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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΟΥ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ 5 ΚΙΛΩΝ» CPV 33770000-8.

Γ ΙΑ

Σχετ.:1. Το υπ.αριθμ, 9133/12-08-20 αίτημα Διαχείρισης Υλικού.
2. Ο αρ.δεσμ. 938 με ΑΔΑ:Ψ1ΑΑ46907Π-Υ51 απόφαση δέσμευσης δαπάνης
3. Την υπ.αριθμ. 9939/09-09-2020 απόφαση του Αν. Διοικητή για την έγκριση της
διαδικασίας υποβολής προσφορών
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ΦΠΑ .

Σ η μ εί ω ση :

Λόγω των γενικότερων προβλημάτων ,που έχουν προκύψει από την εξάπλωση της πανδημίας του
COVID-19, παρατηρήθηκε, πως οι COURIER , λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας, ενδέχεται, την αποστολή
των οικονομικών σας προσφορών να την παραδώσει ληξιπρόθεσμα. Για τον λόγο αυτό, ταυτόχρονα με
τις κλειστές προσφορές, σας δίνουμε την δυνατότητα να μας τις προσφέρετε και ηλεκτρονικά, με ΦΑΞ ή
με το ακόλουθο e-mail: nteka.konstantina@1703.syzefxis.gov.gr
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
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ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΟ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ 5 ΚΙΛΩΝ
Nα είναι από χημικό πολτό (ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΥΛΗ) λευκός και να
διατίθεται σε φύλλα διαστάσεων περίπου 60χ4ο cm. Θα
παραδίδεται σε πακέτα των πέντε κιλών το κάθε πακέτο. Τα
πακέτα θα είναι συσκευασμένα σε απαραβίαστη πλαστική
σακούλα και θα αναγράφουν <<κρατικό είδος>>. Θα
αναφέρεται το βάρος. Επίσης στην συσκευασία θα αναγράφονται
Α)τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής Β)το είδος του
περιεχομένου και την σύσταση(χημικός πολτός) Γ)τις διαστάσεις
Δ)το καθαρό βάρος

ΤΜΧ

100

ΠΙΘΑΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 555,00€ € ΣΥΝ ΦΠΑ

Στην οικονομική προσφορά να αναγράφονται ευκρινώς:
Α) Η λέξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Β) Ο πλήρης τίτλος «ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΟΥ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ 5 ΚΙΛΩΝ» και ο αριθμός πρωτοκόλλου
της πρόσκλησης .
Γ)Τα στοιχεία του αποστολέα
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

1. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι το είδος διαθέτει CE.
2. Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών
να αναφέρεται η αντιστοιχία του κωδικού του σε κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών.
Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι
ανώτερες από τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. (Ν. 3918/2011 άρθρο
13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4052/2012 άρθο 14). Σε περίπτωση που το
υπό προμήθεια είδος δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών θα πρέπει να
αναφέρεται με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ.(άρθρο 8
παρ. 4 Ν.1599/1986)
3. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
4. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών να είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές
ημέρες από τη επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος, μικρότερα του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
6. Ο προσφέρων θα πρέπει:
Να μην έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), διαπιστωμένα από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.
Να μην έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Να μην υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης
περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή
των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1
της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως,
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης- πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. με το ν. 3691/2008
(Α΄166), στ ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).
6. Ο προσφέρων θα πρέπει με την προσφορά του να καταθέσει ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ
74/Α/26-03-2014) που να δηλώνει ότι:
α) Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
β) Πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης.
γ) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
δ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5.

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

