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ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
            
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
Κωδ. CPV : 22112000-8

Κριτήριο αξιολόγησης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 130.000 € (με Φ.Π.Α.)
 (122.065,73 € + 7.934,27 € Φ.Π.Α)

Ημερομηνία δημοσίευσης
στον Ημερήσιο Τύπο

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων

(ΦΕΚ)

23-12-2014 24-12-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ
19/Α/01-02-95), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Του Ν. 2362/1995 «Περί δημόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών του δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007).
4. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ. 160/Α/08-08-2014 ). 
5. Του Π.Δ.  63/2005  «Κωδικοποίηση της  νομοθεσίας  για την Κυβέρνηση και  τα κυβερνητικά
όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α/22.04.2005). 
6. Του  Ν.  3861/2010  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα
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Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) 
7. Του  Ν.4205/2013  (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013)  «Ηλεκτρονική  επιτήρηση υπόδικων…και  άλλες
διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).
8. Την  Υ.Α.  Π1/2390/16-10-2013  (ΦΕΚ  2677/Β/21-10-2013)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
9. Του  Ν.4155/2013  (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)  «Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» 
10. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του N. 
3588 /  2007 (πτωχευτικός  κώδικας)  -  Προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης  και  άλλες  διατάξεις»
(ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις  διατάξεις  της  αριθ.  Π1/2380/18-12-2012  Κ.Υ.Α.  «Ρύθμιση  των  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων»  (ΦΕΚ
3400/Β/20-12-2012).
12. Την  με  αριθμ.  35130/739/9.8.2010  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  «Αύξηση  των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που
αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/Β/11.8.2010) για
την  προμήθεια  προϊόντων  με  συνοπτική  διαδικασία  (πρόχειρο  διαγωνισμό)  μέχρι  του  ποσού των
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
13. Του  Ν.  3270/2004  «Αρμοδιότητες  του  Υπουργείου  Τουριστικής  Ανάπτυξης  και  θέματα
Τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α/11.10.2004). 
14. Του Π.Δ. 112/2014  «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού»  (Φ.Ε.Κ. 179/Α/29.08.2014) όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 4305 / 2014 ( Φ.Ε.Κ. 237/Α/31.10.2014 ).
15. Το άρθρο τέταρτο,  παρ.  1,  του Ν.  3845/2010  «Μέτρα για  την  εφαρμογή του μηχανισμού
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.)»  (Φ.Ε.Κ. 65/Α/06.05.2010), όπως τροποποίησε (και ισχύει) το άρθρο
21,  παρ.  1,  α)  και  β)  εδάφια  του  Κώδικα  Προστιθέμενης  Αξίας,  ο  οποίος  κυρώθηκε  με  τον  Ν.
2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Α/07.11.2000).
16. Του  Π.Δ.  85/2012  «Ίδρυση  και  μετονομασία  Υπουργείων,  μεταφορά  και  κατάργηση
υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. 141/Α/21.06.2012).
17. Του  Π.Δ.  86/2012  «Διορισμός  Υπουργών,  Αναπληρωτών  Υπουργών  και  Υφυπουργών»
(Φ.Ε.Κ. 141/ Α/21.06.2012).
18. Του  Π.Δ.  98/2012  (Φ.Ε.Κ.  160/Α/10.08.2012)  «Τροποποίηση  του  Π.Δ.  85/2012  (Φ.Ε.Κ.
141/Α/21.06.2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και
ειδικότερα το άρθρο 4 του Π.Δ. 98/2012, όπως αυτό τροποποιεί το άρθρο 6 του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ.
141/Α/21.06.2012).
19. Την  υπ’  αριθ.  10694/26.07.2012 Κοινή  Απόφαση  του  Πρωθυπουργού  και  της  Υπουργού
Τουρισμού  περί  διορισμού  του  Γενικού  Γραμματέα  του  Υπουργείου  Τουρισμού  (Φ.Ε.Κ.
353/Υ.Ο.Ο.Δ./26.07.2012).
20. Την  υπ’  αριθμ.  18938/21.8.2013  Απόφαση  της  Υπουργού  Τουρισμού  περί  ορισμού  του
Γενικού  Γραμματέα  του  Υπουργείου  Τουρισμού  ως  Προϊσταμένου  Οικονομικών  Υπηρεσιών»
(Α.Δ.Α.: ΒΛΩ3ΟΟ-ΩΛ3).
21. Την  υπ’  αριθμ.  22526/30.10.2014  Απόφαση  της  Υπουργού  Τουρισμού  (Φ.Ε.Κ.
2969/τ.Β΄/4.11.2014) για τη «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό
Γραμματέα  Τουρισμού,  στο  Γενικό  Γραμματέα  Τουριστικής  Πολιτικής  και  Ανάπτυξης,  στον
Προϊστάμενο  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Οικονομικών  -  Διοικητικών  Υπηρεσιών  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης,  στον  Προϊστάμενο  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Τουριστικής  Πολιτικής,  στους
Προϊσταμένους  των  Διευθύνσεων  της  Κεντρικής  Υπηρεσίας,  στους  Προϊσταμένους  των
Περιφερειακών  Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.),  των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής  Εκπαίδευσης
(Α.Σ.Τ.Ε.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού»
22. Το  Ν.  4281/2014,  Άρθρο  157,  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014)
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23. Τα  με  αριθ.  πρωτ.  761/18-07-2014 &  1449/11-12-2014 Υπηρεσιακά  Σημειώματα  της
Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης για την ανάγκη προμήθειας βιβλίων, για την κάλυψη των 
αναγκών των σπουδαστών  - μαθητών των Εκπαιδευτηρίων ( Α.Σ.Τ.Ε. και ΕΠΑ.Σ ) του Υπουργείου
Τουρισμού, Εκπαιδευτικής περιόδου 2014-15. 
24. Το  με  αριθ.  πρωτ.  299/24-10-2014  (ΑΔΑΜ:14REQ002362114  2014-10-24) Υπηρεσιακό
Σημείωμα πρωτογενούς αιτήματος.
25. Την με αριθμ. Πρωτ. 22415/29-10-2014 (ΑΔΑ:7Σ5ΤΟΟ-ΛΛΥ, ΑΔΑΜ: 14REQ002381286)
απόφαση δέσμευσης δαπάνης ποσού 130.000,00 € επί της οποίας βεβαιώνεται με σχετική πράξη της
Υ.Δ.Ε., με αριθμό καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής 94827, ότι η ανωτέρω
δαπάνη  είναι  εντός  του  ποσοστού  διάθεσης  της  πίστωσης  του  ΚΑΕ 1123,  φορέα  45  –  110,
οικονομικού έτους 2014.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό σε ΕΥΡΩ, για την επιλογή αναδόχου/ων προμήθειας
Εκπαιδευτικών  βιβλίων για τις  ανάγκες των Εκπαιδευτηρίων (ΑΣΤΕ και ΕΠΑΣ)  του Υπουργείου
Τουρισμού όπως παρατίθενται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας διακήρυξης,  το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο  μέρος  αυτής,  με προϋπολογισμό  δαπάνης  ΕΚΑΤΟΝ  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ
(130.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (6,5%) και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή ανά προμηθευόμενο είδος  [ ένα προμηθευόμενο είδος αντιστοιχεί σε κάθε έναν από τους  57
αναφερόμενους προς προμήθεια τίτλους βιβλίων μετά των αντιτύπων τους ].

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Επίσης,  ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση της  πλατφόρμας  του Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος,  ύστερα από κανονική προθεσμία  τριάντα (30) ημερών,
από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο  10 της  ΥΑ Π1/2390/2013.  Τα έξοδα των  δημοσιεύσεων  θα  βαρύνουν  τον
μειοδότη  ή  τους  μειοδότες  (  με  κατανομή  των  εξόδων  αναλογικά  των  ποσοστών  ανάληψης  της
προμήθειας ).   

Οι δαπάνες της  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  θα βαρύνουν τις  πιστώσεις  του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Τουρισμού για το οικονομικό έτος 2014 και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.Ε. 1123 του
Ειδικού Φορέα 45-110.

1.                                 ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη  
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

22-12-2014
Δευτέρα

26-01-2015
Ώρα 17.00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της  ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
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και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 
Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες  δεν  υποχρεούνται  να  λαμβάνουν  ορισμένη  νομική  μορφή
προκειμένου  να  υποβάλουν  την  προσφορά.  Η  επιλεγείσα  ένωση  ή  κοινοπραξία  υποχρεούται  να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

3.    Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)  
         απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
         ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – 
         Διαδικτυακή πύλη www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
         εγγραφής  
3.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό

παρέχοντας  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  και  αποδεχόμενοι  τους  όρους  χρήσης  του
ταυτοποιούμενοι ως εξής:

• Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται  με  χρήση των διαπιστευτηρίων  (όνομα χρήστη και  κωδικό πρόσβασης)  που
αυτοί  κατέχουν  από  το  σύστημα  TAXISNet  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προμηθειών  της  Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)  αιτούνται  την  εγγραφή  τους
συμπληρώνοντας  τον  αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT  Ιdentification  Number)  και
ταυτοποιούνται  με  χρήση  των  διαπιστευτηρίων  που  κατέχουν  από  το  αντίστοιχο  σύστημα.
Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,  εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα
Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προμηθειών  της  Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 
 
• Οι  οικονομικοί  φορείς  –  χρήστες  τρίτων  χωρών  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

         -  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην
         ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις  
         έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX 
         για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους
         όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / 
         αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 
         τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 
         αρμόδια υπηρεσία.
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3.2. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
         Συστήματος.
3.3.  Ο  υποψήφιος  χρήστης  ενημερώνεται  από  το  Σύστημα  ή  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 
      υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης
      και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

 
4. Κατά  τα  λοιπά  ο  διαγωνισμός θα  γίνει  σύμφωνα  με  τα  παρακάτω  παραρτήματα  που

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

4.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ»…… ……………    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’  
4.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»   ……… … 
          …………………………………………………………………………  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’         
4.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»       ……………………………….     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’ 
4.4. «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ »        ……………………………………………….     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ’  
4.5. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»  …………………  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  E’
4.6. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ »  …………………………    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

Σε  περίπτωση  που  ζητηθούν  από  τους  ενδιαφερόμενους  προμηθευτές  συμπληρωματικές
πληροφορίες,  σχετικές  με  τα  έγγραφα  του  διαγωνισμού  μέχρι  και  οχτώ  (8)  ημέρες  προ  της
εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07,
αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε
άλλη  περίπτωση  που  ζητούνται  από  τους  ενδιαφερόμενους  προμηθευτές  οι  ως  άνω
συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την
ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών,  εφόσον  έχουν  ζητηθεί  εμπρόθεσμα,  ήτοι  μέχρι  την
ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ
118/07,  χωρίς  ο  προσφέρων να  έχει  δικαίωμα  άσκησης  της  εν  λόγω ένστασης.  Τα  ανωτέρω
αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω
της  Διαδικτυακής   πύλης   www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..   και  φέρουν  ψηφιακή
υπογραφή.  Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές.
Αιτήματα  παροχής  πληροφοριών  που  υποβάλλονται  εκτός  των  ανωτέρω  προθεσμιών  δεν
εξετάζονται.

                                                    

                                                       H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

                                                        ΟΛΓΑ   ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α     Α΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α' - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. 2014-2015 (Παραδοτέα στα κατά τόπους Εκπαιδευτήρια)

Α/
Α

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΕΠΑΣ

ΘΡΑΚΗ
Σ

ΕΠΑΣ
ΚΕΡΚΥΡ

ΑΣ

ΕΠΑΣ
ΡΟΔΟΥ

ΕΠΑΣ
ΠΕΛ/ΣΟ

Υ

ΕΠΑΣ
ΓΑΛ/ΔΙΟΥ

ΕΠΑΣ
ΜΑΚ/ΝΙ

ΑΣ

ΕΠΑΣ
ΗΡΑΚΛΕ

ΙΟΥ

ΕΠΑΣ
ΑΝΑΒ/ΣΟ

Υ

ΣΥΝΟΛΟ
Αντ/πων 

Τιμές/
Αντίτυπο

χωρίς
ΦΠΑ

Προϋπολ
. Συνολ.
Κόστους

χωρίς
ΦΠΑ

Προϋπολ
. Συνολ.
Κόστους
με ΦΠΑ

1
Μπαρ – Ποτά – Οινολογία (Μάρας)  
(Εκδόσεις INTERBOOKS)

21 45 0 42 25 27 23 35 218    

2

Food & Beverage 
ManagementΔιοίκηση και Έλεγχος – 
Τιμολόγηση στον Επισιτιστικό Τομέα
των Ξενοδοχείων (Αθαν. Μάρας) 
(Εκδόσεις INTERBOOKS)

45 70 75 42 55 82 63 77 509    

3
Σύνθεση Εδεσματολογίου (Μιχ. 
Σαλεσιώτης)(Εκδόσεις INTERBOOKS)

45 70 75 42 55 52 55 77 471    

4
Ανθρώπινες και Εργασιακές Σχέσεις 
(Μιχ. Σαλεσιώτης) (Εκδόσεις 
INTERBOOKS)

45 70 60 42 55 76 70 77 495    

5
Διακόσμηση Εδεσμάτων (Κων/νος 
Ντερέκας- Εκδόσεις INTERBOOKS)

25 25 30 0 30 47 48 42 247    

6

Από το στάρι στο ψωμί. Αρτοποίηση 
και αρτοζαχαροπλαστική με 
προζύμια και μαγιά.(Γιάννης 
Κουντούρης) (Εκδόσεις ΚΟΡΜΟΣ)

0 25 25 0 30 25 0 0 105    

7
Εκπαιδευτική Ζαχαροπλαστική Β΄ 
Τόμος (Εκδόσεις  Le livre du 
Tourisme)   

0 25 25 0 30 25 0 0 105    
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8
Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής II -
(Schild Egon) (Ευρωπαϊκες 
Τεχνολογικές Εκδόσεις -ΕΤΕ (ΙΩΝ))

0 25 0 0 30 25 0 42 122    

ΣΥΝΟΛΑ 181 355 290 168 310 359 259 350 2.272    
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β' -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΣΤΕ 2014-2015  ( Παραδοτέα στα κατά τόπους Εκπαιδευτήρια )

Α/Α ΒΙΒΛΙΟ – ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ISBN ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΣΤΕ

Κρήτης
ΑΣΤΕ

Ρόδου
ΣΥΝΟΛΟ
Αντ/πων

Τιμές/
Αντίτυπο

χωρίς ΦΠΑ

 Προϋπολ.
Συνολ. Κόστους

χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολ.
Συνολ. Κόστους

με ΦΠΑ 

9  Εισαγωγή στον Τουρισμό (Κραβαρίτης-Λύτρας-
Ηγουμενάκης)

960786001-2 INTERBOOKS 75 0 75

10 Οικονομικά Μαθηματικά (Βασιλάκης) 9603901539 INTERBOOKS 75 97 172

11 Μάνατζμεντ Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Χυτήρης) 9603901652 INTERBOOKS 75 93 168

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ( Α. Κούρκουλος ) 9603514454 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 75 0 75

13 Οικονομικά για όλους (Κώτης) 960-255-182-8 ΣΜΠΙΛΙΑΣ 0 93 93

14 Μπαρ – Ποτά – Οινολογία. (Αθαν. Μάρας) 960390015Χ INTERBOOKS 75 80 155

15 Εισαγωγή στην Πληροφορική και τη χρήση Υπολογιστή            
( Παπαδάκης, Χατζηπέρης )

9789605010959 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 75 0 75

16 Food & Beverage ManagementΔιοίκηση και Έλεγχος – 
Τιμολόγηση   στον Επισιτιστικό Τομέα των Ξενοδοχείων 
(Αθαν. Μάρας)

9603901547 INTERBOOKS 75 0 75

17 Στατιστική Επιχειρήσεων (Κ. Βασιλάκης) 960-390-054-0 INTERBOOKS 75 83 158

18 Γενικές Αρχές Λογιστικής (Δεδούσης) ΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ

75 0 75

19 Front Office Management. Οργάνωση – Λειτουργία - 
Διεύθυνση.   Β’ εκδ. (Ν. Θεοχάρης)

978-960-7860-
71-2

ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ 40 49 89

20 Τουριστική Οικονομική (Λαγός Δ.) 978-960-2184-
87-3

ΚΡΙΤΙΚΗ 40 60 100

21 Αρχιτεκτονική & Εξοπλισμός Ξενοδοχείων  (Ν. 
Παπαμανώλης)

9602869704 ΕΛΛΗΝ 40 60 100
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22 Περιπτωσιολογικές Διερευνήσεις Εταιρικών Θεμάτων –
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  (Μακρυγιωργάκης Μάριος)

960-02-1596-0 ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 40 0 40

23 Εισαγωγή στο Δίκαιο (Μ. Φεφές) 960-272267-3 ΝΟΜΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

40 0 40

24 Κοινωνιολογία - Ψυχολογία Τουρισμού (Λύτρας) 960-390-142-3 INTERBOOKS 40 40 80

25 Τήρηση Λογαριασμών Πελατών                                    (Καπίκη –
Πιβεροπούλου)

9789602183779 ΚΡΙΤΙΚΗ 40 45 85

26 Τουριστική Γεωγραφία της Ελλάδας  (Πολ. Μοίρα) 9603901601 INTERBOOKS 40 45 85

27 Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων (Κ. Ανδριώτης) 978-960-3516-
85-9

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 20 55 75

28 Οικονομική Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων                 
(Μ. Σωτηριάδης) 2005

960-7860-50-0 ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ 20 47 67

29 Τουριστικό Δίκαιο (Δ. Μυλωνόπουλος) 978-960-272-
844-4 

ΝΟΜΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

20 0 20

30 Διοίκηση Ξενοδοχείων – Hotel Management (Λαλούμης) 960-351-399-7 ΣΤΑΜΟΥΛΗ 20 42 62

31 Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική εκπαίδευση  (Χ. Γκόβαρης) 978-960-9539-
57-9

ΔΙΑΔΡΑΣΗ 20 48 68

32 Έρευνα Τουριστικής Αγοράς (Ε. Χρήστου) 960-390-046-Χ INTERBOOKS 20 39 59

33 Επαγγελματικός Τουρισμός-Οργάνωση Συνεδρίων στα 
Ξενοδοχεία. (Κραβαρίτης – Παπαγεωργίου)

978-960-390-
182-2

INTERBOOKS 20 52 72

34 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών - Εφαρμογή στον Τουρισμό                  
( Ι. Πρωτοπαπαδάκης)

978-960-351-
933-1

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 20 55 75

35 Στρατηγικός Επιχειρηματικός Σχεδιασμός (Θεοδωρόπουλος) 978-960-7860-
25-5

ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ 20 45 65

36 Η τεχνική της συγγραφής εργασίας στον Τουρισμό – 
Σεμινάριο Τελειοφοίτων  (Πολ. Μοίρα)

960-390-195-2 INTERBOOKS 20 43 63

37 Ξενοδοχειακή Ψυχαγωγία και Άθληση (Λαλούμης) 960-351-267-2 ΣΤΑΜΟΥΛΗ 20 44 64

38 Τουριστική Ανάπτυξη και Διοικητική Αποκέντρωση                   
(Στ. Βαρβαρέσος)

960-7860-09-8 ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ 20 47 67

39 Τουρισμός. Έννοιες, μεγέθη, δομές  ( Σ. Βαρβαρέσος,)              
Β΄ έκδοση (2000)

960786001-2 ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ 0 99 99
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40 Υπηρεσία Ορόφων   ( Α. Ντόντη ) 960907121Χ Α. Ντόντη 0 89 89

41 Σύνθεση Εδεσματολογίου με στοιχεία Διαιτητικής                     
( Μ. Σαλεσιώτης,  2007)

978-960-390-
190-7

INTERBOOKS 0 72 72

42 Ελληνικό Office 2007 System. Με μια ματιά.                               
( J. Moon, M. Moon, 2007)

978-960-461-
054-9

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 0 91 91

43 Εμπορευματογνωσία – Προμήθειες  ( Ν. Ράπτης, 1999) 960-390-053-2 INTERBOOKS 0 89 89

44 Γενική Λογιστική με Ε.Γ.Λ.Σ.                                                             
( Α.Ρεβάνογλου,  Ι.Γεωργόπουλος , 2003)

960-390-122-9 INTERBOOKS 0 94 94

45 Ξενοδοχειακή Λογιστική  ( K. Λεκαράκου, 2011) 978-960-93-
3142-5

ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ -
ΝΙΖΑΜΗ

0 57 57

46 Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο ( Μυλωνόπουλος, Μεντής, 
2010)

978-960-390-
219-5

INTERBOOKS 0 60 60

47 Οι εργασιακές σχέσεις στις τουριστικές επιχειρήσεις                
( Μυλωνόπουλος, Μέντης, Μοίρα )

9789607860357 ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ 40 60 100

48 Τουριστική Νομοθεσία ( Ευθυμιάτου-Πουλάκου, 2004) 960-390-130-Χ INTERBOOKS 0 51 51

49 Εγχειρίδιο Μαγειρικής Τέχνης  ( Στέφανος Χειλαδάκης ) 9789608360891 ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ
ΑΒΕΕ

75 0 75

50 Επαγγελματική κουζίνα - Γενικές αρχές μαγειρικής         
Κ.Αρβανίτης, Λ.Κουτσιμανής (2004)

9789607860365 ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ 0 80 80

51 Βασικές Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων  
( Α. Μάρας, 2004 )

9603901342 INTERBOOKS 0 80 80

52 Εστιατοριακή Τεχνική Τ. Α΄ ( Λαλούμης - Στεφανακίδης ) ICC Printing
Ιωαννίδης Copy

Center

75 0 75

ΣΥΝΟΛΑ 1.425 2.184 3.609
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  2014-2015 (Παραδοτέα στα κατά τόπους Εκπαιδευτήρια)

Α/Α ΒΙΒΛΙΟ – ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ  ( ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ) ISBN ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΣΤΕ

Κρήτης
ΑΣΤΕ

Ρόδου
ΣΥΝΟΛΟ
Αντ/πων

Τιμές/
Αντίτυπο

χωρίς
ΦΠΑ

 Προϋπολ.
Συνολ.

Κόστους
χωρίς ΦΠΑ 

 Προϋπολ.
Συνολ.

Κόστους με
ΦΠΑ 

53. Career paths Hotels and catering, 
Virginia Evans, Jenny Dooley, 
Veronica Garza

978-0-85777-
626-6

Express
Puplishing

40 0 40

54. Vocabulary Workbook: Leisure, Travel
and tourism (Wyatt, Rawdon) 9780713687361 A & C Black

40 0 40

55. LE FRANCAIS EN CONTEXTE - 
TOURISME+ CD 9788415640226

Editions Maison
Des Langues

20 0 20

56. Zimmez frei - Aktuelle Ausgabe + CD 
(Cohen, Grandi, Lemcke & el) 978-3126061773

Εκδόσεις
Langenscheidt 20 60 80

57. Tourisme.com: Livre De L' eleve + 
CD, Sophie Corbeau

978-209-038-
044-6

CLE
International 0 60 60

ΣΥΝΟΛΟ 120 120 240
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα  στο   ν.4155/13  (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),  στο  άρθρο  11  της   ΥΑ  Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  στο  ΠΔ60/07  και
συμπληρωματικά σ το Π.Δ. 118/07. 

1.2. Περιεχόμενο προσφορών
Τα  περιεχόμενα  του  ηλεκτρονικού  φακέλου  της  προσφοράς  ορίζονται  ως  εξής:  (α)  ένας
(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»  και (β) ένας
(υπο)φάκελος*  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά».  *(υπο)φάκελος:  κατηγορία
επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα

1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική
            προσφορά»
Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  προσφορά»
υποβάλλονται  η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς  δικαιολογητικά  καθώς  και  τα  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  της  προσφοράς.
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :

1.2.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf
σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, το ν.4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013)
και  το  άρθρο  11  της   ΥΑ  Π1/2390/13  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες
λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

1.2.1.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 157  του Ν.4281/14
(Φ.Ε.Κ. 160 Α΄/8-8-14) και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά
σε  μορφή  αρχείου  pdf και  προσκομίζεται  από  αυτόν  στην  Αρμόδια  Υπηρεσία
Διεξαγωγής  του  Διαγωνισμού  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

1.2.1.1.2. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του  παρόντος διαγωνισμού
και  στην οποία  δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της προσφοράς
τους, οι προσφέροντες :
δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  κάποιο  αδίκημα  από  τα
αναφερόμενα   στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2  άρθρου 6  του  Π.Δ. 118/07,
ήτοι :
ι)συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της
29.1.1998, σελ. 1),
ii)  δωροδοκία,  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο   άρθρο  3  της  πράξης  του
Συμβουλίου της 26ης  Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3
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παράγραφος 1 της κοινής  δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συμβουλίου (EE L 358 της
31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των  οικονομικών  συμφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (EE  C  316  της
27.11.1995, σελ. 48),
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της  οδηγίας 91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για   την
πρόληψη  χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από  παράνομες  δραστηριότητες  (EE L 166   της    28.6.1991,   σελ.  77
Οδηγίας, η  οποία   τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία   2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου,  EE  L 344 της  28.12.2001,  σελ.  76) η οποία
ενσωματώθηκε  με το ν. 2331/1995  (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.  3424/2005
(Α΄ 305), 
v) κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της
πλαστογραφίας, της   ψευδορκίας, της δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεοκοπίας.
vi) κάποιο από τα αδικήματα των παρακάτω άρθρων : 
-   30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14
-   31 παρ. 4, 5 και 6 
-   32 παρ. 4 και 5
-   35 παρ. 5 του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής.
-  Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων  Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι
Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου,  οι νόμιμοι  εκπρόσωποί  του.
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση  υποβάλλεται
από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. 

1.2.1.1.3. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75),
όπως  εκάστοτε  ισχύει,  στην  οποία  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  παρόντος
διαγωνισμού και  στην οποία  δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της
προσφοράς τους, οι προσφέροντες :
α. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.
2 του   άρθρου 6  του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση  και,
επίσης, ότι  δεν   τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή
υπό άλλη  ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό
άλλη ανάλογη  διαδικασία.  
β. Δεν  τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του
άρθρου 6   του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση
του κ.ν. 2190/1920,  όπως  εκάστοτε   ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής   εκκαθάρισης  των   ανωτέρω  νομοθετημάτων ή υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά  πρόσωπα).
γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι  δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε   αναγκαστική διαχείριση. 
    -Τα  αλλοδαπά  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  δηλώνουν  ότι  δεν  τελούν  σε
αναγκαστική διαχείριση  ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή  υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
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δ. Είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους,  που  αφορούν  τις  εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης  (κυρίας και επικουρικής),  αναφέροντας όλους τους φορείς
στους οποίους  καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο  Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του
Επιμελητηρίου  και  το  αντικείμενο  των  δραστηριοτήτων  που  ασκούν  (ρητά
κατονομαζόμενες),  προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους,
προκειμένου  για  φυσικά  πρόσωπα,  με  το  οποίο  είναι  εγγεγραμμένοι  στο
Επιμελητήριο.
Τα  αλλοδαπά  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  δηλώνουν  ότι  είναι  εγγεγραμμένα  στα
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά
την επωνυμία του Επιμελητηρίου  ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα,
καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά
πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα . 
στ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που   απαιτούνται  κατ'  εφαρμογή  του  Π.Δ.60/2007  και  ότι  δεν  έχουν  αρνηθεί  να
παράσχουν  τις πληροφορίες αυτές.
ζ.  Δεν  τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού  Ανάπτυξης,  κατά  τα  άρθρα  18,  34  και  39  του  Π.Δ.  118/07  κατά  την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
η. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)
θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .
ι. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για  την έγκαιρη και  προσήκουσα  ηλεκτρονική
υποβολή / έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των  δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3
του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου  Προεδρικού Διατάγματος. 

-  Σε  περίπτωση  που  ο  προσφέρων  είναι  νομικό  πρόσωπο,  η  παρούσα  υπεύθυνη
δήλωση  υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
Η  υπεύθυνη  δήλωση  υπογράφεται  ψηφιακά  από  τον  προσφέροντα  και  δεν
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

1.2.1.1.4. Παραστατικό   εκπροσώπησης,  κατά  το  άρθρο 6  παρ.1  περ.  γ.  του  Π.Δ.
118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους  διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/
εκπρόσωπό τους.

1.2.1.1.5. Οι  προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά  τους,  δήλωση που φέρει
ψηφιακή υπογραφή στην  οποία  αναφέρεται  η  χώρα  καταγωγής  του  τελικού
προϊόντος  που  προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1 ΠΔ 118/07).

1.2.1.1.6. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα   κάθε   συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού
νομικού  προσώπου,  όπως  το   ισχύον  καταστατικό  κατά  περίπτωση   Φ.Ε.Κ.,  ή
επικυρωμένο   αντίγραφο  ή απόσπασμα του καταστατικού.  Στοιχεία  και  έγγραφα
από  τα  οποία  πρέπει  να   προκύπτουν,  ο  Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΕ , τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που  έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή
τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν
προκύπτει  ευθέως  από   το  καταστατικό   αναλόγως  με  τη   νομική  μορφή  των
εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

1.2.1.1.7. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986, στην οποία
θα  αναφέρουν  ότι  πληρούν  τις  αναγκαίες  ελάχιστες  απαιτήσεις  οικονομικών
προϋποθέσεων  και  τα  όρια  τους, όπως  αυτά  καθορίζονται  στην  παρ.  4.2  της
παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι θα  προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  8α  του  ΠΔ 118/07  και  της  παρούσης,  τα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω.
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Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί
με  την προσφορά,  υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για
κάθε  προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά
σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ.  Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνική προσφορά»  που έχουν  υποβληθεί  με  την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία
που  δεν  έχουν  εκδοθεί/συνταχθεί   από  τον  ίδιο  τον  οικονομικό  φορέα  και  κατά
συνέπεια  δεν  φέρουν  την ψηφιακή του υπογραφή.  Ως  τέτοια  στοιχεία  ενδεικτικά
είναι : η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές
ή άλλους φορείς.

                   1.2.1.1.8   Εκχωρήσεις
                     Ο/οι Ανάδοχος/οι δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος
                     αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο.

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά
Στον  (υπό)  φάκελο  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»,
υποβάλλονται ηλεκτρονικά  τα κάτωθι :

1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια,  το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
από τον προσφέροντα..   Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  δεν  έχουν  αποτυπωθεί  στο  σύνολό  τους  στις
ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του συστήματος,  ο προσφέρων επισυνάπτει  ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  της  τεχνικής  προσφοράς  του
προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου
.pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή.
Οι  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου υπογράφονται  ψηφιακά από τους  έχοντες
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνική  προσφορά»  που  έχουν  υποβληθεί  με  την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία
που  δεν  έχουν  εκδοθεί/συνταχθεί   από  τον  ίδιο  τον  οικονομικό  φορέα  και  κατά
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συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι
: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα.
Η Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή  απορρίψεως στον  (υπό)
φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή  pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα..   Τα
στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε
αντίθετη περίπτωση,  το σύστημα παράγει  σχετικό  μήνυμα και  ο  προσφέρων καλείται  να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον  η  οικονομική  προσφορά  δεν  έχει  αποτυπωθεί  στο  σύνολό  τους  στις  ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται
κατωτέρω :
1.2.2.1. Τιμές
- Οι  τιμές  θα  πρέπει  να  δίδονται  σε  ΕΥΡΩ  και  για  παράδοση  των  εμπορευμάτων

( βιβλίων ) ελεύθερων μέχρι και εντός των αποθηκών των Εκπαιδευτικών μονάδων που
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς
ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται  με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον
χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε
δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο
του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίδεται  ενιαία  τιμή  για  ολόκληρη  την  προσφερόμενη  ποσότητα,  η  προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορές  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρμογής  της  τιμής  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες.

      Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 
Ι. Τιμή μονάδος  σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε
είδους  δαπανών  για  παράδοση  των  ειδών  (βιβλίων)  ελευθέρων,  σύμφωνα  με  το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ . 
ΙΙ. Επισημαίνεται  ότι  το  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 
ΙΙΙ. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή της προσφοράς
για παράδοση του είδους (βιβλία) ελεύθερου στους αποθηκευτικούς χώρους των κατά
τόπους Εκπαιδευτηρίων του φορέα.

                     Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και οι φόροι βαρύνουν τον/τους ανάδοχο/ους. Αναλυτικότερα 
                     οι κρατήσεις στις οποίες υπόκειται ο/οι ανάδοχος/οι είναι οι παρακάτω:
                     Επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς Φ.Π.Α., παρακρατείται 0,10% υπέρ της
                     Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΣ).Επί του ποσού της
                     κράτησης γίνεται επιπλέον κράτηση 3% χαρτοσήμου και επ’ αυτού επιπλέον κράτηση 
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                     ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, σύμφωνα με τον Ν.4013/2011. Επίσης, επί της καθαρής αξίας 
                     του τιμολογίου υπολογίζεται κράτηση 3% υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 
                     Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.). Επί του ποσού της κράτησης γίνεται επιπλέον κράτηση 2% 
                     χαρτοσήμου και επ’ αυτού επιπλέον κράτηση ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. Από την καθαρή 
                     αξία του τιμολογίου αφαιρούνται όλες οι ανωτέρω κρατήσεις και στο υπόλοιπο γίνεται 
                     παρακράτηση 4% που αποτελεί και την προείσπραξη του αναλογούντος φόρου 
                     εισοδήματος. 

- Η  σύγκριση  των  προσφορών  θα  γίνεται  με  κριτήριο  την  χαμηλότερη  τιμή  ανά
προμηθευόμενο είδος ( τίτλο βιβλίου ) της οικονομικής προσφοράς χωρίς ΦΠΑ. 

- Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν  
θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται
λεπτομερώς  οι  προσφορές  πριν  την  έκδοση απόφασης  κατακύρωσης.  Για  τον  σκοπό
αυτό,  θα  ζητηθούν  από  τον  προσφέροντα  να  παρασχεθούν  εγγράφως  οι  αναγκαίες
διευκρινίσεις  σχετικά  με  τον  οικονομικό  χαρακτήρα  και  τις  εξαιρετικά  ευνοϊκές
συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών (βιβλίων), τις οποίες
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς .

- Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους  συμμετέχοντες  στοιχεία
απαραίτητα  για  την  τεκμηρίωση  των  προσφερομένων  τιμών,  οι  δε  προμηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

1.2.2.2. Τρόπος Πληρωμής

Η καταβολή του100% της αξίας θα πραγματοποιηθεί προς τον/τους προμηθευτή/τες εντός
τριάντα πέντε (35) περίπου ημερών :
Α)  Μετά  την  οριστική  παραλαβή  των  βιβλίων  από  τις  οριζόμενες  ανά  Εκπαιδευτική
μονάδα  επιτροπές  παραλαβής  και  της  αποστολής  των  κατά  το  νόμο  απαιτούμενων
δικαιολογητικών, στην κεντρική Διοίκηση του Υπουργείου Τουρισμού.
Β)  Μετά  την  κατάθεση  του/των  τιμολογίου/ων  και  των  κατά  το  νόμο  λοιπών
δικαιολογητικών,  από  τον/τους  προμηθευτή/τες,  επίσης  στην  κεντρική  Διοίκηση  του
Υπουργείου  Τουρισμού,  κατόπιν  συνεννόησης  με  το  αρμόδιο  Τμήμα  της  Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Επισημαίνεται ότι :

• Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση
του  σχετικού  πεδίου  του  συστήματος  τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

•  Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  εκατόν  ογδόντα   (180)  ημερολογιακές  ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας   υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού.  Προσφορά  που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της  Δ\ξης
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

• Η παράδοση του υλικού (βιβλία) θα γίνει στα κατά τόπους Εκπαιδευτήρια, όπως αναφέρεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης, αποτελεί δε απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται
την απόρριψη της προσφοράς. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης

των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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• Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς,  επί  νομίμως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών,  οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά
την  ενώπιων  του  διαδικασία,  είτε  κατόπιν  εγγράφου  της  Υπηρεσίας,  μετά  την  σχετική
γνωμοδότηση  του  οργάνου.  Από  τις  διευκρινίσεις,  οι  οποίες  παρέχονται,  σύμφωνα  με  τα
παραπάνω,  λαμβάνονται  υπόψη  μόνο  εκείνες  που  αναφέρονται  στα  σημεία  για  τα  οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
• Γίνονται   δεκτές   προσφορές  για το σύνολο της  προκηρυχθείσας  ποσότητας ανά τίτλο  

βιβλίου, για έναν ή περισσότερους τίτλους ή  για το σύνολο των βιβλίων.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής των προσφορών και  ώρα  11.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι
των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων
στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των  λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική  Προσφορά»,  οι  συμμετέχοντες  στο διαγωνισμό θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση
των  (υπο)φακέλων  «Οικονομική  Προσφορά»,  οι  προσφέροντες  των  οποίων  οι  οικονομικές
προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών
που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
  

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  Αναθέτουσα  Αρχή  προβαίνει  στην
αξιολόγηση  αυτών  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  Σύστημα  οργάνων  της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή
και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών.
•  Η  αρμόδια  επιτροπή  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού  συντάσσει  και  υπογράφει  τα  κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών
•  Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  της
προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα
αρχή  του  διαγωνισμού  απευθύνουν  αιτήματα  στους  συμμετέχοντες  χρήστες  –  οικονομικούς
φορείς  για  παροχή  διευκρινίσεων  επί  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  και  οι  χρήστες  –
οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους
ορίζονται.
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική
ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος,
σε  μορφή  αρχείου.  pdf  και  σε  φάκελο  με   σήμανση   «Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης»,  τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 και
4.2.   Τα δικαιολογητικά  προσκομίζονται   από τον προσφέροντα  εντός  τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)
στην αρμόδια υπηρεσία.

4.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία
υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
κατά περίπτωση είναι :

4.1.1. Οι  Έλληνες  πολίτες :
4.1.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4.1 έγγραφη ειδοποίηση, από το οποίο να    
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του  άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι
:
- συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351
της 29.1.1998, σελ. 1),
- δωροδοκία,  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο   άρθρο  3  της  πράξης  του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο
άρθρο 3  παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συμβουλίου (EE
L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των  οικονομικών  συμφερόντων  των Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (EE C 316 της
27.11.1995, σελ. 48),
- νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως  ορίζεται  στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,
για   την   πρόληψη  χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  (EE  L  166    της
28.6.1991,  σελ. 77   Οδηγίας,   η  οποία   τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE  L 344 της
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε  με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και
τροποποιήθηκε με το ν.  3424/2005 (Α΄ 305),
ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,  της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεωκοπίας.

                                 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου
                                 φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
                                 επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή   pdf    τις αναφερόμενες σε   
                                 αυτό     καταδικαστικές αποφάσεις.  

4.1.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  κατά  την  παράγραφο  4  έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση  και, επίσης,
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
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4.1.1.3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  κατά  την  παράγραφο  4  έγγραφης
ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  σε  αναγκαστική
διαχείριση και,  επίσης,  ότι  δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση. 

4.1.1.4. 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) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε  περίπτωση  εγκατάστασής  τους  στην  αλλοδαπή,  τα   δικαιολογητικά  των
παραπάνω περιπτώσεων  4.1.1.2,   4.1.1.3 και 4.1.1.4  εκδίδονται  με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία  της  χώρας που είναι  εγκατεστημένοι,  από την οποία  και
εκδίδεται  το σχετικό  πιστοποιητικό.

4.1.1.5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το  οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό  και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας
του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν  να παραμένουν εγγεγραμμένοι
μέχρι της επίδοσης της  ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

4.1.2. Οι  αλλοδαποί : 
4.1.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή

δικαστικής  αρχής  της   χώρας  εγκατάστασής  τους,  έκδοσης  του  τελευταίου
τριμήνου  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  κατά  την  παράγραφο  4  έγγραφης
ειδοποίησης, από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση   για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  ως  άνω
παραγράφου  4.1.1.1. 

4.1.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας  εγκατάστασής  τους,  έκδοσης  του  τελευταίου  εξαμήνου  πριν  από  την
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν  σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.

4.1.2.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου,  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  κατά  την  παράγραφο  4  έγγραφης
ειδοποίησης,   από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  σε  αναγκαστική
διαχείριση και,  επίσης,  ότι  δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση. 

4.1.2.4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους, 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) καθώς και
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

4.1.2.5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας  εγκατάστασής τους, από το οποίο
να προκύπτει ότι ήταν  εγγεγραμμένοι στα μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου
ή  σε  ισοδύναμες  επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την  ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού και εξακολουθούν  να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση
της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης. 

4.1.3. Τα  νομικά  πρόσωπα  ημεδαπά  ή  αλλοδαπά :  
4.1.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1.1 και 4.1.2 αντίστοιχα.

-  Το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  άλλο  ισοδύναμο  έγγραφο  αρμόδιας
διοικητικής  ή  δικαστικής   αρχής  της  χώρας  εγκατάστασης  του  νομικού
προσώπου,  των ως άνω παραγράφων, αφορά τους  Διαχειριστές όταν το νομικό
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πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και    IKE    τον Πρόεδρο και τον  Διευθύνοντα  
Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι  Α.Ε. και σε κάθε άλλη  περίπτωση
νομικού προσώπου τους νόμιμους  εκπροσώπους  του.

4.1.3.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  κατά  την  παράγραφο  4  έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης  κοινής  εκκαθάρισης  των  ανωτέρω  νομοθετημάτων  ή   υπό  άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά  νομικά πρόσωπα)

4.1.3.3. Βεβαίωση  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ότι  δεν  έχουν  τεθεί  σε
διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)

4.1.4. Οι  συνεταιρισμοί : 
4.1.4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την

κοινοποίηση  της  κατά  την  παράγραφο  4  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 α της παραγράφου  4.1.1.1.   

4.1.4.2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 4.1.1.2, 4.1.1.3 και 4.1.1.4 της παραγράφου
4.1.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς  συνεταιρισμούς και  των περιπτώσεων
4.1.2.2,  4.1.2.3  και  4.1.2.4.   της  παραγράφου  4.1.2,  εφόσον   πρόκειται  για
αλλοδαπούς  συνεταιρισμούς,  αντίστοιχα,  και  της  περίπτωσης  4.1.3.2  της
παραγράφου 4.1.3.

4.1.4.3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός  λειτουργεί  νόμιμα.

4.1.5. Οι  ενώσεις  προμηθευτών  που  υποβάλουν  κοινή  προσφορά :
                                Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που
                                συμμετέχει στην Ένωση.

Εάν  σε  κάποια  Χώρα  βεβαιώνεται  από  οποιαδήποτε  αρχή  της  ότι  δεν  εκδίδονται  τα
παραπάνω  έγγραφα  ή   πιστοποιητικά,  ή  που  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  ως  άνω
αναφερόμενες  περιπτώσεις,  δύναται   να  αντικατασταθούν  από  ένορκη  βεβαίωση  του
ενδιαφερόμενου  ή  όπου  δεν  προβλέπεται  η  ένορκη  βεβαίωση  από  υπεύθυνη  δήλωση
ενώπιον   αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού  οργανισμού  του  κράτους  καταγωγής  ή προέλευσης.  Στην κατά τα  άνω
υπεύθυνη   δήλωση  θα  δηλώνεται  ότι  στην  συγκεκριμένη  χώρα   δεν  εκδίδονται  τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν  συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω
νομικές καταστάσεις.

Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή
αναζητά  αυτεπάγγελτα  από  το  σύστημα  TAXISNET δεδομένα   σχετικά  με  την
φορολογική  ενημερότητα  του  Οικονομικού  Φορέα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η
κατακύρωση,  κατά  την  ημερομηνία  της  σχετικής  ηλεκτρονικής  ειδοποίησης  του.  Σε
περίπτωση  που  το  σύστημα   παρουσιάζει  κάποιον  Οικονομικό  Φορέα  μη  ενήμερο
φορολογικά  η  Αναθέτουσα  Αρχή  οφείλει  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο να προσκομίσει
φορολογική  ενημερότητα  σε  έντυπη  μορφή  εντός  της  προθεσμίας  των  20  ημερών  της
παραγρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/07 και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά
τα άνω φορολογικά ενήμερος.
Όταν  ο  Οικονομικός  φορέας  δεν  διαθέτει  ελληνικό  αριθμό  φορολογικού  μητρώου
(ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών από
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την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την
αποστέλλει  ταχυδρομικά,  σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής
ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη
σφραγίδα ταχυδρομείου.

4.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ:
Δικαιολογητικά  που  αποδεικνύουν  το  ελάχιστο  επίπεδο  οικονομικής  και
χρηματοοικονομικής  επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως
άνω (παράγραφο 4) αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
είναι :

4.2.1. Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης 
4.2.2. Ισολογισμούς  της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών,

επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων), από τα
οποία  θα  προκύπτει  ότι  το  ύψος  του  συνολικού  κύκλου  εργασιών  της
επιχείρησης,  κατά  μέσο  όρο  για  το  ανωτέρω  χρονικό  διάστημα,  είναι  ίσο  ή
μεγαλύτερο  με  το  1/3  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  του  προσφερόμενου
είδους.  Εάν  η  επιχείρηση  λειτουργεί  για  χρόνο  μικρότερο  της  τριετίας  θα
υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται
κατά περίπτωση  από αυτόν  εντός τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από την ηλεκτρονική
υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
 Οι  δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί

            ηλεκτρονικά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
            αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
            εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
            ψηφιακή του υπογραφή.

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος
στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  γίνεται  δύο  εργάσιμες  ημέρες  μετά  και  την
προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  σε  έντυπη  μορφή,  ύστερα  από  σχετική  ειδοποίηση  των
συμμετεχόντων που δικαιούνται  να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών  που υπεβλήθησαν.  Η
αποσφράγιση  γίνεται  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων  της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Αμέσως  μετά  την  ανωτέρω  ηλεκτρονική  αποσφράγιση,  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
που αποσφραγίσθηκε..

6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει  η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν
προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά 
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όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με  την αμέσως επόμενη χαμηλότερη
τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή  περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται  η κατακύρωση γίνεται  στον προμηθευτή με  την
αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν
υποβάλλει  ηλεκτρονικά  και  προσκομίζει,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  των
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται
από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της
παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α  του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο
προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το
στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του
άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2
του  άρθρου  8  του  ιδίου  Δ/τος,  καταπίπτει  υπέρ  του  Δημοσίου  η  εγγύηση  συμμετοχής  του
μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον
από  τα  υποβληθέντα  δικαιολογητικά  προκύπτει  ότι  δεν  πληρούνται  τα  στη  διακήρυξη
καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων  του άρθρου
8α του ΠΔ 118/07.

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά  από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία [ άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07  και  Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α/30-10-10 ), μέσω
του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο
φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από
τους  πιστοποιημένους  οικονομικούς  φορείς  -  χρήστες  σε μορφή αρχείου .pdf  προσκομιζόμενα
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρμόδια υπηρεσία.

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της
κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

8.1. Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα από  την  προκηρυχθείσα  ποσότητα  μέχρι  ποσοστού  30%, εφόσον  πρόκειται
για  διαγωνισμό  προϋπολογισθείσας  αξίας  μέχρι  100.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου  του
Φ.Π.Α.

8.2. Η  Υπηρεσία  διατηρεί   το  δικαίωμα  κατακύρωσης  μεγαλύτερης  ποσότητας από την
προκηρυχθείσα μέχρι  ποσοστού  15%  και  μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα
μέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται  για διαγωνισμό  προϋπολογισθείσας  αξίας  από
100.001 Ευρώ  και  άνω  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

8.3. Για  κατακύρωση   μέρους    της    ποσότητας   κάτω  του  καθοριζομένου  από  την  Δ/ξη
ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού.

8.4. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται  ο χρόνος
παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
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9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

9.1. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ

9.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν  νόμιμα  στα  κράτη  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  έχουν
σύμφωνα  με  τα  ισχύοντα  το  δικαίωμα  αυτό.  Τα  αντίστοιχα  έγγραφα  των
εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση.

9.1.2. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους
κ.λ.π.  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  εγγύηση  συμμετοχής  υπέρ  του
συμμετέχοντος  για  ποσό  που  θα  καλύπτει  το  2,00% της  συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης  εκτός ΦΠΑ ή της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί.

9.1.3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο
υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1)
μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Δ\ξη.

9.1.4. Για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  Σύμβασης,  οι  προμηθευτές  είναι
υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5,00% της
συνολικής αξίας των ειδών χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 
- Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
της  προς  υπογραφή  σύμβασης  πρέπει  να  είναι  αορίστου  χρόνου,  δηλαδή  θα
ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.

9.1.5. Οι  εγγυήσεις  συμμετοχής,  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  προβλέπουν  ότι  σε
περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος  χαρτοσήμου  και  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνες  με  τα  συνημμένα
υποδείγματα.

9.1.6. Η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας οι ειδικότεροι όροι γι’ αυτή ορίζονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ’

9.1.7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157  του Ν.4281/14 (Φ.Ε.Κ.
160 Α΄/8-8-14) και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/2013. 

.
9.2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων
(σχετ. αρ. 26 του Κ.Π.Δ.) ή να μετατίθεται.

10.  ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη η σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα. 

11. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαγωνιστική  διαδικασία   έχουν  πρόσβαση  στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.
2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ
Β’  1317/23.04.2012)  και  αυτών  της  περίπτωσης  β  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  6  του  ν.
4155/2013

24

ΑΔΑ: ΩΥ2ΛΟΟ-ΜΦ7



Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄

     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
     ΤΙΜΗ

         Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρ. 
         
         20  του Π.Δ. 118/07
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Δ΄

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι

1. Σε  περίπτωση  παράδοσης  ελαττωματικού  υλικού  (  βιβλία  )  αυτό  θα  αντικαθίσταται  από  τον
προμηθευτή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

2. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη απορρίπτονται.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ε

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα                ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )………………..      Ημερομηνία έκδοσης   ………………

                 ΕΥΡΩ. ……………………………….
        Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
Λεωφ. Αμαλίας 12, 105 57, Αθήνα 

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.       \            δ\ξή 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  από  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 ΝΠΔΔ , 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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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα                ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )…………..      Ημερομηνία έκδοσης   ………………

                                                 ΕΥΡΩ. ………………………………..
Προς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
Λεωφ. Αμαλίας 12, 105 57, Αθήνα 

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.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη
αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% 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 ΝΠΔΔ, 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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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   ΣΤ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
Λεωφ. Αμαλίας 12, 105 57, Αθήνα 
ΦΥΛΛΑ:……

                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………………….

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ  …………………. ΕΥΡΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ………………….  ΓΙΑ  ΤΟ  ……………….

Σήμερα …………., στο γραφείο …. του Υπουργείου Τουρισμού, οι υπογεγραμμένοι, αφενός …… –
……..  της  Δ/νσης  ………….,  κάτοικος  ………,  που  εκπροσωπεί  με  την  ιδιότητά  του  αυτή  το
Ελληνικό  Δημόσιο,  με  βάση τις  κείμενες  διατάξεις,  και  αφετέρου  η επιχείρηση με  την  επωνυμία
………… –  Δ/νση:……….., τηλ.:………, φαξ: ………, εκπροσωπούμενη από τον κ.  ………….,  με
Α.Δ.Τ.:  ………….. σύμφωνα με ……………………………. , συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα
εξής:
Την  ……………..  με  βάση  την  Δ/ξη  ……….. διενεργήθηκε  ανοικτός  διαγωνισμός  σε  Ευρω  με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια του είδους της εν λόγω Δ/ξης, ήτοι
…………………  προς κάλυψη των αναγκών του …………..
Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού,  κατακυρώθηκαν ……………. ,  με την αριθμ.  Π2/
………….. απόφαση του  Υπουργείου  Τουρισμού στο όνομα της  παραπάνω  επιχείρησης    όπως
αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 1. 
Κατόπιν τούτου, ……………, με την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στην ανωτέρω Επιχείρηση,
ονομαζόμενη στο εξής  στην παρούσα σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ»,  και  αυτή αναλαμβάνει  την
προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1ο

0
1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΟΣ –ΑΞΙΑ – ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Η ποσότητα, το είδος, η τιμή και η Υπηρεσία για την οποία προορίζεται, ορίζονται ως κατωτέρω:

Φορέας Είδος Ποσότητα Τιμή  Μονάδος  σε
Ευρώ

Συνολική  Αξία  σε
Ευρώ

………. ……… ………. ………….. € ………….. €
Πλέον ΦΠΑ……. ………….. €
ΣΥΝΟΛΟ: ………….. €

Στην παραπάνω συνολική αξία κατακύρωσης συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις ποσοστού ………%.
Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση του είδους ελευθέρου με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες της
προμηθεύτριας  στις  αποθήκες  του  φορέα  και  περιλαμβάνει  την  αξία  του  είδους,  τις  υπέρ  τρίτων
κρατήσεις, τα έξοδα μεταφοράς και κάθε άλλη δαπάνη για παράδοση μέχρι και εντός της αποθήκης 
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του φορέα. Η παραπάνω τιμή θα παραμείνει σταθερή σε όλη την διάρκεια της παρούσης σύμβασης
και δεν υπόκειται σε καμιά μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Το παραπάνω προς προμήθεια είδος θα είναι σύμφωνο με την Τεχνική Προσφορά της Προμηθεύτριας
σε συνδυασμό τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/ξης ……….., που επισυνάπτονται και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 3ο

3 ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η παράδοση του παραπάνω είδους θα γίνει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη της προμηθεύτριας στις
αποθήκες του φορέα, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
Είδος Τόπος Παράδοσης Χρόνος Παράδοσης

………
…………….. .
.

 
Ο  χρόνος  παράδοσης  μπορεί  να  παρατείνεται  το  ανώτερο  μέχρι  ¼  αυτού  με  επιφύλαξη  των
δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (άρθρο 26 & 32 του
Κ.Π.Δ.118/07). Μετά την λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή
εκπτώτου.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνει από τις αρμόδιες Επιτροπές που θα συσταθούν
για αυτό τον σκοπό. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις  εφόσον  συμφωνήσουν  προς  τούτο  και  τα  δύο
συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου. 

ΑΡΘΡΟ 5ο

4 ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η Πληρωμή της αξίας του είδους ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ………….. σε βάρος των Πιστώσεων
του τακτικού προϋπολογισμού,  ΚΑΕ ……. και θα γίνει από την ΥΔΕ του Υπουργείου μας ύστερα
από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας μας, με έκδοση ΧΕΠ στο όνομα της εταιρείας  …………. ως η
παράγραφος …….. του Παραρτήματος Β΄ της Δ/ξης ……… 
Η δαπάνη για την πληρωμή του τιμήματος της προμήθειας θα έχει τις ισχύουσες κρατήσεις και τους
ισχύοντες φόρους και βαρύνουν τον/τους ανάδοχο/ους. 
Αναλυτικότερα οι κρατήσεις στις οποίες υπόκειται ο/οι ανάδοχος/οι είναι οι παρακάτω:
Επί  του  αρχικού  συμβατικού  τιμήματος,  χωρίς  Φ.Π.Α.,  παρακρατείται  0,10%  υπέρ  της  Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΣ).Επί του ποσού της κράτησης γίνεται επιπλέον 
κράτηση 3% χαρτοσήμου και επ’ αυτού επιπλέον κράτηση ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, σύμφωνα με τον
Ν.4013/2011. Επίσης, επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπολογίζεται κράτηση 3% υπέρ του 
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.). Επί του ποσού της κράτησης γίνεται επιπλέον
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κράτηση 2% χαρτοσήμου και επ’ αυτού επιπλέον κράτηση ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. Από την καθαρή 
αξία  του  τιμολογίου  αφαιρούνται  όλες  οι  ανωτέρω  κρατήσεις  και  στο  υπόλοιπο  γίνεται
παρακράτηση 4% που αποτελεί και την προείσπραξη του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.
 
Διευκρινίζεται ότι:

1) Δεν  θα  γίνεται  πληρωμή  από  το  Δημόσιο  χωρίς  προηγούμενη  προσκόμιση  από  την
προμηθεύτρια στην αρμόδια Υπηρεσία πιστοποιητικού του Ι.Κ.Α. από το οποίο να προκύπτει
ανυπαρξία οφειλής της επιχειρήσεως προς αυτό, διαφορετικά θα αποδίδεται από το Δημόσιο
κατευθείαν στο Ι.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1239/82 άρθρο 2ο.

2) Στο 100% της αξίας χωρίς Φ.Π.Α. της προμήθειας θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% (Άρθρο
24 του Ν.2198/94 ΦΕΚ 43Α/22.3.94)

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην συμβατική αξία θα καταβληθεί από την προμηθεύτρια στο Δημόσιο
Ταμείο σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 6ο

5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

Η  προμηθεύτρια  κατέθεσε  την  εγγυητική  επιστολή  με  αριθμό  …………….. της
…………….Τράπεζας  – Κατάστημα ……………, ποσού ……… ευρώ για την καλή εκτέλεση των
όρων της παρούσας.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στην προμηθεύτρια μετά την
πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας.
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  προβλέπει  ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσής  της,  το  οφειλόμενο  ποσό
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Αφού  συντάχθηκε,  η  παρούσα  διαβάστηκε  και  βεβαιώθηκε,  υπογράφεται  νόμιμα  από  τους
συμβαλλόμενους σε δυο όμοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου.
Από τα παραπάνω δυο πρωτότυπα, το μεν ένα κατατέθηκε στο αρμόδιο γραφείο της Δ/νσης Πολιτικής
Προμηθειών Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, το δε
άλλο σαν διπλόγραφο πήρε η προμηθεύτρια και δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό της. 
Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95
Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις  συναφών θεμάτων),  του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/07
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Κρατικών Προμηθειών προς το Κοινοτικό Δίκαιο), του
Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-07), του Ν. 4281/2014 ( ΦΕΚ. 160/Α/08-08-2014 ) και οι όροι της Δ/ξης
……….

Κάθε διαφορά από την παρούσα σύμβαση θα επιλυθεί από το αρμόδιο διοικητικό εφετείο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

  
       Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                Για τον Ανάδοχο 

                   ΟΛΓΑ  ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
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