών,
συνοδών και αρχηγού
αποστολής
Μπλούζα κοντομάνικη
μακό (T-shirt)
Μπλούζα κοντομάνικη
(polo) Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης
Κοντό παντελόνι (Σορτς)
Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης

25

ΣΥΝ.ΑΞΙΑ
ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α.
ΜΕ Φ.Π.Α.
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΣΥΝ.ΑΞΙΑ ΜΕ
Φ.Π.Α. *
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

……..

……..

……..

……………

………

………

………

……….

………

………

………

…………

………

………

………

……………

50
32

32
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32

5

Κάλτσες Αγώνα

6

Τσάντα δίπατη, μαθητών,
προπονητών, κριτών,
συνοδών και αρχηγού
αποστολής.)

25

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

………

………

………

……………..

………

………

………

……………….

………….

………….

…………..

……………

Γ. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Αθλητική φόρμα
παρέλασης, μαθητών,
προπονητών, διαιτητών,
συνοδών και αρχηγού
αποστολής

2

Μπλούζα κοντομάνικη
μακό (T-shirt)

3

Μπλούζα κοντομάνικη
Πετοσφαίρισης

48

4

Κοντό παντελόνι (Σορτς)
Πετοσφαίρισης

48

5

Εμφάνιση παίκτη LIBERO

6

Κάλτσες Αγώνα

7

Τσάντα δίπατη, μαθητών,
προπονητών, κριτών,
συνοδών και αρχηγού
αποστολής.)

ΑΞΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ

Φ.Π.Α.
ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΣΥΝ.ΑΞΙΑ
ΜΕ Φ.Π.Α.
ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΣΥΝ.ΑΞΙΑ
ΜΕ Φ.Π.Α.
*
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

..……..

……....

………..

………….

…………

………….

………

………….

………

………….

………

………….

..………

………….

………

………….

………….

………….

…………..

………….

33

66

4
48

33

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

………….

………….

………….

…………..

………….

………….

…………….

……………….. ………….

……………

Δ. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
……………………………..

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ME Φ.Π.Α.
(Άθροισμα τιμών όλων των αποστολών)
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Δ : ΟΖΔ9-ΩΧ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας :

_________________________

Κατάστημα :

_________________________

Οδός – αριθμός :

_________________________

T.K. :

_________________________

FAX :

_________________________

Ημερομηνία έκδοσης : _________________________
ΕΥΡΩ :

_________________________

Προς : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΜΗΜΑ B΄
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ________________ ΕΥΡΩ ______________
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ _____________ (και ολογράφως) _________________________________________ υπέρ της
εταιρείας ___________________________ Δ\νση _____________________________
δια τη
συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της __________________ για την προμήθεια
_________________ σύμφωνα με την υπ. αρ. ________ / _________ διακήρυξή σας.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα
σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ______________________________.
( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ )
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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Δ : ΟΖΔ9-ΩΧ
Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας :

_________________________

Κατάστημα :

_________________________

Οδός – αριθμός :

_________________________

T.K. :

_________________________

FAX :

_________________________

Ημερομηνία έκδοσης : _________________________
ΕΥΡΩ :

_________________________

Προς : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΜΗΜΑ B΄
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ._________ ΕΥΡΩ ________________
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ _____________ (και ολογράφως) _________________________________________ στο οποίο
και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας ________________________ Δ\νση
_____________________________ για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό
_______ σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια _____________________ (αρ.
διακήρυξης_____ / ______ ) προς κάλυψη αναγκών του __________ και το οποίο ποσόν καλύπτει
το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας __________________ ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα
σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της
σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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