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Σýνολο προßßπολογισθεßσαò δαπÜνηò: 59.98ο,οο Ευρþ χωρßò Φ,Π.Α., Þτοι

Α) 28.56Ο,ΟΟ€ χωρßò Φ.Π,Α. ΕπιτροηÝζιο Ημερολüγιο
(τýπου βιβλßου)ΕλληνικÞò Αστυνομßοò Ýτουò 2021

Β) 25.37ο,ΟΟ€ χωρßò Φ.Π.Α. Ημερολüγιο-οτζÝντεò
ΕλληνικÞò Αστυνομßοò Ýτουò 2021

Γ) 2.ΟΟΟ,οο χωρßò Φ.Π.Α. Ημερολüγιο τοßχου ΕλληνικÞò
Αστυνομßοò 2021

Δ) 4.Ο5Ο,οο Ημερολüγιο ειδικÞò Ýκδοσηò ΕλληνικÞò
Αστυνομßαò Ýτουò 2021

ΤεχνικÝò ηροδιογροφÝò : ΝΑΙ
Δεßγμο Υηηρεσßαò: ΝΑΙ
Δεßγμο ΠρομηθευτÞ: οΧΙ
ΚριτÞριο κοτοκýρωσηò: χαμηλüτερη τιμÞ.

ΑποΦΑΣΗ
ο ΔΙΕΥοΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕπΙΚοΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

1.
¸χοντοò υηüψη:
Τιò διατÜξειò:

α) των üρθρων 33 του Ν. 4608 κοι 56 του Ν. 46Ο9/2ΟΙ9

β) Του Ν. 46ο5/2019 (Α,52/οΙ,ο4.2019) «Ενορμüνιση τηò ελληνικÞò νομοθεσßοò
20L6/943-, και üλλεò διατüξειò»

γ) Του Ν.461Ο12Ο19 (^' 7ο/Ο7.05.2019) « ΣυνÝργειεò Πονεηιστημßων καιΤ.Ε.I ...,...κοι

με την οδηγßο (ΕΕ)

üλλεò διοτüξειò»

δ) Ν. 4249 αηü 24/03/2oL4 <<Ανοδιοργüνωση τηò ΕλληνικÞò Αστυνομßοò.,.... κοι üλλεò διοτÜξειò» (ΦΕΚ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ, ΑΡΙΘΜ. |Ι2ο2ο
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ _ ΕΛΕΥΟΕΡΟΣ

ΑΝτΙΚΕΙΜΕΝο ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
α) ΕπιτραπÝζια Ημερολüγια

(τýπου βιβλßου) ΕλληνικÞò
Αστυνομßαò Ýτουò 2O2L

β) Ημερολüγια-ατζÝντεò
ΕλληνικÞò Αòπυνομßαò
Ýτουò 2O2L)

γ)Ημερολüγιο τοßχου
ΕλληνικÞò Αστυνομßαò
Ýτουò 2Ο21)

δ)Ημερολüγιο ειδικÞò
Ýκδοσηò ΕλληνικÞò
Αστυνομßαò Ýτουò 2Ο21)

(ΠεριγρÜφεται αναλυτικÜ òπο
Πορüρτημα Α')
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ΑνÞκει στιlν ιιιτ' αριθμ. l/2020 ΔιακÞρυξη τηò Διεýθυνσηò Επικοινωνßαò / Α.Ε.Α.

^'73/20Ι4) 
üπωò ουτüò τροποποιÞθηκε και |σχýα.

ε) των üρθρων 41,54 κοι 90 του Κþδικα Νομοθεσßοò για την ΚυβÝρνηση κοι τα Κυβερνητικü üργονα, που
κυρþθηκε με το üρθρο πρþτο του π.δ. 63/2005 (Α-98).

στ) Του ν. 1481/1984 «οργονισμü Υπουργεßου Δημüσιοò Τüξηò» (Α'-152), üπωò ισχýουν.
ζß του üρθρου 134 του-Ν.427ο/2ο14 «ΑρχÝò ΔημοσιονομικÞò Διοχεßρισηò κο| εποπτεßοò (ενσωμÜτωση τηò

οΔΗΓιλΣ 201llss/EE) - Δημüσιο Λογιστικü κοι Üλλεò διοτÜξειò, üπωò τροηοποιÞθηκε κοι ισχýει.

η) του ν,2286/Lggs «ýρομÞüειεò του Δημοσßου ΤομÝü κοι ρυθμßσειò συνοφþν θεμüτων» (Α'- 19), üπωò
ιqχýουν.

Θ)'ßου Üρθρου 64 «ΣυιττελεστÝò ποροκρüτησηò φüρου>> του ν,4Ι72/2013 (ΦΕΚ 167 
^/23-7-2013):φορολογßο εισοδÞμοτοò, επεßγοντο μÝτρο εφορμογÞò του ν.4046/2ΟΙ2, του ν. 4093/20t2 ΚοΙ Του ν. 4L27/2OL3

κοι üλλεò διατüξειò».
ι) τüυ ν. züsg/zoog «κýρωση κþδικα Φüρου ΠροστιθÝμενÞζΑξßοò» (Α'-248), üπωò ισχýει.
ια) Του Ν. 1599/s6 (Α_75) «ΣχÝσειò κρÜτουò-πολßτη, καθιÝρωση νÝου τýπου δελτßου ταυτüτηταò και

Üλλεò διατÜξειò», üπωò ισχýουν.
ιβ1 του Ν. 269ο/1999( Α-45) «Κýρωση του Κþδικο ΔιοικητικÞò Διαδικοσßοò και üλλεò διατüξειò», üπωò

ιqχýουν.
ιγ) του Ν.3697/2οο3 «Ενßqχυση τηò διοφüνειαò του Κροτικοý Προýπολογισμοý Ýλεγχοò, των δημοσßων

δοπονþν, μÝτρα φορολογικÞò δικοιοσýνηò κοι üλλεò διοτÜξειò»(Α'- 194).
ιδ) Του Ν. 425οl14 «ΔιοικητικÝò Αηλουστεýσειò..........,Τροποποßηση Διοτüξεων του π.δ, 378/L992 (Α 191)

κοι λοιπÝò ρυθμßσειò.
ιε) τbß αÞοροý 19 του Ν3193/2οο3 «κανüνεò τιμολüγησηò, ρυθμßσειò Φ.Π.Α ηλεκτρονικþν υπηρεσιþν και

üλλεò διοτüξειò» (AL266),
ιστ)του ιιι.+ors/zorr <<Σýστοση ενιαßοò Ανεξüρτητηò ΑρχÞò Δημοσßων Συμβüσεων κοι ΚεντρΙκΟý

Ηλεκτρονικοý ΙνΙητρþου Δημοσßων Συμβüσεων- Αντικοτüστοση του Ýκτου Κεφαλοßου του Ν.3588/2007
(πτωχßυπκüò κþδßκbò)-προηßωχευτικÞ διαδικασßα εξυγßονσηò κοι üλλεò διατÜξειò» (Α-204), üπωò ισχýουν.' 

ιòj του ιν,+Ζετ/τrß'«ι,ßÝτρο þÞρ,ξηò κοι ονÜητυξηò τηò ελληνικÞò οικονομßοò, οργονωτικü θÝμοτα Υπουργεßου
οικονομικþν κοι üλλεò διοτüξειò» üπωò ουτüò τροηοποιÞθηκε με τιò διοτüξειò του Ν. 4354/L5

ιη) του Ν. 4412l2b1o «Δημüσιεò Συμβüσειò ¸ργων, Προμηθειþν κοι Υπηρεσιþν (ηροσορμογÞ στιò Οδηγßεò
2ο14/24/ΕΕ κοι 2οt4/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 

^'L47/2016) 
üπωò τροποποιÞθηκε κοι ιqχýει.

κ) τüυ N,44g7/1,7 ««ησßησÞ υποßθριων εμηüρικþν δροστηριοτÞτων, εκσυγχρονισμüò τηò επιμελητηρΙοκÞò
νομοθεσßοò κοι üλλεò διατüξειò» (Α' 171)'κα) 

του Ν. 2939/2οο1 «εναλλακτικÞ διοχεßριση των συσκευασιþν κοι üλλων προΤüντων, προσορμογÞ στην
οδηγßü 2ο15/72ο/ ΕΕ, ρýθμιση θεμüτων του Ελληνικοý οργανισμοý Ανακýκλωσηò κοι üλλεò διοτÜξειò.(ΦΕΚ Α'
17ο18-11-2017) üπωò ουτüò τροποποιÞθηκε με τιò διοτüξειò του ν.4496/20Ι7 κοι ιqχýει.

κβ) του N.42s1l2014 «ΜÝτρο στÞριξηò κοι ονüπτυξηò τηò ΕλληνικÞò Οικονομßαò, οργονωτικü θÝμοτα
Υπουργεßου Οικονομικþν κοι üλλεò διοτüξειò>> (ΦΕΚ 160/08-08-2014,τεýχοò Α').

κγ)- του π.δ. 215/2007 «Σýστοση ßενικþν Γραμματειþν στο Υπουργεßο Εσωτερικþν και στο Υπουργεßο
ΕμπορικÞò Νουτιλßαò, Αιγοßου κοι ΝησιωτικÞò ΠολιτικÞò» (Α'-').

κδ) του π.δ. 17s720i+ «οργüνωση Υπηρεσιþν ΕλληνικÞò Αστυνομßοò», üπωò τροποποιÞθηκε και ιqχýει,.
κεßτου π.δ,2112017 (ΦΕκΑ',35) «'ιδρυση Διευθýνσεων Προμηθειþν κοι Ιστορßοò ΕλληνικÞòΑστυνομßοò κοι

Υπηρεσßαò Μη ΣτελεχομÝνων Αεροσκοφþν».
ßστ) του π.ο. ΙΖΖ/Ζοι6 «Ανασýστοση κοι μετονομοσßα του Υπουργεßου ΔιοικητικÞò Μεταρρýθμισηò και

ΗλεκτρbνικÞò ΔιοκυβÝρνησηò, ονοσýστοση του Υπουργεßου Τουρισμοý, σýστοση Υηουργεßου ΜετονοστευτικÞò
ΠολιτικÞò κδι Υπουργεßου ΨηφιοκÞò ΠολßτικÞò, Τηλεπικοινωνιþν κοι ΕνημÝρωσηò, μετονομοσßα Υπουργεßων
Εσωτερικþν κοι ΔιοικÞτικÞò ΑνÜσυγκρüτησηò, οικονομßοò, Ανüπτυξηò και Τουρισμοý κοι Υποδομþν, Μετοφορþν
και Δικτýων>>.

κζ) Του π.δ. s6/2018 << Ανοσýσταση του Υπουργεßου Δημοσßαò Τüξηò κοι Προστοσßοò του Πολßτη κοι
μετονομοσßο του σε Υπουργεßο Προστοσßοò του πολßτη» (Α'- 159),

κη) Του π.δ. 81/2019 «Σýστοση, συγχþνευση, μετονομοσßο κοι κοτÜργηση Υπουργεßων και καθορισμüò των
ορμοδιοτÞτων του, μετοφορü υηηρεσιþν κοι ορμοδιοτÞτων μετοξý Υπουργεßων.(ΦΕΚ Α'119/08-07-2019) .
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ΑνÞκει στην υπ' αριθμ. l/2020 ΔιακÞρυξη τηò Δεýθυνσηò Επικοινωνßαò / Α.Ε.Α.

2, Τιò αποφÜσειò:
α) Υπ' οριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18369 οπü 25Ιο9/2ο02 του Υπουργοý Εσωτερικþν, Δημüσιαò Διοßκησηò κοι

ΑηοκÝντρωσÞζ «Καθορισμüò του τýπου και του ηεριεχομÝνου τηò υπεýθυνηò δÞλωσηò του üρθρου 8 του Ν

1599/1986 (Φ.Ε.Κ, 75)' '(Β, -Ι276)
β) Υπ' οριθμ. 9οΙΙ/6/2-ζ' οηü 19/7/1996 του Υηουργοý Δημ. Τüξηò (ΦΕΚ Β'672/06-08-96) «Δgχgßριση των

εσüδων οπü τιò εκδüσειò τηò ΕλληνικÞò Αστυνομßοò», üπωò ουτÞ τροποποιÞθηκε με την υπ' οριθ. θ010/1/16-ιβ
οπü 30/06/2014 οπüφαση του Υηουργοý Ιημüσιοò Τüξηò κοι Προòποσßαò του Πολßτη (ΦΕΚ B'I82L/3-7-2074,
τεýχοò Β') και την υπ'ορßΘ. 9010/1/16-ιδ'οπü 16-9-2014 (ΦΕΚ 2858/23-10-20t4, τεýχοò Β').

γ) Τα υη'αριθμ 9011/6/2 οπü 20101/2ο2ο εισηγητικü σημεßωμο - Απüφοση κ. Αρχηγοý ΕΛ.ΑΣ. με το οποßο
γßνÝτοι αποδεκτÞ η δοπüνη προμÞθειοò επιτροηεζßων ημερολογßων (τýπου βιβλßου), ημερολογßων - οτζεντþν,
επτοßχιων ημερολογßων κοι ημερολογßων ειδικÞò Ýκδοσηò τηò ΕλληνικÞò Αστυνομßαò γιο το Ýτοò 202L, με
διακÞρυξη σ;òετικοý συνοπτικοý διαγωνισμοý.

δ) Υπ'οριΘ. 9011/6/2β' οπü 27/0L/2O2O Απüφοση κ. ΠροΤστομÝνου Εηιτελεßου/Α.Ε.Α, που οφορÜ «'Εγκριση
ηßστþσηò γιο την προμÞθειο επιτροπεζßων ημερολογßων (τýηου βιβλßου), ημερολογßων οτζεντþν, εηιτοßχιων
ημερολογßων και ημερολογßων ειδικÞò Ýκδοσηò ΕλληνικÞò Αστυνομßοò, Ýτουò 2021».

ε) γπ'οριθ. 9011/6/2γ'απü 29Ιο1,/2ο2ο Απüφοση του ΔιευθυντÞ τηò Διεýθυνσηò Επικοινωνßαò/Α.Ε.Α, που
οφορü τη συγκρüτηση επιτροηÞò γιο την κοτüρτιση των τεχνικþν ηροδιογροφþν, γιο την προμÞθειο
εηιτροηεζßων ημερολογßων (τýπου βιβλßου), ημερολογßων οτζεντþν, επιτοßχιων ημερολογßων κοι ημερολογßων
ειδικÞò Ýκδοσηò ΕλληνικÞò Αστυνομßαò, Ýτουò 2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Προκηρýσσουμε ΣΥΝοΠΤΙΚο διογωνισμü, με κρπÞριο κοτοκýρωσηò τη χομηλüτερη τιμÞ, σε ΕΥΡΩ, γιο την

προμÞθειο των ειδþν που ονοφÝροντοι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' τηò ποροýσοò, το οηοßο αποτελεß ανοπüσποστο μÝροò
ουτÞò.

ο Συνοητικüò Διογωνισμüò θο προγμοτοποιηθεß στην ¸δρο τηò Δ/νσηò EnιkoιvωvioaA.E.A, Π. Κονελλοηοýλου 4 -
ΑθÞνο, 7Οò üροφοò, γραφεßο 6, με κοτοληκτικÞ ημερομηνßα υποβολÞò προσφορþν την 02-06-2020 ημÝρο Τρßτη και þρο
09:00 η.μ.

α. ΤοΠοΣ - ΧÝοτοΖ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜοΥ:

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ Ε^ΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π. Κονελλοποýλου 4-ΑθÞνο

7Οò üροφοò, Γροφεßο 6

02-06-2020
Τρßτη ο9.3ο,

β. οι ηροσφορÝò που κατgτßθεντοι μετü την παροπüνω ημερομηνßο κοι þρο του διογωνισμοý,
επιστρÝφοντοι οπü την Υηηρεσßα που διενεργεß το διογωνισμü.

γ. Η οποσφρÜγιση των προσφορþν γßνετοι δημüσια, üπωò περιγρÜφετοι cπο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

εßνοι εκπρüθεσμεò κοι

Β', οπü την αρμüδιο
ΕππροπÞ του διογωνισμοý.

δ. ο ßρüγüò ιq(ýοß τωγ προσφορþν εßνοι εκατüν εßκοσι (12ο) ημÝρεò (ημερολογιακÝò), προσμετροýμενεò
απü την επομÝνη ημÝΡο διενÝργειαò του διαγωνισμοý,
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ΑνÞκει σπlν υπ' αριθμ. l/2020 ΔιακÞρξη τηò Διεýθυνσηò Επικοινωνßαò / Α.Ε.Α.

ε. Προσφορü, που ορßζει χρüνο ισχýοò μικρüτερο του ποροπüνω, απορρßπτετοι, ωò απορÜδεκτη.

4. Δικαßωυα συυυετοχþò στη διοδικασßο σýνοψηò τηò ποροýσοò Σýμβοσηò Ýχουν φυακü Þ νομικü πρüσωπο κοΙ, σε
ηερßητωση ενþσεων οικονομικþν φορÝων, το μÝλη ουτþν, που εßνοι εγκοτεστημÝνο σε:
α) κρüτοò-μÝλοò τηò ¸νωσηò,
β) κρüτοò-μÝλοò του ΕυρωποΤκοý Οικονομικοý Χþρου (Ε.Ο.Χ.),
γ1 τρßτεò-χþρεò που Ýχουν υπογρüψει κοι κυρþσει τη Συμφωνßο γιο τη σýναψη Δημοσιþν Συμβüσεων (Σ.Δ.Σ.), στΟ'- 

þθμü'rßοý η'υπü αýδθεση δημüσια ΣýμβασÞ κολýπτετοι οπü το ΠορορτÞμοτο L,2,4 κοι 5 και τιò γενικÝò σημεΙþσεΙò
του σχετικοý με την ¸νωση ΠροσορτÞμοτοò Ι τηò ωò Üνω Συμφωνßοò, κοθþò κοι

δ) σε τρºßεò χþÞεò που δεν ßμηßηrοßυ'στην'περßπτωüη γ' ,ηò παροýσοò πορογρÜφου κοι Ýχουν συνüψεΙ δΙμερεßò Þ

πολυμερεßò συμφωνßεò με την ¸νωση σε θÝμοτο διαδικοσιþν ονüθεσηò δημοσßων συμβüσεων.
οι ενþσειò οικονομικþν φορÝων, συμηεριλαμβονομÝνων κοι των προσωρινþν συμπρüξεων, δεν αηαΙτεßταΙ νο

περιβληθοýν συγκεκριμÝνη νομικÞ μορφÞ γιο την υποβολÞ προσφορüò.
Στιò περιητþσειò υποβολÞò ηροσφορüò οπü Ýνωση οικονομικþν φορÝων, üλο το μÝλη τηò ευθýνοντοι Ýνοντι τηò
ΑνοθÝτουσοò ΑρχÞò ολληλÝνγυο κοι ειò ολüκληρον.

οι Ενþσειò, μποροýν να υηοβüλλουν ηροσφορü, χωρßò νο οποιτεßτοι νο λÜβουν συγκεκριμÝνη νομικÞ βοΡQÞ: Η

επιλεγεßσο Ýνωüη Ýßνοι δυνοτüν νο υηοχρεωθεß νο περιβληθεß συγκεκριμÝνη νομικÞ μορφÞ, εÜν τηò ονοτεθεß η
σýμβüση, στο μÝτρο ηου η περιβολÞ, ουτÞò τηò νομικÞò μορφÞò εßνοι ανογκοßα γιο την ορθÞ εκτÝλεση τηò συμβασηò.

5. ο διογωνισμüò θο διενεργηθεß, σýμφωνο με τιò διοτüξειò τηò ποροýσοò διοκÞρυξηò κοι το εηισυνοπτüμενο σ' ουτÞ
ηοροκÜτω ΠαρορτÞμοτα, τα οποßο οποτελοýν οναπüσηαστο μÝροò αυτÞò:

ο.

β.

γ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΑΓΡΑΦΕΣ

Τυχüν διευκρινÞσειò qχετικü με τουò üρουò
68542ο7, 210-6845062 & 20-6898924).

τηò ΔιοκÞρυξηò, πορÝχοντοι οπü την Υηηρεσßο μοò. ( τηλ. 210-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ,

δ.

ε.

στ.

6.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ/Α,
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΟΕΙΑ ΕΙΔò2Ν

ΑΝΑΟΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Διεýθυνση Επικοινωνßοò/Α. Ε.Α

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑΣ Συνοπτι κüò Διογωνι σμüò

πΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: ο) ΠρομÞθειο επιτροπÝζιων ημερολογßων (τýηου βιβλßου) τηò ΕλληνικÞò
Αστυνομßαò Ýτουò 2021.
β) ΠρομÞθειο ημερολογßων οτζεντþν τηò ΕλληνικÞò Αστυνομßοò Ýτουò 2021.
γ) ΠρομÞθειο επιτοßχιων ημερολογßων τηò ΕλληνικÞò Αστυνομßαò Ýτουò 2021,
δ)ΠρομÞθεια ημερολογßων ειδικÞò Ýκδοσηò τηò ΕλληνικÞò Αστυνομßοò Ýτουò
2o2L,

ΠοΣοΤΗΤΕΣ: ο)17.000 οντßτυπο επιτροηÝζιων ημερολογßων (τýπου βιβλßου)

β)43.000 οντßτυηο ημερολογßων οτζεντþν

γ)2,000 οντßτυπο επιτοßχιων ημερολογßων

δ)2.00ο oιrriτuno ειδικÞò Ýκδοσηò ημερολογßων

ΥΠΗΡΕΣΙΑ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
πΡοοΡΙΖοΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ:

τμÞμα Εκδüσεων

Δ/νσηò Επικοινωνßοò του Αρχηγεßου ΕλληνικÞò Αστυνομßοò

ΠΡΟΥΠ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 59.980,00 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ωò εξÞò:

α) 28.560,00€ χωρßò Φ.Π.Α γιο την προμÞθειο εηπροηÝζιων ημερολογßων
(τýπου βιβλßου) τηò ΕλληνικÞò Αστυνομßοò Ýτουò 2021.
β1 ZS.SZ0,00€ χωρßò Φ.Π.Α. γιο την ηρομÞθειο ημερολογßων ατζεντþν τηò
ΕλληνικÞò Αστυνομßαò Ýτουò 2021.
γ) 2.000,00€ χωρßò Φ.Π.Α γιο την προμÞθειο επιτοßχιων ημερολογßων τηò
ΕλληνικÞò Αστυνομßοò Ýτουò 2021.
δ)4.ü5Ο,Οο€ χωρßò Φ.Π.Α για την προμÞθειο ειδικÞò Ýκδοσηò ημερολογßων τηò
ΕλληνικÞò Αστυνομßαò Ýτουò 2021.

ΠΡοΥποΛοΓΙΣΙ"tοΣ ποΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ:

Λογοριοσμüξ <CΕσοδα απü διüφορεò εκδüσειò» τηò Δ,/νσηò Επικοινωνßοò/Α.Ε.Α.

ΧΡοΝοΣ ΠΑΡΑΔοΣΗΣ:
ο αηδδüßüò οφεßλει να ορχßσει τιò ποραδüσειò του την 1η οκτωβρßου 2ο20 κοι
νο τιò ολοκληρþσει το οργüτερο μÝχρι την 31η Οκτωβρßου 2020, Ειδικü γιο το
επποßχια ημερολüγιο ορßζετοι ωò χρüνοò ηαρüδοσηò η 1η Οκτωβρßου 2020.Η
υηÝρβüση ßου συμβοτικοý χρüνου ηορÜδοσηò μÝχρι κοι 30 ημÝρεò συνεπüγε-
τοι ηρüστιμο ßσο προò το 1/200 τηò συνολικÞò οξßοò τηò προμÞθειο_ò γιο κüθε

ημÝρο καθυστÝρησηò. Η υηÝρβοση και αυτοý του ορßου συνεηüγετοι την
Ýκπτωση του ονοδüχου κοι κατüητωση τηò qχετικÞò εγγýησηò υπÝρ τηò Υπηρε-
σßοò.

τοΠοΣ ΠΑΡΑΔοΣΗΣ:
Ο ονÜΟοχοò οφεßλει νο ποροδþσει τιò προονοφερüμενεò ποσüτητεò κο| των
τεσσüρων ειδþν, με δικü του Ýξοδο, στιò εγκοτοστüσειò τηò Υπηρεσßοò (Λ.

Κηφισßοò 23Ο, t5L23, Μοροýσι),ωò εξÞò:
o)ib εηιßραηÝζιο ημÝρολüγιο (τýηου βιβλßου) θο συσκευοστοýν σε ονθεκτικü
κουτιü των 20 οντιτýπων.
β)Το ημερολüγιο ατζÝιττεò θο συσκευαστοýν σε ονθεκτικü κουτιü των 150
οντιτýπων.
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γ) Το εηποßχιο ημερολüγιο θο συσκευοστοýν σε ονθεκτικü κουτιü των 30
τεμοΧßων.
δ) Το ημερολüγια ειδικÞò Ýκδοσηò θο συσκευοσΓοýν σε ονθεκτικü κουτιü των
20 τεμαχßων.
Κοι στα τÝσσερα (α) εßδη ο αριθμüò των οιιπτýηων κüθε δÝματοò μπορεß νο
μετοβληθεß μετÜ απü συμφωνßα με την Υηηρεσßα. ΚÜθε κουτß θο φÝρει διηλü
τσÝρκι συσκευοσßοò (στουρωτü). Το κουτιü θο τοηοθετοýντοι σε ηολÝτεò
διοòπüσεων 70 Χ 100 cm.

ΧΡοΝοΣ ΠΑΡΑΛΑΒtΙΣ: Εντüò δÝκα (10) ημερþν απü την παρüδοση κüθε ποσüτηταò.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤtΙΤΑ
τΜ Η 1ιßΑτΙ ΚΗ Σ ΠΑΡΑΔοΣΗΣ:

ο) Η πρþτη ηαρÜδοση γιο το επιτραηÝζιο ημερολüγια (τýηου βιβλßου) τηò
ΕλληνικÞò Αστυνομßαò Ýτουò 2021 δεν εßνοι δυνατüν νο εßνοι κοτþτερη των
10.000 οντιτýπων.
β) Η πρþτη παρÜδοση για το ημερολüγιο οτζÝντεò τηò ΕλληνικÞò Αστυνομßαò
Ýτουò 2021 δεν εßνοι δυνοτüν να εßνοι κατþτερη των 20.000 αντιτýηων,

γ) ΟλικÞ πορüδοση 2.000 οντιτýηων επποßχιων ημερολογßων.

δ) ΟλικÞ πορüδοση 2.000 οντιτýηων ημερολογßων ειδικÞò Ýκδοσηò.

ΚΡΑτtιΣΕΙΣ
Α) Δεν προβλÝποντοι κροτÞσειò υπÝρ τρßτων.

Β) ΚρÜτηση Ο,Ο6γο υπÝρ τηò ΑρχÞò ΕξÝτοσηò Προδικοστικþν Προσφυγþν, 3Ο/ο

επß τηò κρüτησηò αυτÞò γιο τÝλη χορτοσÞμου κοι 20Οlο επß του χορτüσημου
υπÝρ ΟΓΑ.

Γ) Κρüτηση Ο,O7Ο/ο υπÝρ ΕΑΔΗΣΥ, 3Ο/ο €πß τηò κρüτησηò ουτÞò γιο τÝλη
χορτοσÞμου κοι 20%ο επß του χορτüσημου υηÝρ ΟΓΑ.

Δ) Κοτü την πληρωμÞ των ειδþν θα ηοροκροτεßτοι ο προβλεηüμενοò (4Οlο) οπü
το üρθρο 64 «ΣυντελεστÝò ηορακρÜτησηò φüρου» του Ν.417212013, φüροò.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 30199792-8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΟΕΤΟΥΣΑΣ
ΑΡΧΗΣ/ΚΗΜΔΗΣ

95012

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΑ Π^ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Π Ε/Α' ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Κων/νο, Υπαρχ/κοò ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Γερüσιμοò, Υπαρχ/κοò
ΠΟΥΝΟΥ Αικατερßνη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥlΙßΒΑΣΗΣ Εκατüν ογδüντα (1S0) ημÝρεò οπü την υπογραφÞ τηò σýμβοσηò.

πΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμÞ του/των προμηθευτÞ/των θο γßνει, μετü την οριστικÞ, ηοιοτικÞ κοι
ποσοτικÞ πορολοβÞ των υπü ηρομÞθειο ειδþν κι οφοý υποβληθοýν το
δικοιολογητικü τηò δαπüνηò, στην οικονομικÞ διαχεßριση του λογοριοσμοý
<<'Εσοδα οπü ΔιÜφορεò Εκδüσειò».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΣΥΜ ΠΛΗ ΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.1 Οι ποοσοοοÝò κοι το περιλαμβονüμενο σε αυτÝò στοιχεßα συντüσσονται στην ελληνικÞ γλþσσο Þ συνοδεýοντοι οπü
επßσημη μετüφροσÞ τουò στην ελληνικÞ γλþσσο. Στο ολλοδοηü δημüσιο Ýγγροφο και δικοιολογητικü εφορμüζεται η
ΣυνθÞκη τηò Χüγηò τηò 5ηò.10.1961, που κυρþθηκε με το Ν. L497/|984 (Α'188). Ειδικü, το ολλοδαηü ιδιωτικü
Ýγγροφο συνοδεýοντοι οηü μετüφρασÞ τουò στην ελληνικÞ γλþσσο επικυρωμÝνη εßτε απü ηρüσωηο ορμüδιο κατÜ τιò
διατüξειò τηò εθνικÞò νομοθεσßαò εßτε απü ηρüσωπο κοτü νüμο αρμüδιο τηò χþραò στην οποßο Ýχει συντοχθεß το
Ýγγραφο.

Το αποδεικτικÜ Ýγνροφο συντüσσοιττοι στην ελληνικÞ γλþσσο Þ συνοδεýοντοι οπü επßσημη μετüφροσÞ τουò στην
ελληνικÞ γλþσσα. Στα ολλοδοπü δημüσιο Ýγγροφα και δικοιολογητικü εφορμüζεται η ΣυνθÞκη τηò Χüγηò τηò
5.10.1961, ηου κυρþθηκε μετο Ν, 149711934 (A'lSS) . Ειδικü, το ιδιωτικÜ Ýγγραφο μπορεßνα γßνουν οποδεκτÜ κοι
σε οπλÞ φωτοτυπßο, εφüσον συνυηοβüλλεται υηεýθυνη δÞλωση στην οηοßο βεβοιþνετοι η ακρßβειü τουò, το δε
ολλοδοπü ιδιωτικü Ýγγροφα συνοδεýονται απü μετüφροσÞ τουò στην ελληνικÞ γλþσσο εηικυρωμÝνη εßτε οηü
πρüσωηο αρμüδιο κοτü τιò διοτüξειò τηò εθνικÞò νομοθεσßοò εßτε απü πρüσωπο κοτü νüμο αρμüδιο τηò χþροò στην
οποßα Ýχει συνταχθεß το Ýγγροφο.

ΕνπυεοωτικÜ και τεγνικü ιουλλÜδια και Üλλα Ýντυπο-εταιοικÜ þ υπ-υε ειδικü τε-νικü πεοιε-üυενο
Μποροýν να υποβÜλλοντοι στην ελληνικÞ γλþσσο Þ συνοδεýοιττοι οπü επßσημη μετüφροσÞ τουò στην ελληνικÞ εüν
εßνοι διοτυπωμÝνα σε üλλη.

Κüθε μορφÞ επικοινωνßαò με την ΑνοθÝτουσο ΑρχÞ, καθþò κοι μετοξý ουτÞò και του ονοδüχου, θο γßνοντοι
υηοχρεωτικÜ στην ελληνικÞ γλþσσο.

Οι προσφορÝò υποβüλλοντοι Þ οποστÝλλοιττοι οπü τουò ενδιοφερüμενουò σýμφωνο με το οναφερüμενο στο Ν.
44L2/20I6 μÝσο σε σφραγισμÝνο φÜκελο, σε δýο ατττΙτυπο (πρωτüτυπο και οντßγραφο).

L.2

1.3

L,4

Ο χρüνοò ιqχýοò των προσφορþν εßνοι εκατüν εßκοσι (r2O)
επομÝνη τηò ημÝροò διενÝργειοò του διογωνισμοý.

- Προσφορü που ορßζει χρüνο ισχýοò μικρüτερο
απαρÜδεκτη.

ημερολογιοκÝò ημÝρεò, προσμετροýμενεò οπü την

του ποροηüνω ονοφερομÝνου οπορρßπτετοι, ωò

Στο φüκελο κÜθε ηροσφορüò πρÝηει νο ονογρÜφοντοι ευκρινþò :

1.3.1 Η λÝξη ΠΡοΣΦοΡΑ (με κεφολοßα γρüμματο).
Ι,3.2 Ο πλÞρηò τßτλοò τηò ορμüδιαò Υπηρεσßαò που διενεργεß την ηρομÞθειο.
1.3.3 ο οριθμüò τηò διοκÞρυξηò,
1.3.4 Η ημερομηνßα διενÝργειοò του διογωνισμοý.
1.3.5 Το στοιχεßο του οηοστολÝα.

ΜÝσα στο φüκελο τηò προσφορüò τοποθετοýνται üλα το σχετικü με την ηροσφορü στοιχεßα κοι ειδικüτερο το εξÞò:
1.4,1 Στον κυρßωò φüκελο τοποθετοýντοι üλο το οποτοýμενο κατÜ το στÜδιο υποβολÞò τηò προσφορüò

δικοιολογητι κü στοιχεßο.
L.4.2 τΑ ΔΙΚΑΙοΛοΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕτοΧΗΣ τηò προσφορüò τοηοθετοýντοι σε ξεχωριστü σφρογισμÝνο

φüκελο, μÝσο στον κυρßωò φüκελο, με την Ýνδειξη «ΔΙΚΑΙοΛοΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤοΧΗΣ» (òτχετ.: ορθ.93
του Ν.441212016).

ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τηò προσφορüò τοποθετοýντοι σε ξεχωριòπü σφρογισμÝνο φüκελο μÝσα στον
κυρßωò φüκελο, με την Ýνδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» . Επισπυαßνεται üτι γιο κÜθε υπü ηρομÞθειο
εßδοò θο υηüρχει ξεχωριστüò φÜκελοò τεχνικÞò προσφορüò, δηλοδÞ φüκελοò τεχνικÞò προσφορüò
εηιτραπÝζιüτν ημερολογßων (τýπου βιβλßου) τηò ΕλληνικÞò Αστυνομßοò Ýτουò 2021 ,φüκελοò τεχνικÞò
προσφορÜò ημÝρολογßων ατζεντþν τηò ΕλληνικÞò Αστυνομßοò Ýτουò 2021, φÜκελοò τεχνικÞò
ηροσφορüò επιτοßχιων ημερολογßων τηò ΕλληνικÞò Αστυνομßοò Ýτουò 2021, φüκελοò τεχνικÞò
προσφορüò ημερολογßων ειδικÞò Ýκδοσηò τηò ΕλληνικÞò Αστυνομßαò Ýτουò 2021.
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L.4.3 Σημειþνετοι üτι üλο το φýλλο των ποροπÜνω εγγρüφων στοιχεßων προσφορüò, πλην τηò
οικονομικÞò, συμπεριλομβονομÝνων των εμπορικþν φυλλοδßων (ΡRΟSΡΕCΤυS,φωτογροφιþν,
τεχνικþν φυλλοδßων κλη,), θο φÝρουν συνεχÞ αρßθμηση οπü το πρþτο μÝχρι το τελευταßο, Γιο
ευχερÝστερη οναζÞτηση των στοιχεßων ουτþν, η προσφορü θα συνοδεýετοι οηü ευρετÞριο, στο οποßο
θα οναγρÜφετοι το ηεριεχüμενο του κüθε εγγρüφου, με την οντßστοιχη ορßθμηση που φÝρει κοτü το
ονωτÝρω (η,χ. φýλλο συμμüρφωσηò: φýλλο 16-19, τεχνικÝò προδιογραφÝò : φýλλο 33-35 κ.ο.κ).

τΑ οικοΝοΜΙΚΑ ΣτοΙΧΕΙΑ επß ποινÞ οπορρßψεω9 τοποθετοýνται σε χωριστü σφραγισμÝνο
φüκελο, εηßσηò μÝσο στον κυρßωò φÜκελο με την Ýνδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
ΕπισπυαßνετÜß üτι γιο κüθε υηü προμÞθεια εßδοò θο υπüρχει ξεχωριστüò φÜκελοò οικονομΙκÞò
προσφορÜò, δηλαδÞ φÜκελοò οικονομικÞò προσφορüò επιτροπÝζιων ημερολογßων (τýπου βιβλßου) τηò
ΕλληνικÞò Αστυνομßοò Ýτουò 2021 ,φüκελοò οικονομικÞò ηροσφορüò ημερολογßων οτζεντþν τηò
ΕλληνικÞò Αστυνομßοò Ýτουò 2021, φüκελοò τεχνικÞò προσφορüò επιτοßχιων ημερολογßων τηò
ΕλληνικÞò Αστυνομßοò Ýτουò 2021, φüκελοò τεχνικÞò ηροσφορüò ημερολογßων ειδικÞò Ýκδοσηò τηò
ΕλληνικÞò Αστυνομßοò Ýτουò 2021,

L,4,4 οι φüκελοι των ΔΙΚΑΙοΛοΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤοΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ προσφορþν θα

φÝρουν κοι τιò ενδεßξειò του κυρßωò φοκÝλου.
1,4.5 Σε'περßπτωση που το στοιχεßü των τεχνικþν προσφορþν δεν εßναι δυνοτüν, λüγω του μεγüλου

üγκου, νο τοποθετηθοýν στον κυρßωò φÜκελο, τüτε ουτü συσκευüζοντοι ιδιοßτερα κοι οκολουθοýν
τον κυρßωò φüκελο με την ÝνδειξÞ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡοΣΦΟΡΑΣ» κοι τιò λοιηÝò ενδεßξειò του κυρßωò
φοκÝλου.

Σε περßπτωση συνυποβολÞò με την προσφορü στοιχεßων και πληροφοριþν εμπιστευτικοý χορακτÞρο η

γνωστüποßηση των οηοßων στουò συνδιογωνιζüμενουò θο Ýθιγε το Ýννομο συμφÝροντü τουò, τüτε ο προσφÝρων
üφεßλει νο σημειþνει επ' ουτþν τÞν Ýνδειξη «πληοοφορßεò ευπιστευτικοý γαοοκτÞρο» ονοφÝρονταò ρητü σε qχετΙκÞ
δÞλωσÞ του üλεò τιò σχετικÝò διοτÜξειò νüμου Þ διοικητικÝò πρÜξειò που επιβüλλουν την εμπιστευτικüτητο τηò
συγκεκριμÝνηò πληροφορßοò (q(ετ.:ορθ.257 του Ν.4412/2οt6). Σε οντßθετη ηερßητωση θο δýνοται νο λομβüνουν
γνþση ουτþν των πλÞρüφοριþν οι συνδιογωνιζüμενοι. Η Ýννοιο τηò πληροφορßαò εμπιστευτικοý χορακτÞρο οφορÜ
μüνο την προστοσßο του οηορρÞτου που κολýητει τεχνικÜ Þ εμηορικÜ ζητÞμοτο τηò εηιχεßρησηò του ενδιαφερομÝνου.

οι προσφορÝò δεν ηρÝπει να Ýχουν ξýσμοτο, σβησßματο, προσθÞκεò, διορθþσειò. Εüν υπüρχει στην προσφορÜ
οποιαδÞηοτε ηροσθÞκη Þ διüοθωση. ουτÞ θο πρÝπει νο εßναι καθοοονοαυμÝνη κοι υονογραυμÝνη απü τον
ποοσφÝροντα, το δε οουüδιο üρνανο ηοοολοβÞò και οποσφgüνισηò των προσφοοþν, κοτü τον Ýλενγο, υονογοüφει
κοι σιορογßζει την τυχüν διüρθωση Þ προσθÞκη. Η ηροσφορü οπορρßπτεται, üτον υπÜρχουν σ'αυτÞ διορθþσειò που
την κοθιστοýν οσοφÞ, κοτü την κρßση του οργüνου αξιολüγησηò των προσφορþν.

1.7 Η αποσφρüγιση των προσφορþν γßνετοι δημüσια απü την ορμüδια ΕππροπÞ διενÝργειοò του διογωνισμοý (σχετ.:
αρθ, 100 του Ν.441212016)._ Η ΕππροηÞ ΠορολαβÞò και ΑποσφρÜγισηò προβοßνει στην Ýνορξη τηò διοδικοσßοò οποσφρüγισηò των

προσφορþν την ημερομηνßο κοι þρο ηου ορßζετοι οπü την προκÞρυξη.
- ΠροσφορÝò που υποβüλλονται στην ΕπιτροπÞ μετü την ÝνοοΕη τηò διοδικοσßοò οποσφρÜγισηò δεν
οποσφρογßζοντοι, ολλü ηοραδßδοντοι στην Υπηρεσßο γιο επιστροφÞ, ωò εκπρüθεσμεò.
1-,7.1, Η οηοσφρüγιση γßνεται με την παροκüτω διοδικοσßα:

-Αποσφρογßζοντοι ο κυρßωò φÜκελοò προσφορüò, κοθþò κοι οι φüκελοι των δικοιολογητικþν
συμμετοχÞò καθþò, τηò τεχνικÞò προσφορüò, μονογρüφοντοι δε κοι σφρογßζοντοι οπü την ΕπιτροπÞ
üλο το δικαιολογητικü ηου υποβüλλοντοι κοτü το στÜδιο ουτü κοι η τεχνικÞ προσφορÜ ονü φýλλο.
-Η αποσφρÜγιση του φακÝλου των δικαιολογητικþν συμμετοχÞò, των τεχνικþν προσφορþν
και των οικονομικþν προσφορþν μποροýν νο γßνουν σε μßα δημüσια συνεδρßαση (σχετ.:
ορΘ.117 του Ν.4412/2ο16), μüνο γιο τò ηροσφορÝò που κρßθηκαν οποδεκτÝò κοτÜ την οξιολüγηση
των τεχνικþν στοιχεßων κοι των δικοιολογητικþν (σχετ.: ορΘ,93,θ4 του Ν,441212016).

1.7.2. οι ιοüκελοι των οικονομικþν ηροσιοοοþν, νιο üσεò προσφορÝò δεν κοιθοýν κατÜ την οΕιολüγηση των
τεχνικþν και λοιπþν στοιχεßων, αποδεκτÝò. δεν αποσοοογßζονται, ολλü επιστρÝοοντοι.-

1.7.3. ¼σοι δικοιοýντοι, νο ηαρευρßσκοντοι στη διαδικοσßο οποσφρüγισηò των ηροσφορþν, λομβüνουν
γνþση των συμμετεχüντων στο διογωνισμü, κοθþò επßσηò κοι των τμþν που προσφÝρθηκον.

- ο χρüνοò πρüσβοσηò των συμμετεχüντων στιò προσφορÝò που θα υποβληθοýν, ορßζετοι σε τρειò
(3) εργüσιμεò ημÝρεò οηü την επομÝνη τηò ημερομηνßοò οηοσφρüγισÞò τουò.

1.6
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,;ß"ßº,ºΤ:ιγ.ιι:ι:,ß¹lßJß:;ι##ºfi:γ,¹lß""¹ß,:J#f i"#Jf ",º:"Ξffi ft ºτ
διογωγιδμοß κοι θο δηοτελεß το μοναδικü αηοδεικτικü στοιχεßο γ|ο το χρüνο γνþσηò ουτοý.

1.8. ο προσφÝρωγ θα δηλþνει ανολυτικü τη συμμüρφωση Þ οπüκλιση των προσφερομÝνων ειδþν σε σχÝση με ΤΙò

οντßστοιχεò τεχνικÝò προδιογροφÝò τηò διοκÞρυξηò.

1.8.1 προσφορÝò που παρουσιÜζουν αποκλßσειò απü τιò τεχνικÝò προδιαγραφÝò τηò δΙαΚÞρυξηò,
απορρΙπτοτττα ι ωò απαρÜδεκτεò.

1.8.2 προσφορü που εßγοι οüριστη κοι ονεπßδεκτη εκτßμησηò Þ εßνοι υπü αßρεση, οπορρßπτεταΙ, ωò ΟηΟρüδεΚΤη.

1.9 Η υπÝρβοση του χρüγου πορüδοσηò οηοτελεß ουσιþδη οπüκλιση και η προσφορü θο οπορρßητετοΙ, ωò αΠΟρüδεΚΤη.

1. 10 Επισημοßνετοι üτι :

1.1ο.1 Μετü την κοτÜθεση τηò προσφορüò, επß νομßμωò υποβληθÝντων.δικοιολογητικþν οι διαγωνΙζüμενΟΙ ΠαρÝΧΟυν

ο,ευ«J,υÞü.ßò'ßοýο üßαß αßτÝò ζητüýντüι οπü ορμüδιο üργονο εßτε κοτü την ενþπ.ιον του δΙοδΙκοσßο,

εßτε κßτüλιν Ýγγρüφου τηò γπηρεσßοò, μετü τη qχετικÞ γνωμοδüτηση του συλλογΙκοý οργüνου.

1.1ο.2 Απü τιò διευκρινÞσειò, οι οηοßεò ηορÝχοιττοι σýμφωνο με τα ποροπüνω, λομβüνοντοι υπüψη μüνΟ εΚεßνεò ΠΟυ

ογοφÝρογßοι στο σημεßο γιο'το οποßο υποβλÞθηκε qχετικü οßτημο οπü το ορμüδιο üργονο.

1.11. ΑντιπροσφορÝò δεν γßνονται δεκτÝò κοι απορρßπτονται, ωò οηορüδεκτεò.

1.11.1 ΕνολλοκτικÝò ηροσφορÝò δεν γßνοντοι δεκτÝò κοι απορρßπτοντοι.

1,12. ΜετÜ την αποσφρüγιση των προσφορþν η ΕπτροηÞ διενÝργειοò του διογωνισμοý προβοßνεΙ σΤην:

1.'Rξιο,χδνηση 
'δικαßολονητßκþν bυυυετοχÞò'- ΤÝΝνικÞ qΕιολQνηση πΡοσφοqþγι ΔqΙιΚφò η αρμüδΙο

εnlτρonÞαξloλoγεß'offiÝχoυσεòεnlχεlρÞσειòδlκoloλoγητlκÜτouN.4412/2016κ.λ.n.noυ
ουοþερουrοß οναλυτικü -,ξ .πüμ.υ.ò πορογρüφüýò τþν γενικþν üρων, κοθþò κοι τιò τεχνικÝò ηροσφορÝò_κοθþò κοΙ την

αòιολüγηση rru,.χυr«þυ πρüσþüρωß γ,ο δοrò ηρbσφορεò το δικοιολογητικÜ συμμετοχÞò κρßθηκαν οηοδεκτÜ οπü την
ορμüδιο ΕπτροπÞ οξιολüγησηò.

ιI. Αηοüþρδßιση οικογομικþγ ποοσφοοþν: Η ΕπιτροπÞ διενÝργειοò του διογωνισμοý προβοßνεΙ στην

αnoσφρüγlσητoυo,σφoρþvYloVoγvωμoδoτÞσεlΠolεòonüτlòυnoβληθεßσεò
ηροσφορÝò εßνοι αηοδεκτÝò.

ιιI. ΑΕιολüγηση οικογουικþγ ποοσφορþν: Μετü την οποσφρüγιση των οικονομΙκþν πρΟσφΟρþν η

EπlτρonÞδlεvÝργεloòffilòoiκovoμlκÝònρoσφoρÝòμεβüσητoüρθρo100τoυN.4412/2016,γlo
υο γßrμüοοτÞσει ποßεfüπδßßò υηοβιιηθεßσεò λροσþορÝò εßυο, üπüοε«rÝò, ηροκειμÝνου η Υπηρεσßο νο.οποφανθεß σΧεΤΙΚü

κüι 
'γο ογοοεßξει ουτüγ þογ üποßο'πρüκε,rο, ýο γνεß η κοτοκýρωση, þστÝ στη συνÝχεΙο να τον κολÝσεΙ νΟ υΠΟβüλλεΙ

üπωò προβλÝπεται το δικαιολογητικü του σταδßου τηò κοτοκýρωσηò.
Ιν : Μετü

επιτροπÞ σßεßεÞγειοò ßü" σ,δγþ",σμbο l-ßρüβοßνει στηß οηοσφρÜγιση του φακÝλου. των δικοιολογητικþν του στοδßου τηò

κοτοκýρωσηò, πüυ οßτüò θα κοτοθÝσει σÝ ημερομηνßÜ κοι þρο που θο Ýχει ορισθεß σε σχετΙκÞ ηρüσκληση,
'το ßßοβληθÝγτο δικοιολογητικü ,ßbrß«ßρωσηò θα ελεγχθοýν-οξιολογηθοýν ωò προò την πληρüτητο καΙ τη

γομιμüτητο. η ÝητbοπÞ διενÝργειοξ ßου διογωνισßιοý γýωμοοοτεß-þò προò την κοτοκýρωση Þ μη των οποτελεσμüτων του

διογωνισμοý, προκειμÝνου στÞ συνÝχειο η Υηηρεσßο νο οποφονθεß qχετικÜ,

1.13. Γßγοττται δεκτÝò προσφορÝò εΙτε και για τα τÝσσερα (α) υπü_πρ_ομÞθεια εßδη, εßτε μüνΟ γΙσ.ΚÜΠΟΙα αΠü
το υπü προμÞθειÜ-;ßδÞ .ιÞ;;.ÞüρÜ γ,ο μÝροò ποσüτÞταò-τüυ ενüò Þ κατ τ(ýν τεσσüρων (4) υπü προμÞθεΙο
ειδþν δεν γßνεται αποδεκτÞ και απορρßπτεται, ωò απαρÜδεκτη.

τηνoξloλüγησητωuηoυτoýcπovonoionρüκειτol.voYßvε;η-ºo'º!ΡΡ:ηj-º

2, ΕΓτΗΣΕΙΣ

2.1 οι εγγυÞσειò Ýχουν τον τýπο τηò εγγυητικÞò εηιστολÞò που οποτελεß αυτοτελÞ σýμβαση κοΙ εκδßδΟνΤΟΙ ΟΠü ΠΙσΤωΤΙΚü

Þ üλΙα ýομικτ'ηροσωπο που λειτουργοýν ß'ομ,μο στο'κρüτη - μÝλη τηò ΕυρωποΤκÞò ¸νωσηò κοΙ Ýχουν σýμφωνΟ με

το ισχýοντα το δικοßωμο ουτü.
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2.2 Εγγýηση κολÞò εκτÝλεσηò τηò σýμβασηò. ο προμηθευτÞò στον οποßο Ýγινε η κοτοκýρωση Þ η ονüθεση,
υποχρεοýτοι να κοτοθÝσει εγγýηση καλÞò εκτÝλεσηò των üρων τηò σýμβοσÞζ, το ýψοò τηò οποßαò
οντιστοιχεß σε ηοσü 5Ο/ο τηò συνολικÞò συμβοτικÞò οξßοò, χωρßò τον Φ.Π.Α.

2,2,L Η εγγýηση καλÞò εκτÝλεσηò κοτατßθεται προ Þ κατü την υπογραφÞ τηò σýμβοσηò κοι πρÝπει νο εßνοι σýμφωνη με
το οριζüμενα στο üρθρο 72του N,4412/2OL6 (Κ.Π.Δ.)

2,3 Κοτü το λοιπü ιqχýουν το ονοφερüμενο στο üρθρο 72του N,44t2/20L6 (Κ.Π.Δ.)

3. τΙΜΕΣ
3.1 οι τιμÝò θο πρÝπει να δßδοντοι μüνο σε ΕΥΡΩ, θο ανογρüφονται δε ολογρüφωò κοι οριθμητικþò.

3.2 ΠροσφορÝò που δεν δßνουν τιò τιμÝò σε ΕΥΡΩ Þ που θα καθορßζουν σlòÝση ΕΥΡΩ προò ξÝνο νüμισμα θα
απορρßπτονται, ωò απαρÜδεκτεò.

3.3 Προσφορü που θÝτει üρο ονοπροσορμογÞò τηò τιμÞò, οπορρßπτετοι ωò οπαρüδεκτη.

3.4 Εφüσον απü την προσφορÜ δεν προκýπτει με σαφÞνεια η προσφερüμενη flβÞ, Þ προσφορÜ απορρßπτεται
ωò απαρüδεκτη.

3.5 Η προσφορü θο δßδεται κοτÜ οντßτυπο και θο εßναι ενιοßα γιο το συμβοτικü χρονικü διüστημο.

3.6 Για τη σýγκριση των πληροφοριþν θο ληφθεß υπüψη η προσφερüμενη τιμÞ οντιτýπου χωρßò Φ.Π.Α.

3.7 Η Υπηρεσßο διοτηρεß το δικοßωμο νο ζητÞσει απü τουò προσφÝροντεò στοιχεßο αποροßτητα γιο την τεκμηρßωση των
ηροσφερομÝνων τιμþν, ουτοß δε υποχρεοýνται νο πορÝχουν αυτü.

3.8 Οι τιμÝò των προσφορþν δεν υηüκειτοι σε μετοβολÞ κατü τη διüρκειο ιqχýοò τουò, οýτε σε ηερßητωση που ζητηθεß
πορüτοση τηò διüρκειαò προσφορüò.

4. ΧΡοΝοΣ ΠΑΡΑΔοΣΗΣ

4.1 Ο προμηθευτÞò υηοχρεοýται να ποροδßδει το υλικü μÝσα στο χρονικü üριο κοι με τον τρüπο που ορßζει η ποροýσο
προκÞρυξη.

4.2 Κατü το λοιπÜ ιqχýουν το ονοφερüμενο στο üρθρο 206 του Ν. 441212016.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

- Εξüφληση του 100Ο/ο τηò συμβατικÞò οξßαò μετÜ την οριστικÞ . ποιοτικÞ κοι ποσοτικÞ παρολοβÞ των υλικþν ονü
ΤμÞμο.

- Τα ηροσκομιζüμενο δικοιολογητικü για την πληρωμÞ εßνοι τα οκüλουθο:
(1) τιμολüγιο
(2) ηιστοποιητικü φορολογικÞò ενημερüτητοò για εßσηροξη χρημüτων οπü φορεßò τηò κεντρικÞò διοßκησηò.
(3) ηιστοποιητικü ασφολιστικÞò ενημερüτητοò κοι
(4) noιvιkü μητρþο

6.

6.1 Ενστüσειò - προσφυγÝò υποβüλλοιrται για τουò λüγουò κοι με τη διοδικοσßο ηου προβλÝπετα| στο üρθρο L27 του
Ν.441212016 (Κ.Π.Δ.) üηωò τροηοποιÞθηκε με τον N.4497/2OL7,

6.2 Για το παραδεκτü τηò Üσκησηò Ýνσταση9 απαιτεßτοι, με την κοτÜθεση τηò Ýνσταση9 η κοταβολÞ
ποραβüλου, υπÝρ του Δημοσßου, ποσοý ßσου με το Ýνο τοιò εκατü (1Οlο) επß τηò εκτιμþμενηò οξßαò τηò
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σýμβασηò. Το πορÜβολο ουτü αποτελεß δημüσιο Ýσοδο και προμηθεýετοι μÝσω τηò εφαρμογÞò e-paravoto
του taxisnet στον κωδικü τýπου 2οο.

αΙαιΙßκ προθεσμ!α γιο την Üσκηση Ýνστασηò τηò παρ. l του Üρθρου L27 του ν. 44L2|2οι6 και η Üσκηση τηò
κωλýουν τη σýναψη τηò σýμβασηò. ΚοτÜ τα λοιπÜ, η Üσκηση τηò Ýνστασηò δεν κωλýει την πρüοδο τηò
διαγωνιστι κÞò διοδικοσßοò.

7. ΑΝΑΔΕΙ=Η ΜΕΙοΔοτΗ

¼τον ο προμηθευτÞò ο οποßοò προσφÝρει τη χαμηλüτερη τιμÞ δεν προσκομßζει, Ýνο Þ περισσüτερο οπü το
Ýγγροφο κοι το δικαιολογητικü που προβλÝποντοι (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ), η κοτοκýρωση γßνεται cπov ηρομηθευτÞ με την αμÝσωò επüμενη χομηλüτερη τιμÞ .

Σε ηερßπτωση που κοι ουτüò δεν προσκομßζει Ýνο Þ περισσüτερο οπü το Ýγγραφο κοι δικοιολογητικü το οποßο
οποιτοýνται κοτÜ το ονωτÝρω, η κατοκýρωση γßνετοι στον προμηθευτÞ με την ομÝσωò επüμενη χομηλüτερη τιμÞ και
οýτω κοθ' εξÞò.

Αν κονÝνοò απü τουò προμηθευτÝò δεν προσκομßζει, σýμφωνο με τουò üρουò του προονοφερüμενου
κεφολοßου, Ýνο Þ περισσüτερα οηü το Ýγγροφο κοι δικοιολογητικÜ το οηοßο οηοιτοýντοι οηü ουτÝò, ο διογωνισμüò
μοτοιþνετοι ,

8.ΣΥΜΒΑΣΗ

Εντüò δÝκο (10) ημερþν οπü την ονοκοßνωση στον προμηθευτÞ στον οηοßο Ýγινε η ονüθεση, υπογρüφετοι κοι
οπü το δýο συμβαλλüμενο μÝρη η σχετικÞ σýμβαση, η οηοßα ηεριλομβüνει üλα το στοιχεßο των υηü προμÞθειο ειδþν.

9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π ΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ

Οι συμμετÝχοντεò ηρÝηει να διοθÝτουν εγκοταστüσειò διοχωρισμþν, ονοπορογωγþν, μοντüζ, εκτýπωσηò (νο διοθÝτουν
οπωσδÞποτε επßπεδο ηιεστÞριο) κοι βιβλιοδεσßαò. Εüν οι εγκοτοστüσειò βρßσκοιιτοι εκτüò Λεκονοηεδßου ΑττικÞò
(εσωτερικü Þ εξωτερικü) το Ýξοδο (μετüβοσηò, διαμονÞò κοι σßτισηò) τηò συστοθεßσαò τριμελοýò επιτροπÞò που θο
μετοβεß για επιτüηιο Ýλεγχο τüσο των εγκατοστüσεων του προσφÝροιττοò Þ των υποκατοσκευοστþν του προσφερüμενου
ηροßüντοò üσο και του ελÝγχου ποροκολοýθησηò üλων των στοδßων ηορογωγÞò του προýντοò θα επιβοοýνουν τον
ονÜδογο. Σε κüθε περßπτωση θα προγμοτοποιηθεß οηωσδÞηοτε επιτüπιοò Ýλεγχοò οηü την συστοθεßσο τριμελÞ εηιτροπÞ
γιο να δοθεß η οριστικÞ Ýγκριση εκτýηωσηò του τελικοý προßüντοò. Οι επιτüπιοι Ýλεγχοι τηò επιτροπÞò δεν θο
υπερβοßνουν τουò τρειò. Το ονωτÝρω θο ονοφÝροντοι ρητÜ στην <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του προσφÝροντοò και σε
περßπτωση μη τÞρησηò του üρου, θο υηÜρχει <<ΡΗΤΡΑ» και το ποσü των εξüδων τηò επιτροηÞò θο οφοιρεθεß οηü την τιμÞ
του προßüντοò.

ι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
ΑΞΙΟΛΟΓtΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗ^ΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Γιο την εηιλογÞ τηò προσφορüò με κριτÞριο κοτοκýρωσηò τη χομηλüτερη τιμÞ οξιολογοýντοι μüνο οι προσφορÝò
που Ýχουν κριθεß ωò οποδεκτÝò με βüση τιò τεχνικÝò προδιογροφÝò κοι τουò üρουò τηò διοκÞρυξηò.

Γιο την τελικÞ επιλογÞ του ηρομηθευτÞ λομβüνεται υπüψη οr,ολ",.r.,κü η χαμηλüτερη τιμÞ.2,
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι προσφÝροντεò υποχρεοý\τται :

1. Νο προσφÝρουν τιμÞ γιο κüθε εßδοò ξεχωριστü üπωò ουτü ονολυτικü περιγρüφοντοι στο Πορüρτημο Α' τηò ποροýσοò
ΔιακÞρυξηò.

2. Οι τιμÝò ηου θα δοθοýν, θο πρÝπει νο εßνοι σταθερÝò μη επιδεχüμενεò ονοπροσορμογÞò οπολýτωò κομßοò, λüγω
ουξÞσεωò τηò τιμÞò των υλικþν που θο χρηαμοηοιηθοýν, εßτε λüγω τηò οýξησηò των ημερομισθßων κοι θο περιÝχουν
τιò νüμιμεò κροτÞσειò.

3, ΚÜθε ενδιοφερüμενοò θο πρÝπει στην τεχνικÞ του προσφορü να δηλþνει με σοφÞνειο üτι οποδÝχετοι πλÞρωò κοι
ονεπιφýλακτο üλουò τουò üρουò τηò ΔιακÞρυξηò.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙοΛοΓΗτΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤοΧΗΣ: οι προσφÝροιττεò υποβüλλουν, μσζß με την προσφορÜ τουò, εγκοßρωò κοι
προσηκüντωò, επß ποινÞ αποκλεισμοý, συμπληρωμÝνο το ΤυποποιημÝνο ¸ντυπο Υπεýθυνηò ΔÞλωσηò (ΤΕΥΔ) σýμφωνο
με το üρθρο 79 πορ.4 κοι üρθρο 79Α, του N,44L2/2OL6 , το οποßο διοτßθεται σε εηεξεργÜσιμη μορφÞ στην ιστοσελßδο
τηò ΑρχÞò στην οκüλουθη διοδρομÞ:ιιιιιν,αι,εααdhsγ.9τlΑρχικÞ Σελßδο/>>ΤυποποιημÝνο ¸ντυπο Υπεýθυνηò ΔÞλωσηò-ΤΕΥΔ
κοι οδηγßεò συμπλÞρωσÞò του»,

ΜÝροò I. Πληροφορßεò σχετικü με την ονοθÝτουσο ορχÞ κοι τη διοδικοσßο ονüθεσηò.

ΜÝροò ΙI. Πληροφορßεò qχετικü με τον οικονομικü φορÝο.
ο. Πληροφορßεò qχετικü με τον οικονομικü φορÝο
β. Πληροφορßεò σχεπκü με τουò νüμιμουò εκηροσþπουò του οικονομικοý φορÝο
γ. Πληροφορßεò σlòετικü με τη στÞριξη σε ικονüτητεò üλλων φορÝων
δ, Πληροφορßεò σχετικü με υπεργολüβουò στην ικονüτητο των οποßων δεν στηρßζετοι ο οικονομικüò φορÝοò

ΜÝροò ΙΙΙ, ΚριτÞριο οποκλεισμοý:
ο, Λüγοι οηοκλεισμοý που qχετßζοντοι με ηοινικÝò κοταδßκεò
β. Λüγοι που σχετßζοντοι με την κοτοβολÞ φüρων Þ εισφορþν κοινωνικÞò οσφüλισηò
γ. Λüγοι που qχετßζοντοι με αφερεγγυüτητο, σýγκρουση συμφερüντων Þ επογγελμοτικü ηαρüπτωμο κοι üλλοι λüγοι
αποκλεισμοý
δ. ¶λλοι λüγοι αηοκλεισμοý που ηροβλÝποιτται οπü την εθνικÞ νομοθεσßα.

ΜÝροò Ιν. ΚρτÞριο ποιοτικÞò εηιλογÞò:
ο. ΓενικÞ Ýνδειξη γιο üλο το κρτÞριο επιλογÞò. (Γßνετοι μνεßο üτι ο εκÜòποτε οικονομικüò φορÝοò μπορεß νο συμπληρþσει
μüνο την σχετικÞ ενüτητο, χωρßò νο υποχρεοýται νο συμπληρþσει τιò κüτωθι.)
Α. Κοτολληλüτητο.
Β. ΟικονομικÞ και χρηματοοικονομικÞ επüρκεια.
Γ, ΤεχνικÞ κοι επογγελματικÞ ικανüτητο.
Δ. ΣυστÞμοτο διασφüλισηò ποιüτητοò κοι πρüτυπο περιβολλοντικÞò διοχεßρισηò.

ΜÝροò ν. Περιορισμüò του αριθμοý των ηληροýντων το κρπÞριο επιλüγÞò υποψηφßων.

ΜÝροò νI. ΤελικÝò δηλþσειò.

Παροστατικü εκπροσþπÞσπξ, εφüσον οι ηρομηθευτÝò συμμετÝχουν στουò διογωνισμοýò με οιττιπρüσωπο /
εκπρüσωπü τουò.
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Τα νομιμοποιηπκü Ýγγραφα κüθε συμμετÝχοντοò: τ ο Φ.Ε.Κ. ºδρυσηò κοι οι τροποποιÞσειò του (για
διογωνιζüμενουò με μορφÞ Α.Ε. κοι Ε.Π.Ε.), επικυρωμÝνο οιττßγροφο Þ οπüσποσμο του κοτοστατικοý του διογωνιζüμενου
κοι των εγγρüφων τροποποιÞσεþν του (για Ο.Ε. κοι Ε.Ε. ). Στοιχεßο κοι Ýγγροφο οπü τα οποßα πρÝπει νο προκýπτουν ο
Πρüεδροò κοι Διευθýνων Σýμβουλοò Α.Ε., τα υπüλοιπο πρüσωπα που Ýχουν δικαßωμο να δεσμεýουν με την υπογροφÞ
τουò το νομικü πρüσωπο κοι το Ýγγροφο τηò νομιμοποßησηò ουτþν, ον ουτü δεν προκýητει ευθÝωò οπü το κοτοστοτικü
ονολüγωò με τη νομικÞ μορφÞ των ετοιρειþν Þ κÜθε üλλου νομικοý προσþπου, Εüν ο προσφÝρων εßνοι φυσικü ηρüσωπο,
Ýνορξη επιτηδεýμοτοò οπü την οντßστοιχη ΟικονομικÞ Υπηρεσßα κοι τιò μετοβολÝò του.

οι ενþσειò και οι κοινοπροξßεò προμηθευτþν που υποβüλλουν κοινÞ ηροσφορü, μοζß με την προσφορü υηοβüλλουν
το παροπüνω κοτü περßπτωση δικοιολογητικÜ γιο κüθε προμηθευτÞ που συμμετÝχει στην Ýνωση Þ κοινοπροξßο.
Το ΤυποποιημÝνο ¸τττυπο Υηεýθυνηò ΔÞλωσηò (ΤΕΥΔ) σýμφωνο με το üρθρο 79 πορ,4 κοι üρθρο 79Α, του Ν.441212016
διατßθετοι σε επεξεργüσιμη μορφÞ στην ιστοσελßδα τηò ΑρχÞò στην οκüλουθη διoδpoμÞ:www.eaadhsy.grlApxιkÞ
Σελßδο/»ΤυποποιημÝνο ¸ντυπο Υπεýθυνηò ΔÞλωσηò-ΤΕΥΔ κοι Οδηγßεò συμπλÞρωσÞò του»>, οι onoioι το συμπληρþνουν
κοι το υποβüλλουν σε Ýντυηη μορφÞ.
Σε üλεò τιò περιπτþσειò üπου περισσüτερο οπü Ýνο φυσικü ηρüσωπα εßναι μÝλη του διοικητικοý, διευθυντικοý Þ εποητικοý
οργüνου ενüò οικονομικοý φορÝο Þ Ýχουν εξουσßα εκπροσþηησηò, λÞψηò αποφüσεων Þ ελÝγχου σε ουτü, κÜθε üτομο
υηογρüφειτο ßδιο ΤΕΥΔ.

Β. ΛοΙπΑ ΔΙΚΑΙοΛοΓΗτΙΚΑ (ΔΗΛΩΣΕΙΣ).

Ο συμμετÝχων υποχρεοýτοι :

ο. Νο δηλþνει στην προσφορü του την χþρα κοτογωγÞò του τελικοý προýντοò που προσφÝρει και
εφüσον κοτοσκευüζει ο ßδιοò το τελικü προýν, την επιχειρηματικÞ μονüδα στην οηοßο θα κοτασκευüσει το ηροσφερüμενο
προΤüν κοθþò και τον τüηο εγκατüστοσÞò τηò (πλÞρηò Δ/νση),

β. Να δηλþνει στην ηροσφορü του, üταν δεν κοτοσκευüσει ο ßδιοò το τελικü ηροßüν σε δικÞ του
επιχειρηματικÞ μονÜδο, την επιχειρημοτικÞ μονüδα, στην οποßο θα κατοσκευοστεß το προσφερüμενο προßüν κοι τον τüπο
εγκοτüστασÞò τηò (πλÞρηò Δ/νση).

γ, Επßσηò, ηρÝηει νο επισυνÜψει στην ηροσφορü του υηεýθυνη δÞλωσÞ του προò το ΦορÝο (ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) üτι η κοτοσκευÞ του τελικοý ηροΤüντοò θο γßνει οπü την επιχεßρηση στην οποßο ονÞκει Þ η οποßο
εκμετολλεýετοι ολικü Þ μερικü τη μονüδο κοτοσκευÞò του τελικοý προýντοò κοι üτι ο νüμιμοò εκπρüσωποò τηò
επιχεßρησηò ουτÞò Ýχει οποδεχθεß Ýναντι του την εκτÝλεση τηò συγκεκριμÝνηò προμÞθειοò, σε περßπτωση κατακýρωσηò
στον προμηθευτÞ υηÝρ του οποßου Ýγινε η οποδοχÞ.

- Σπυειþνετατ üτι τα ανωτÝοω δικαιολονπττκÜ τοποθετοýττται òπο ιοÜκελο τπò τεττνικþc ποοσοοοÜc.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.
Μετü την οξιολüγηση των προσφορþν, η ονοθÝτουσα ορχÞ ειδοποιεß εγγρÜφωò τον προσφÝροντο, στον οποßο

πρüκεται νο γßνει η κοτοκýρωση (<<ηροσωρινü ανÜδοχ9»), νο υποβüλει εντüò προθεσμßαò ειττüò δÝκο (10) ημερþν οπü
την κοινοποßηση τηò σχετικÞò Ýγγροφηò ειδοποßησηò σε ουτüν, κοι ο οποßοò οφεßλει νο υποβüλει, σε σφρογισμÝνο φüκελο
το κοτωτÝρω δικαιολογητικü (δικοιολογητικü των üρθρων 73,74,8Ο του Ν.441212016):

1. Οι ¸λληνεò πολßτεò:

ο. Γιο την οπüδειξη των κρτÞριων του ¶ρΘ. 73 πορ. 1 και πορ. 4 του ν. 4412/2OL6, αηüσηοσμο ηοινικοý μητρþου
Ýκδοσηò του τελευτοßου τριμÞνου, οπü το οποßο νο προκýπτει, üτι δεν Ýχουν κοταδικασθεß με ομετüκλητη δικοστικÞ
οπüφοση, γιο:

(1) ΚÜποιο οπü το οδικÞματα του üρθρου 73 του Ν.4412Ι2016.
(2) Κüποιο οηü το αδικÞμοτο τηò υπεξαßρεσηò, τηò εκβßοσηò, τηò πλοστογραφßοò, τηò ψευδορκßαò και τηò

δüλιαò χρεοκοηßοò.
(3) Κüηοιο οπü'τα οδικÞμοτο του Αγορονομικοý Κþδικο, qχετικü με την Üσκηση τηò επογγελμοπκÞò τουò

δροστηριüτηταò.
- Σημειþνετοι üτι σε περßπτωση που το οηüσπασμο ποινικοý μητρþου φÝρει κοτοδικαστικÝò αηοφüσεΙò, οΙ

συμμετÝχοντεò θο πρÝπει νο επισυνÜπτουν τιò οναφερüμενεò σε ουτü κοτοδικοσι,ικÝò οποφüσειò.
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- Σýμφωνο με το üρθρο 73 παρ. 1, η υηοχρÝωση αποκλεισμοý οικονομικοý φορÝα εφορμüζεται επßσηò üτον_το
πρüσωπο ειò βüροò του οηοaου εκδüθηκε ομετÜκλητÞ κοτοδικαστικÞ οπüφοση εßναι μÝλοò του διοικητικοý, δΙευθυντικοý Þ
εποπτικοý οργüνου του εν λüγω οικüνομικοý φορÝα Þ Ýχει εξουσßο εκπροσþπησηò, λÞψηò οποφüσεων Þ ελÝγχου σε
ουτü. Η υποχρÝωση του ηροηγοýμενου εδοφßου οφορÜ:
οο) στιò περιπτþσειò ετüιρÝßþν περιορισμÝνηò ευθýνηò (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικþν κεφολαιουχικþν εταιρειþν (I.Κ.Ε.) κοι
προσωηικþν ετοιρειþν (Ο.Ε. κοι Ε.Ε.), τουò διοχειριστÝò,
βb) σr,ò περιπτþbειò ανωνýμων εταßρειþν-(Α.Ý.); τον διευθýνοντο σýμβουλο, κοθþò και üλο το μÝλη του ΔιοικητΙκοý
Συμβουλßου, γγ) στιò περιητþσειò των συνεταιρισμþν το μÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου.
β.-τßο την Üπüüειξη'των κρτÞριων του ¶ρθ. 73 παρ. 4 εδ. β του v.44L2/2O1,6, πιστοποιητικü αρμüδιοò δικοστΙκÞò Þ
bιοικητικÞò ορχÞò,'Ýκδοσηò'του'τελευτοßου εξαμÞνου, οπü το οποßο νο προκýητει üτι δεν τελοýν σε πτþχευση κοι εηßσηò,
üτι δεν τελοýν σε διοδικασßο κÞρυξηò.
γ. Για την οπüδειξη των κριτÞριων του ¶ρΘ. 73 ηορ. 2 του ν. 44L2/20L6.

ßιΙ νπεýθßνη δÞτωση του v.159g/1986, στην οποßα να δηλþνοντοι üλοι οι οργονισμοß κýριαò.και επικουρΙκÞò
κοινωνικÞò ασφüλισηò στουò üποßουò ο διαγωνιζüμενοò οφεßλει νο κοτοβÜλει εισφορÝò σýμφωνα με το üρθρο 73 του ν.
44Ι2/2οΙ6,

(2) Πιστοποιητικü üλων των οργονισμþν κοινωνικÞò οσφÜλισηò που ο συμμετÝχων δηλþνει στην Υηεýθυνη
ΔÞλωση τÞò προηγουμÝνηò υποπορογρüφου (Γ.l.γ.1) οηü το οποßο νο προκýπτει üτι εßνοι ενÞμεροι ωò προòτιò εισφορÝò
κοινωνικÞò ασφüλισηò (κýριοò κοι επικουρικÞò) κοτÜ την ημερομηνßο τηò ωò üνω Ýγγροφηò ειδοποßησηò.

(j), πιστοπüßηßκü ηüυ εκδßδετοß οπü ορμüδια κοτü περßπτωση ορχÞ, οπü το οηοßο νο προκýητει üτι κοτü την
ημερομηνßο τηò ωò üνω Ýγγροφηò ειδοποßησηò, εßνοι ενÞμεροι ωò προò τιò φορολογικÝò υποχρεþσειò τουò,

(4). Γιο την απüδÝιξη üτι ο οικονομικüò φορÝοò δεν εμπßπτει σε καμßο οπü τιò περιπτþσειò του εδ. γ τηò
ηορογρüφüυ 2 του üρθρου jÝ ν. aaL2/2016, πιστüποιητικü οπü τη Διεýθυνση Προγρομματισμοý κοι Συντονισμοý,τηò
επιeεþρησηò Εργοσιοκþν ΣχÝσεων, οπü το οηοßο νο προκýπτουν οι πρüξειò εηιβολÞò προστßμου που Ýχουν εκδοθεß σε

βÜροò του 
'οικüνομικοý 

φορÝα σε χρονικü διüστημα δýο (2) ετþν npιv απü την ημερομηνßο λÞξηò τηò ηροθεσμßοò
υηοβολÞò ηροσφορüò Þ αßτησηò συμμετοχÞò.

Αν ßο κρüτοò:μÝλοò'Þ'η εν λüγω χþρο δεν εκδßδει τÝτοιου εßδουò Ýγγροφο Þ πιστοποιητικü Þ üηου το Ýγγροφο Þ
τοπιστοποιητικδουτδ'δενκολýπτει üλεòτßòπεριπτþσειòπουονοφÝροντοι στηνπορüγραφοl,στιòηεριητþσεΙòο'καΙ β'
τηò παρογρÜφου 2 κοι στην ηερßπτωση β' τηò πορογρÜφου 4 του üρθρου 73 ν, 44Ι2/20t6, το Ýγγροφο Þ το
πιþοποιητßκü μπορεß νο αντßκοθßστοτοι απü Ýνορκη βεβοßωση Þ, στα κρüτη - μÝλη Þ στιò χþρεò üηου δεν προβλÝηετοι
Ýνορκη βεβοßþση, απü υπεýθυνη δÞλωση του ενδιοφερομÝνου ενþπιον ορμüδιοò δικαστικÞò Þ διοικητικÞζ οβΧÞζτ
συμβολοßογρüφου Þ αρμüδιου επογγελμοτικοý Þ εμπορικοý οργονισμοý του κρüτουò - μÝλουò Þ τηò χþραò κοταγωγÞò Þ
τηò χþροò üπου εßνοι εγκατεστημÝνοò ο οικονομικüò φορÝαò.

ΜÝχρι να κοτοστεß εφικτÞ η Ýκδοση του ονþτÝρω πιστοποιητικοý που προβλÝπετοι στην περßπτωση γ' τηò
πορογρüφüý 2 του üρθρου 80 του ν,44L2/2οΙ6, ουτü οντικοθßστοται οπü υπεýθυνη δÞλωση του οικονομικοý φορÝο,
χωρßòνο οηοιτεßτοι επßσημη δÞλωση του ΣΕΠΕ σχετικü μετην Ýκδοση του πιστοποιητικοý ΑρΘ.376 παρ. 17 V,44I2/20L6,

δ. Πιστοποιητικü του οικεßου Επιμελητηρßου, με το οποßο θο πιστοποιεßτοι αφενüò η εγγροφÞ τουò σ' ουτü κοΙ το εΙδΙκü
εηüγγελμÜ τουò, κοτü την ημÝρο δßενÝργÝιοò του διογωνισμοý και οφετÝρου üτι εξοκολουθοýν να παρομÝνουν
εγγεγρομμÝνοι μÝχρι τηò επßδοσηò τηò ωò üνω Ýγγραφηò ειδοηοßησηò.
ε. ¸γγραφο Þ üλλο οποδεικτικü μÝüο, οηü τον Ελληνικü Οργονισμü Ανοκýκλωσηò (Ε.Ο.ΑΝ.) που νο ηιστοποΙεß üτΙ ο
συμμετÝχων Ýχει εγγροφεß στο μητρþο του οργανισμοý (Ε.ο.ΑΝ.) κοθþò εßναι οποροßτητη προýπüθεση γιο τη νüμΙμη
Üσκηση τηò δροστηριüτητüò του κοι γιο την συμμετοχÞ του σε δημüσιουò διογωνισμοýò.

2, οι ολλοδαηοß :

ο. Απüσποσμο ποινικοý μητρþου Þ ισοδýνομου εγγρÜφου αρμüδιοò διοικητικÞò Þ δικοστικÞò ορχÞò τηò
χþραò εγκοτüστοσÞò τουò, Ýκδοσηò του τελευτοßου τριμÞνου, οπü το οποßο νο προκýπτει üτι δεν Ýχουν κοταδικοσθεß με
αμετüκλητη δικοσnßÞ οπüφοση για κüποιο οπü τα οδικÞμοτα τηò περßπτωσηò α τηò ωò üνω πορογρÜφου 1 ηαρüντοò
Κεφολαßου (Γ).

β. Πιστοποιητικü τηò κοτü περßητωση ορμüδιοò δικοστικÞò Þ διοικητικÞò ορχÞò τηò χþροò εγκοτÜστοσÞò
τουò, Ýκδοσηò του τελευταßου εξομÞνου, οηü το οποßο νο προκýπτει üτι δεν τελοýν σε πτþχευση, σε διαδικοσßο κÞρυξηò
σε πτþχευση Þ υπü üλλη ανÜλογη κοτüστοση Þ διοδικοσßο κοτü το δßκοιο τηò χþροò τουò.

γ. Υπεýθυνη δÞλωση του ν.1599/1986, στην οποßο νο δηλþνοντοι üλοι οι οργανισμοß κοινωνικÞò οσφüλισηò
στουò οηοßουò ο διογωνιζüμενοò οφεßλει νο κατοβüλει εισφορÝò.

δ. ΠιστοποιÞτßκü τηò'κατÜ περßπτωση αρμüδιοò δικαστικÞò Þ διοικητικÞò ορχÞò τηò χþραò εγκοτüστασÞò
τουò, οπü το οποßο νο προκýητει üτι κοτü την ημερομηνßο τηò ωò üνω Ýγγροφηò ειδοποßησηò, εßναι ενÞμεροι ωò προò τιò
υποχρεþσειò τουò ηου οφοροýν τιò εισφορÝò κοινωνικÞò οσφüλισηò κοι ωò προò τιò φορολογικÝò υποχρεþσειò τουò.
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ε. Πιστοποιητκü τηò ορμüδιοò αρχÞò τηò χþροò εγκοτÜστασÞò τουò, οπü το οποßο νο προκýπτει üτι Þταν
εγγεγρομμÝνοι στο μητρþο του οικεßου Εηιμελητηρßου Þ σε ισοδýνομεò επογγελμοτικÝò οργονþσειò, κοτü την ημÝρο
διενÝργειοò του διογωνισμοý κοι üτ παρομÝνουν εγγεγραμμÝνοι μÝχρι την επßδοση τηò ωò üνω Ýγγραφηò ειδοποßησηò .

στ. Γιο την οηüδειξη üτι ο οικονομικüò φορÝαò δεν εμπßπτει σε κομßο απü τιò περιπτþσειò του εδ. γ τηò
πορογρüφου 2 του üρθρου 73 ν. 44L2/2O16, πιστοποιητικü οπü τη Διεýθυνση Προγρομμοτισμοý κοι Συντονισμοý τηò
Επιθεþρησηò Εργασιοκþν ΣχÝσεων, οπü το οποßο νο προκýπτουν οι πρüξειò επιβολÞò προστßμου ηου Ýχουν εκδοθεß σε
βÜροò του οικονομικοý φορÝο σε χρονικü διÜστημα δýο (2) ετþν npιv απü την ημερομηνßα λÞξηò τηò προθεσμßοò
υποβολÞò προσφορüò Þ οßτησηò συμμετοχÞò.

Αν-το κρüτοò-μÝλοò Þ η εν λüγω χþρο δεν εκδßδειτÝτοιου εßδουò Ýγγροφο Þ πιστοηοιητικü Þ üπου το Ýγγροφο Þ
το π!στοποιητικü αυτü δεν κολýητει üλεòτιò ηεριπτþσειò που οναφÝροντοι στην ηαρüγροφο 1, στιò ηεριπτþσειò α' κοι β'
τηò ποραγρüφου 2 και στην ηερßπτωση β' τηò ηοραγρÜφου 4 του üρθρου 73 ν.44L2/2OL6, το Ýγγροφο Þ το
πιστοποιητικü μπορεß νο οντικαθßστοτοι απü Ýνορκη βεβοßωση Þ, σΓο κρüτη - μÝλη Þ στιò χþρεò üπου δεν προβλÝηετοι
Ýνορκη βεβοßωση, οπü υπεýθυνη δÞλωση του ενδιοφερομÝνου ενþπιον αρμüδιοò δικοσηκÞò Þ διοικητικÞò ορχÞò,
συμβολοιογρüφου Þ ορμüδιου εηογγελμοτικοý Þ εμηορικοý οργονισμοý του κρüτουò - μÝλουò Þ τηò χþροò κατογωγÞò Þ
τηò χþραò üηου εßναι εγκοτεστημÝνοò ο οικονομικüò φορÝοò.

ΜÝχρι νο καταστεß εφικτÞ η Ýκδοση του ανωτÝρω πιστοποιητικοý που ηροβλÝπετοι στην ηερßπτωση γ'τηò
παραγρüφου 2 του üρθρου 80 του ν,44Ι2/2016, ουτü αντικοθßστοται οπü υπεýθυνη δÞλωση του οικονομικοý φορÝο,
χωρßò νο οηοιτεßται εηßσημη δÞλωση του ΣΕΠΕ σ;òετικÜ με την Ýκδοση του πιστοποιητικοý Αρθ.376 πορ. 17 v,44t2/20t6,

3. Το νομικü πρüσωπο ημεδοπÜ Þ ολλοδοπü :

ο. Το παροπüνω δικαιολογητικü των πορογρüφων 1 κοι 2 οντßστοιχα.
- Το οπüσποσμο ποινικοý μητρþου Þ Üλλο ισοδýνομο Ýγγροφο ορμüδιοò διοικητικÞò Þ δικοστικÞò ορχÞò

τηò χþροò εγκατüστοσηò του νομικοý προσþπου, των ωò üνω πορογρüφων, οφορü:
οο) στιò περιπτþσειò ετοιρειþν ηεριορισμÝνηò ευθýνηò (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικþν κεφαλοιουχικþν ετοιρειþν
προσωηικþν ετοιρειþν (Ο,Ε. κοι Ε.Ε.), τουò διοχειριστÝò,
ββ) στιò ηεριπτþσειò ονωνýμων ετοιρειþν (Α.Ε.), τον διευθýνοντο σýμβουλο, κοθþò κοι üλο το μÝλη του
Συμβουλßου,
γγ) στιò περιπτþσειò των συνετοιρισμþν το μÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου.

β. Πιστοποιητικü ορμüδιοò δικαστικÞò Þ διοικητικÞò ορχÞò, Ýκδοσηò του τελευταßου εξαμÞνου, απü το οποßο
νο προκýπτει üτι δεν τελοýν υπü κοινÞ εκκοθüριση Þ ειδικÞ εκκοθÜριση (ν. α013/2011), Þ üλλεò ονüλογεò κατοστÜσειò
(μüνο γιο ολλοδοπü νομικÜ πρüσωηο) κοι εηßσηò, üτι δεν τελοýν υηü διοδικοσßο Ýκδοσηò απüφοσηò κοινÞò Þ ειδικÞò
εκκαθüρισηò Þ υηü üλλεò ονüλογεò κοτοστüσειò (μüνο για αλλοδοπü νομικü ηρüσωηο).

γ. Εφüσον οπü την ηροσκüμιση των νομιμοποιητικþν εγγρüφων για τη λειτουργßο των νομικþν προσþηων
Ýχει υπüρξει οποιαδÞποτε ολλαγÞ Þ τροποηοßηση, ο προμηθευτÞò υποχρεοýτοι νο προσκομßσει με τα δικαιολογητικü
κατακýρωσηò κοι το σχετικü Ýγγροφο (π.χ. τροποποßηση κατοστοτικοý).

4. Οι συνετοιρισμοß :

ο. Απüσποσμα ηοινικοý μητρþου Ýκδοσηò του τελευτοßου τριμÞνου Þ Üλλο ισοδýναμο Ýγγροφο ορμüδιοò
διοικητικÞò Þ δικοστικÞò ορχÞò τηò χþροò εγκατÜστασÞò απü το οποßο νο ηροκýπτει üτι ο πρüεδροò του Διοικητικοý του
Συμβουλßου δεν Ýχει κοτοδικασθεß με ομετüκλητη δικοσnκÞ απüφαση, γιο κüποιο οηü το οδικÞμοτα τηò περßπτωσηò ο τηò
πορογρüφου 1 πορüιττοò κεφολοßου (Γ).

β. Το δικοιολογητικü των περιπτþσεων β - ε τηò πορογρÜφου 1, εφüσον ηρüκειτοι γιο ημεδοποýò
συνετοιρισμοýò κοι των περιπτþσεων β - στ τηò πορογρÜφου 2, εφüσον πρüκειται γιο ολλοδοηοýò συνετοιρισμοýò,
οντßστοιχο κοι τα δικοιολογητικÜ τηò περßπτωσηò β τηò πορογρüφου 3 πορüντοò κεφαλοßου (Γ) εφüσον ηρüκειτοι γιο
νομικü πρüσωπο ημεδαπü Þ ολλοδοπü

γ. Βεβοßωση ορμüδιοò ορχÞò üτι ο Συνετοιρισμüò λειτουργεß νüμιμο .

5. Οι ενþσειò προμηθευτþν που υποβüλουν κοινÞ προσφορü :

Το ποραπüνω κοτü περßπτωση δικοιολογητικü, γιο κüθε προμηθευτÞ ηου συμμετÝχει στην ¸νωση .

6. Αν το κρüτοò-μÝλοò Þ η εν λüγω χþρο δεν εκδßδονται το ηαροηüνω Ýγγροφο Þ πιστοηοιητικü Þ üπου ουτü δεν
κολýπτουν üλεò τιò ηεριπτþσειò που αναφÝροντοι στην πορüγροφο 1, στιò περιπτþσειò ο' και β' τηò ηοραγρÜφου 2 κοι
στην ηερßπτωση β' τηò ηαρογρüφου 4 του üρθρου 73 του. Ν 44t2/20t6, το Ýγγραφο Þ το πιστοποιητικü μπορεß νο
οντικοθßστοτοι Üπü Ýνüρκη βεβοßωση Þ, στο κρüτη - μÝλη Þ στιò χþρεò üπου δεν προβλÝηετοι Ýνορκη βεβοßωση, οπü
υπεýθυνη δÞλωση του ÝνδßοφÝρομÝνου ενþηιον ορμüδιοò δικοστικÞò Þ διοικητικÞò ορχÞò, συμβολοιογρÜφου Þ ορμüδΙου
επογγελμοτικοý Þ εμπορικοý οργονισμοý του κρüτουò - μÝλουò Þ τηò χþροò κοτογωγÞò Þ τηò χþροò üπου εßνοΙ
εγκοτεστημÝνοò ο οικονομικüò φορÝαò.

(I.Κ,Ε,) και

Διοικητικοý

Σελδα Ι5 απü 2Ι

20PROC006732165 2020-05-20



ΑνÞκει στην υπ' αριθμ. l/2020 ΔιακÞρυξη τηò Διεýθυνσηò Επικοινωνßαò / Α.Ε,Α

Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
l. Σε περßπτωση Κοινοπραξßαò Þ Ýνωσηò οτκονομτκþν φορÝων, κüθε μÝλοò τηò κοινοπροξßοò Þ Ýνωσηò

υποχρεοýτοι νο κοτοθÝσει üλα το ηοροπüνω κοτü περßητωση δικαιολογητικü και λοιπü στοιχεßο, πλην τηò εγγýησηò
καλÞò εκτÝλεσÞζ, Þ οποßο μπορεß νο εßνοι εßτε στο üνομο üλων των μελþν τηò κοßνοπροξßοò Þ Ýνωσηò, εßτε στο üνομο
ενüò τοýτων, ηλην üμωò τüτε θο περιλομβÜνει üρο üτι η εγγýηση κολýπτει ιò υποχρεþσειò üλων των μελþν τηò
κοινοπροξßοò Þ Ýνωσηò.

2. Η Ýνωση προμηθευτþν υηοβüλλει κοινÞ προσφορü, η οποßο υπογρÜφετοι υποχρεωτικü, εßτε απü üλουò τουò
προμηθευτÝò που οποτελοýν την Ýνωση, εßτε οπü εκπρüσωπü τουò εξουσιοδοτημÝνο με συμβολοιογροφικÞ πρÜξη. Στην
προσφορü οπαροιτÞτωò πρÝπει νο ηροσδιορßζετοι η Ýκτοση κοι το εßδοò τηò συμμετοχÞò του κüθε μÝλουò τηò Ýνωσηò
ηρομηθευτþν. Με την υηοβολÞ τηò προσφορüò, κüθε μÝλοò τηò Ýνωσηò ευθýνετοι ειò ολüκληρο. Σε περßπτωση
κατοκýρωσηò Þ ονüθεσηò τηò ποροχÞò υπηρεσιþν, η ευθýνη ουτÞ εξακολουθεß μÝχρι ηλÞρουò εκτÝλεσηò τηò σýμβοσηò.

3. Η εγγýηση καλÞò εκτÝλεσηò υποβÜλλεται υποχρεωτικÜ σε πρωτüτυπη μορφÞ.

4. Το πιστοποιητικü φορολογικÞò ενημερüτητοò, θο πρÝηει υποχρεωτικü νο εßναι το ηρωτüτυπο Þ
φωτοαντßγροφο εκ του πρωτοτýπου, υπογεγρομμÝνο τουτüχρονο με το πρωτüτυπο οπü τον ΠροΤστüμενο τηò Δ.Ο,Υ Þ νο
Ýχει εκδοθεß οπü το διαδßκτυο μÝσω του "ΤAXIS ΝΕΤ".

5. Τα λοιπü δικοιολογητικü τηò κοτοκýρωσηò υηοβüλλοwοι σε πρωτüτυπο Þ επικυρωμÝνο οντßγροφο, εκτüò
των περιπτþσεων που προβλÝπεται ρητü οπü διüτοξη νüμου Þ υηοβολÞ τουò σε πρωτüτυπη μορφÞ.

6. Δεν αποιτεßτοι εηικýρωση αντιγρüφου Þ φωτοοντιγρüφου ον τοýτο συνοδεýετοι οπü υπεýθυνη δÞλωση του
üρθρου 8 του ν.1599/1986, στην οποßο ο ενδιαφερüμενοò βεβοιþνει την οκρßβεια των στοιχεßων (üρθρο 11 πορ. 2 & 3
του ν.2690/1999).

7. Επισημοßνετοι üτι η ημεοουπνßα υπονροφÞò των υπεýθυνων δηλþσεων τηò παρ. 4 του Üρθρου 8
του Ν. 1599/19S6, που υποβÜλλονται ωò δικαιολογητικÜ σýμφωνα με τα οριζüμενα στο κεφ. Α'του
παρüντοò ποραρτÞματοò Ε', ΞρÝΞΞl_γLΞß
καταληκτικÞò πυεοουπνßαò υποΒολþò των ποοσοοοþν.

8. Η μη Ýγκαιρη κοι προσÞκουσα υποβολÞ των δικαιολογητικþν του παρüντοò παραρτÞματοò Ε'
συνιστü λüγω αποκλεισμοý απü το διογωνισμü.

9. Ο ανüδοχοò υποχρεοýται ετττüò (1Ο) ημερþν απü την Ýγγραφη γνωστοποßηση τηò Υπηρεσßαò να
προσÝλθει για υπογροφÞ τηò σχεπκÞò σýμβασηò στην Υπηρεσßα μαò.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΟΕΙΑ ΕΙΔΟΣ: ΕΠΙτΡΑΠΕΖΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ (τΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΕτοΥΣ 2ο21

α. Υπü εκτÝλεσπ ποουþθεια:

(1) ΠρομÞθειο 17.000 οντιτýπων επιτροπεζßων ημερολογßων διοστüσεων 24 Χ 17 cm και 23 τυηογροφικþν
φýλλων (+ 1 τυπbγροφικü) (22 τυπογροφικü φýλλο μονüχρωμο και 1 τυηογραφικü φýλλο τετρüχρωμο).
Ο οριθμüò των υπü κοτοσκευÞ οντιτýπων θα οριστικοποιηθεß κοτü την υπογραφÞ τηò σýμβασηò. Το
εξþφυλλο θο εßνοι οπü δερμοτßνη executive ορßστηò ποιüτητοò 2,2 mm κοι οφρολÝξ, θο υπüρχει δε, σε

χρυσοτυπßο Þ ασημοτυπßο, με τη μÝθοδο τηò θερμοτυπßαò, το σÞμα τηò ΕλληνικÞò Αστυνομßοò κοι το Ýτοò.
Το φýλλο σýνδεσηò κυρßωò σþμοτοò και εξωφýλλου θο εκτυηωθοýν σε χορτß γροφÞò σοπνÝ 115gr/m2. Το
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εξþφυλλο θο εκτυπωθεß σε τÝσσερο χρþματα δερμοτßνηò. Το εσωτερικü -το κυρßωò σþμο του

ημερολογßου* θα εκτυπωθεß σε χαρτß γροφÞò σατινÝ 7ogr/m2.

(2) ο ονÜδοχοò επιβορýνεται με την προμÞθεια τηò οναγκοßοò ποσüτητοò χορτοý, üπωò ονωτÝρω
περιγρÜφετοι, την ηλεκτρονικÞ σχεδßοση τηò ýληò του εσωφýλλου του ημερολογßου σýμφωνο με την ýλη κοι

τηò οδηγßεò τηò Υπηρεσßοò, την εκπüνηση των φωτομετοφορþν κοι του μοιττüζ και την εκτýπωση εσωφýλλου
και εξþφυλλων, τη βιβλιοδεσßο, τη συσκευασßα των οντιτýηων κοι μÝροò των ηαροδüσεων/ üπωò κοτωτÝρω

ρητü κοθορßζετοι.

(3) Ειδικüτερο κοτü τομεßò εργασιþν επιφορτßζεται:
(ο) ΗλεκτρονικÞ σχεδßαση εσωφýλλου: Το εσþφυλλο θα διορθρþνετοι σε τρßο τμÞμοτο: Στο εισογωγικü,

üπου θο κοταχωρηθοýν γενικÜ στοιχεßα χρÞσιμεò πληροφορßεξ, οτο κοθεουτü ημερολüγιο (ημερÞσο με
οναφορÜ των θρησκευτικþν εορτþν, το Σüββατο και οι ΚυριοκÝò θο τßθεντοι σε μßο σελßδο) κοι τÝλοò στο

τηλεφωνικü ευρετÞριο κοτ' ολφοβητικÞ τüξη. Επßσηò στο τÝλοò θα υπüρχουν 5 Ýγχρωμοι γεωγροφικοß
χüρτεò Þτοι: γεωγραφικüò χüρτηò Ελλüδοò,(σε 2 σελßδεò), Ν. ΑπικÞò κοι Ν. Θεσ/νßκηò (οπü 1 σελßδο
Ýκοστοò), γεωγροφικüò χüρτηò τηò Ευρþπηò (σε 1 σελßδο) κοι ηογκüσμιοò γεωγροφικüò χüρτηò (σε 2

σελßδεò). Η Υπποεσßα θσ παοαδþσει στον ανÜδο-ο υüνον τπν ýλπ του ποþτου υÝοουc (δπλαδþ
υüνο τα νενικü οποιγεßα. νοÞσιυεò πλποοιοοοΙεò και τον τπλειοωυκü κατüλονο των υπποεσΙþν
τηò ΕλληνικÞò Αστυνουßαò), ο οποßοò θο ηροχωρÞσει στην ηλεκτρονικÞ σχεδßοση τηò Ýκδοσηò σýμφωνο

με τιò οδηγßεò τηò. ¼σον οφορü τουò χüρτεò ο ονÜδοχοò οφεßλει να χρησιμοποιÞσει χÜρτεò που θο

περιÝχουν τιò δ ιεθνþò ονογνωρισμÝνεò ον ομοσßεò των κρατþν κοθþò κοι το διεθνþò ονογνωρισμÝνο
σýνορο ουτþν.
Στο ιοÜκελο τπò τετ.νικÞò ποοσιοοοÜò που αοοοÜ την Ýκδοσπ των επιτοαπεζßων πυεοολονßων
(τýπου ΒιΒλßου) ΕλληνικÞò Αστυνομßαò Ýτουò 2Ο21, θα ποÝπει να ποοσκομßζογτοι δεßνυοτα των
νεωνοοιοικþν -αοτþν που θα γοπσιυοποιπθοýν στπν Ýκδοσπ. τüσο στην κανονικÞ διÜστασπ του
ηυεοολονßου üσο και σε υενÝθυνσπ (4οοο/ο).

Η υη ποοσκüυιση δεινυÜτων των νεωνοαοικþν τ.αοτþν. αποτελεΙ λüνο οπüοοιψπò τπc τε-νικþc
ποοσωοοÜò.

(β) ΛοιπÝò προκαταρκτικÝò εργασßεò: Ο ονüδοχοò επιφορτßζετοι με την ηροετοιμοσßο των εκτυπþσεων,
κοτοσκευÞ δηλαδÞ φιλμò, ονοπαραγωγÝò, ηλιοτυηßεò κοι μοντüζ, Επßσηò επιφορτßζετοι με την διομüρφωση
των μοκετþν του εξωφýλλου κοι εκεßνων των φýλλων σýνδεσηò κυρßωò σþμοτοò κοι εξωφýλλου.

(γ) εκτýπωση: οι εκτυπþσειò των φýλλων σýνδεσηò κυρßωò σþματοò κοι εξωφýλλου θο εßνοι τετρüΧρωμεò.

(δ) Βιβλιοδεσßα: Η υπü εκτÝλεση εργοσßο συνßστοτοι στη:

. Σýνθεση εσωφýλλων.

. Βιβλιοδεσßο σþμοτοò εσωφýλλου (κλωστοροφÞ με τÝσσεριò ροφÝò, σýνδεση τυηογροφικþν με κüλλο κοΙ

ενßqχυσÞ τουò με κεφολÜρι χρþμοτοò, που θο επιλεγεß οηü την Υπηρεσßο ονüλογο με τη μοκÝτο τηò
επÝνδυσηò του εξωφýλλου).

. ΤοποθÝτηση σελιδοδεßκτη χρþμοτοò, που θα εηιλεγεß οηü την Υηηρεσßα

r Γιο το εξþφυλλο θο χρησιμοποιηθεß δερματßνη executive metallic με σκληρü χορτüνι εισαγωγÞò πüχουò 2,2
mm κοι αφρολÝξ, ενþ η ρüχη θο εßνοι στρογγυλÞ. Το εξþφυλλο θο εκτυπωθεß σε τÝσσερο (4) χρþμοτο.

. Στο εξþφυλλο θα υηüρχει σε χρυσοτυηßο Þ οσημοτυηßα, με τη μÝθοδο τηò θερμοτυπßοò, το σÞμα τηò
ΕλληνικÞò Αστυνομßοò κοι το Ýτοò κοθþò κοι οι λÝξειò ΗΜΕΡΟΛΟΠΟ - CALENDAR.

(ε) Σελιδοδεßκτηò: χρþμα εηιλογÞò τηò Υπηρεσßοò.
(στ) Συσκευοσßα: Το ημερολüγιο θο ηαροδοθοýν σε συσκευοσßο των 20 οντιτýπων σε ονθεκτΙκü χÜρτνΟ

κιβþτιο. Ο οριθμüò ουτüò δýνατοι νο μετοβληθεß μετü οπü Ýγκριση τηò Υπηρεσßαò.

Β. Χοüνοò - τüποò παοÜδοσπò:

(1)Εντüò εßκοσι (20) ημερþν οηü την υπογροφÞ τηò σýμβοσηò θο ποροδοθεß στον ονÜδοχο το ονογκοßο υλΙκü (ýλη

του ÝππροπÝζιου ημερολογßου-τýπου βιβλßου ) σε ηλεκτρονικÞ μορφÞ.
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(2)Ο ονüδοχοò οφεßλει νο παροδþσει το συνολικü οριθμü των οντιτýπων προοδευτικü μετοξý 1 Οκτωβρßου 2020
Ýωò κοι 31 οκτωβρßου 2Ο2Ο. Τα ημερολüγιο θο συσκευαστοýν σε ονθεκτικü δÝματα των 20 αιττιτýηων, (ο
οριθμüò των αντιτýπων κüθε δÝμοτοò μπορεß νο μετοβληθεß μετÜ οηü συμφωνßο με την Υπηρεσßο)

(3)ο ονüδοχοò οφεßλει νο ενημερþσει Ýγκοιρο την Υηηρεσßα βαξ, προκειμÝνου νο ηορευρßσκεται συστοθεßσο τριμελÞò
επιτροπÞ τηò Υπηρεσßοζ βαζ, κοτü την τελικÞ εκτýπωση ουτοý, ηροκειμÝνου νο εγκρßνει την Ýκδοση κοι νο δηλþσει
το τυπωθÞτω,

(4)ο ονüδοχοò οφεßλει να ποροδþσει τη συνολικÞ ποσüτητο οντιτýπων στιò εγκοτοστüσειò τηò Υπηρεσßοò (Λ.
Κηφισßαò 23, 15L23, Μαροýα).

(5) τÝλοò μετü την ολοκλÞρωση τηò εκτýπωσηò των επιτραπÝζιων ημερολογßων-τýπου βιβλßου ο ονüδοχοò οφεßλει νο
ποροδþσει στην Υπηρεσßο μαò το αρχεßο του υλικοý (<<ονοικτü» ορχεßο, με üτι περιλαμβüνει ουτü ) σε ηλεκτρονικÞ
μορφÞ (CD Þ DVD ονüλογο).

2 .ΥΠο πΡοΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔοΣ: ΗΜΕΡο^οΓΙΑ ΑτΖΕΝΤΕΣ ΕΛ^ΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝοΜΙΑΣ ΕτοΥΣ 2ο21

α. Υπü εκτÝΛεση προυÞθεια:

(1) ΠρομÞθειο 43.000 οντιτýηων ημερολογßων - οτζεντþν τηò ΕλληνικÞò Αστυνομßοò Ýτουò 2021.

(2) Το ημερολüγιο θο Ýχει το ακüλουθο τεχνικü χοροκτηριστικü:
ο, Σελßδεò:
β,ΔιÜστοση εσωφýλλων:
γ. Διüστοση εξωφýλλων:

δ. Εκτýπωση εσωτερικοý :

ε. Χορτß εσωτερικοý:

208 + 4 εξωφýλλου + φüδρο για κολλιτεχνικÞ βιβλιοδεσßο.
8 Χ 11 cm (κλειστü)
8,3 Χ 11,5 cm (κλειστü)
16,6 Χ 12,5 cm + ρÜχη (ανüπτυγμο)
Τετρüχρωμη δýο üψεων,
70 grlm2 ΓροφÞò

στ. Εξþφυλλο - οπισθüφυλλο: Δερμοτßνη executive αρßστηò ποιüτητοò με σκληρü χορτüνι πüχουò lmm,
ζ. Επεξεργοσßο εξωφýλλων: Το εξþφυλλο θο εκτυπωθεß σε τÝσσερο (α) χρþμοτο. Στο εξþφυλλο θο υπüρχει

σε χρυσοτυπßο Þ οσημοτυπßο, με τη μÝθοδο τηò θερμοτυπßοò, το σÞμο τηò

η. Βιβλιοδεσßο:
ΕλληνικÞò Αστυνομßοò κοι το Ýτοò.
ΚλοσικÞ σκληρÞ βιβλιοδεσßο- κλωòποραφÞ κοι κεφαλüρι χρþματοò επιλογÞò τηò
Υπηρεσßοò.

(3) Βιβλιοδεσßα: Η υπü εκτÝλεση εργοσßο συνßστοτοι στη:
- Σýνθεση εσωφýλλων
-Βιβλιοδεσßο σþμοτοò εσωφýλλων (κλωστοροφÞ με τÝσσεριò ροφÝò, σýνδεση τυπογραφικþν με κüλλο και
ενßqχυσÞ τουò με κεφολüρι χρþμοτοò ηου θο επιλεγεß απü την Υηηρεσßο ονüλογο με τη μοκÝτο τηò επÝνδυσηò
του εξωφýλλου).

- Η ρüχη θα εßναι στρογγυλÞ.

(4) Ο ονüδοχοò επιβαρýνεται με την προμÞθειο τηò οναγκοßοò ποσüτητοò χορτιοý, την ηλεκτρονικÞ qχεδßοσÞ, τÞν
εκπüνηση των φωτομεταφορþν κοι του μοντüζ, την πορογωγÞ δοκιμßων, ηλιοτυπιþν, την εκτýπωση εσωφýλλων
κοι εξωφýλλων, τη βιβλιοδεσßο, τη συσκευασßο των οντιτýπων κοι την πορüδοση, üπωò ανωτÝρω ηεριγρüφετοι .

(5) Η Υπηρεσßο οφεßλει να ποροδþσει στον ονÜδοχο εντüò ηροθεσμßοò εßκοσι (20) ημερþν οπü την υπογροφÞ τηò
Σýμβασηò μüνο την ýλη του πρþτου μÝρουò (δηλοδÞ μüνο το γενικü στοιχεßο, χρÞσιμεò πληροφορßεò κοι τον
τηλεφωνικü κατüλογο των Υηηρεσιþν τηò ΕλληνικÞò Αστυνομßοò) ο, οποßοò θο προχωρÞσει στην ηλεκτρονικÞ
σχεδßαση τηò Ýκδοσηò σýμφωνα με τιò οδηγßεò τηò.

Β. Χοüνοò - τüποò παοÜδοσπò:

(1) Εντüò εßκοσι (20) ημερþν οηü την υηογροφÞ τηò συμβοσηò θο παροδοθεß στον ανüδοχο το ονογκοßο υλικü (ýλη
του ημερολογßου ατζÝντοò) σε ηλεκτρονικÞ μορφÞ.

Σελßδαl8απü2Ι

20PROC006732165 2020-05-20



ΑνÞκει στην υπ' αριθμ. l/2020 ΔιακÞρυξη τηò Δεýθυνσηò Επικοινωνßαò / Α.Ε.Α.

(2) Ο ονÜδοχοò οφεßλει νο ηαροδþσε| το συνολικü οριθμü των αντιτýπων ηροοδευτικü μετοξý 1 Οκτωβρßου 2020 Ýωò
κοι 31 Οκτωβρßου 2020. Το ημερολüγιο θο συσκευαστοýν σε ονθει<τικÜ δÝμοτα των 150 οντιτýπων, (ο αριθμüò των
αντιτýηων κüθε δÝματοò μπορεß να μεταβληθεß μετü οπü συμφωνßα με την Υηηρεσßο)

(3) Ο ονüδοχοò οφεßλει νο ενημερþσει Ýγκοιρο την Υπηρεσßο μαò, προκειμÝνου να ηορευρßσκετοι συσταθεßσο τριμελÞò
εηιτροπÞ τηò Υπηρεσßοξ βοζ, κοτü την τελικÞ εκτýπωση ουτοý, προκειμÝνου νο εγκρßνει την Ýκδοση κοι νο δþσει το
τυπωθÞτω.

(α) Ο ονÜδοχοò οφεßλει νο ποροδþσει τη συνολικÞ ηοσüτητο αιιττýπων στιò εγκοτοστüσειò τηò Υπηρεσßοò (Λ.
Κηφισßοò 23, L5I23, Μοροýσι).

(5) ΤÝλοò μετü την ολοκλÞρωση τηò εκτýηωσηò των ημερολογßων οτζεντþν ο ανüδοχοò οφεßλει νο παροδþσει στην
Υπηρεσßο μοò το ορχεßο του υλικοý («ονοικτü» ορχεßο, με üτ ηεριλομβüνει ουτü ) σε ηλεκτρονικÞ μορφÞ (CD Þ
DVD ονüλογο).

3 .ΥΠο πΡοΜΗοΕΙΑ ΕΙΔοΣ: ΕπΙΤοΙΧΙΑ ΗΜΕΡοΛοΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣτΥΝοΜΙΑΣ ΕτοΥΣ 2ο2Ι

α. Υπü εκτÝλεση ποουÞθεια:

(1) ΠρομÞθειο 2.000 οιτπτýπων επιτοßχιων ημερολογßων. Το ημερολüγιο τοßχου εμπλουτßζετοι με φωτογροφικü
υλικü που οφορü σε πολλÝò κοι πολλοηλÝò δρüσειò των Υπηρεσιþν τηò ΕλληνικÞò Αστυνομßοò. Η εν λüγω Ýκδοση
Ýχει διοστüσειò: Α3 (29,5Χ42 εκ.),14 φýλλα, εκτýπωση: τετροχρωμßαò, χορτß: 200gr velvet, βιβλιοδεσßο: σπιρüλ

με κρεμοστÜρι ΩμÝγο και στην πλüτη χορτüνι.

(2) Ο ονüδοχοò επιβορýνετοι με την προμÞθειο τηò ονογκοßοò ποσüτητοò χορτιοý, την ηλεκτρονικÞ qχεδßοση
σýμφωνο με την ýλη και τιò οδηγßεò τηò Υπηρεσßοò, την εκπüνηση φωτομεταφορþν, κοι του μοιττüζ τη σýνδεση
των φýλλων του ημερολογßου με σπιρüλ τη συσκευοσßο των οιττιτýπων κο! την ηορüδοση üπωò ονωτÝρω
περιγρüφεται.

β. Χοüνοò - τüποò παρÜδοσηò:

(1) Εντüò εßκοσι (20) ημερþν οηü την υπογροφÞ τηò σýμβοσηò θο ποροδοθεß στον ονüδοχο το ανογκοßο υλικü (αρχεßο

φωτογραφιþν) σε ηλεκτρονικÞ μορφÞ.

(2) Ειδικü για το υπü προμÞθεια εßδοò (επιτοßχιο ημερολüγιο) χρüνοò ηορüδοσηò ορßζεται η 1η Οκτωβρßου 2020. Το
επιτοßχιο ημερολüγιο θα συσκευασθοýν σε κουτιü των τριüντα (30) τεμοχßων το οποßο θο τοποθετοýντοι σε πολÝτεò
διαστÜσεων 70χ100 cm.

(3) ο ονüδοχοò οφεßλει νο ενημερþσει Ýγκοιρο την Υηηρεσßο βοζ, ηροκειμÝνου να ηορευρßσκετοι συστοθεßσα τριμελÞò
εηπροπÞ τηò Υπηρεσßοζ βοζ, κοτü την τελικÞ εκτýηωση ουτοý, ηροκειμÝνου νο εγκρßνει την Ýκδοση κοι να δþσει
το τυπωθÞτω.

(4) ο ονüδοχοò οφεßλει νο ποραδþσει τη συνολικÞ ποσüτητο οιιτιτýπων στιò εγκοταστüσειò τηò Υπηρεσßοò (Λ.
Κηφισßοò 23, L5123, Μοροýσι).

(5) ΤÝλοò μετü την ολοκλÞρωση τηò εκτýπωσηò των εηιτοßχιων ημερολογßων ο ονüδοχοò οφεßλει νο ηοροδþσειστην
Υηηρεσßο μοò τü ορχεßο του υλικüý («ονοικτü» ορχεßο, με üτι ηεριλομβüνει αυτü ) σε ηλεκτρονικÞ μορφÞ (CD Þ
DVD ονüλογο).
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4 .ΥΠο πΡοΜΗοΕΙΑ ΕΙΔοΣ: ΕπΙτΡΑπΕΖΙΑ ΗΜΕΡο^οΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΔοΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙκΗΣ
ΑΣΤΥΝοΜΙΑΣ ΕΤοΥΣ 2ο21

α. Υπü εκτÝλεσπ ποουýθεια:

(1) ΠρομÞθειο 2.0οο αντιτýπων επιτροπÝζιων ημερολογßων ειδικÞò Ýκδοσηò γιο το Ýτοò 2021.Η εν λüγω Ýκδοση
Ýχει διοστüσειò: 14,5 χ 20.Scm και 23 τυπογραφικþν φýλλων (* 1 τυπογροφικü), (22 τυπογροφικü φýλλα
μονüχρωμα κοι 1 τυπογροφικü φýλλο τετρÜχρωμο). Το εξþφυλλο θο εßνοι πυρογροφοýμενο απü δερματßνη
üριστηò ποιüτητοò με στρογγυλÝò γωνßεò, θο υπüρχει δε το σÞμο τηò ΕλληνικÞò Αστυνομßοò κοθþò κοι το
Ýτοò. Το φýλλα σýνδεσηò του κυρßωò σþμοτοò και του εξωφýλλου θο εκτυπωθοýν σε χορτß σατινÝ
1159r/m2. το εσωτερικü - το κυρßωò σþμα του ημερολογßου - θο εκτυηωθεß σε χορτß γροφÞò σοτινÝ
70gr/m2 σε τρßο χρþμοτο.

(2) Η Ýκδοση θο εßνοι τοποθετημÝνη σε κουτß, Ýτσι þστε νο μπορεß νο προσφερθεß ωò δþρο. Το κουτß

συμπεριλομβÜνετοι στην τιμÞ,

(3) ΤοποθÝτηση σελιδοδεßκτη χρþματοò, που θο εηιλεγεß οπü την Υπηρεσßο.

(4) Ηλει<τρονικÞ σlòεδßαση εσωφýλλου: Το εσþφυλλο θο διαρθρþνετοι σε τρßο τμÞματο: Στο εισογωγικü,
üπου θο κοτοχωρηθοýν γενικÜ στοιχεßα χρÞσιμεò ηληροφορßεζ, οτο κοθεουτü ημερολüγιο (ημερÞσιο με
ονοφορü των θρησκευτικþν εορτþν, το Σüββατα κοι οι ΚυριοκÝò θο τßθενται σε μßο σελßδο) και τÝλοò στο

τηλεφωνικü ευρετÞριο κοτ'ολφοβητικÞ τüξη. Εηßσηò στο τÝλοò θο υπüρχουν 5 Ýγχρωμοι γεωγραφικοß χüρτεò
Þτοι: γεωγροφικüò χüρτηò Ελλüδοò,(σε 2 σελßδεò), Ν. ΑττικÞò κοι Ν. Θεσ/νßκηò (οπü 1σελßδο Ýκοστοò),

γεωγροφικüò χüρτηò τηò Ευρþπηò (σε 1 σελßδα) και ηογκüσμιοò γεωγροφικüò χÜρτηò (σε 2 σελßδεò). Η

Υπποεσßα θο παοαδþσει cπov ανÜδογο υüνον τπν ýλπ του ποþτου υÝοουò (δηλαδÞ υüνο τα νενικü
στοιχεßο, νοÞσιυεò πλποοιοοοßεò και τον τπλεοωνικü κοτÜλονο των υπποεσιþν τπc ΕλληνΙκÞc
Αστυνουßαò), ο οηοßοò θο προχωρÞσει στην ηλεκτρονικÞ qχεδßαση τηò Ýκδοσηò σýμφωνο με τιò οδηγßεò τηò.
¼σον οφορÜ τουò χüρτεò ο ανüδοχοò οφεßλει νο χρησιμοποιÞσει χÜρτεò ηου θο περιÝχουν τιò διεθνþò
ονογνωρισμÝνεò ονομασßεò των κροτþν κοθþò και τα διεθνþò ονογνωρισμÝνο σýνορο ουτþν.
Στο ιοÜκελο τπò τε-νικÞò ποοσιοοοüò που αοοοÜ τπν Ýκδοσπ των ηυεοολονßων (ειδικÞ ÝκδοσπΙ
ΕλληυκÞò Αστυνουßοò Ýτουò 2ο21. θα ποÝπει να ποοσκουßΖοττται δεßνυατα των νεωνοαιοικþν
ναοτþν που θα .rοπσιυοποιπθοýν στπν Ýκδοσπ, τüσο στπν κανονικÞ διÜcπασπ του πυεοολονßου
üσο και σε υενÝθυνσπ (4οοο/ο).

(5) ο ονüδοχοò επιβαρýνεται με την προμÞθειο τηò ανογκαßοò ποσüτητοò χορτιοý, üπωò ονωτÝρω
περιγρüφετοι, την ηλεκτρονικÞ qχεδßοση τηò ýληò του εσωφýλλου του ημερολογßου σýμφωνο με την ýλη και

τηò οδηγßεò τηò Υπηρεσßαò, την εκπüνηση των φωτομεταφορþν και του μοιττüζ κοι την εκτýπωση
εσωφýλλου κοι εξþφυλλων, τη βιβλιοδεσßα, τη συσκευοσßο των οντιτýπων κοι την συνολικÞ ηορüδοση των
οντιτýηων.

(6) Στο οÜκελο τπò τε-νικþò ποοσοοοÜò που αοοοÜ την Ýκδοσπ των πυεοολογßων (ειδικÞ ÝκδοσηΙ
ΕλλπυκÞò Acπuvouiac Ýτουò 2Ο21, θα ποÝπει να ποοσκουßζονται δεßνυατα των νεωνραοικþν
-αοτþν που θα .ßΓησιμοποιηθοýν στην Ýκδοση. τüσο στην κανονικÞ διÜσταση του πυερολογßου
üσο και σε υενÝθυνσπ (4οοο/ο).

(7) Η υπ ποοσκüυιση δεινυÜτων των νεωνοοιοικþν -αοτþν. οποτελεß λüνο απüοοιιυπò τηò τε-νικÞc
ποοσιοοοÜò.

Β. Χοüνοò - τüποò παοüδοσπò:

(1) Εντüò εßκοσι (20) ημερþν αηü την υπογροφÞ τηò σýμβοσηò θο ηοροδοθεß στον ονüδοχο το οναγκοßο υλικü (ýλη
του ημερολογßου οτζÝνταò) σε ηλεκτρονικÞ μορφÞ.
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(2) Ο ονÜδοχοò οφεßλει νο παροδþ(Ει το ουνολικü αριθμü των ονπτýπων προοδευτικü μετοξý 1 οκτωβρßου 2020 Ýωò
κο1 31 οιιτωβρßου 2020. Το ημερολüγιο θο συσκευοστοýν σε ονθεκτικü κουπü των εßκοσι (20) ονττýπων, (ο
αριθμüò των ονττýπων κüθε δÝμοτοò μπορεß νο μετοβληθεß μετü οπü σιιμφωνßο με την Υπηρεσßο)

(3) Ο ονüδοχοò οφεßλει νο ενημερþσει Ýγκαιρο την Υπηρεσßο βαξ, προκειμÝνου νο πορευρßσκετοι συοτοθεßσο
τριμελÞò εππροπÞ τηò Υπηρεσßαζ Fαζ, κοτü την τελικÞ εκτýπωση ουτοý, προκειμÝνου νο εγκρßνει την Ýκδοση κοι νο
δþσει το τυπωθÞτω.

(α) ο ονüδοχοò,οφεßλει νο παροδþσει τη συνολικÞ ποσüτητο ονττýπων στιò εγκοτοστüσειò τηò Υπηρεσßοò (Λ.
Κηφισßοò 23, L5L23, Μαροýσι).

(5) ΤÝλοò μετü την ολοκλÞρωση τηò ειòτýπωσηò των ημερολογßων (ειδικÞ Ýκδοση) ο ονüδοχοò οφεßλει νο ποροδþσει
στην Υπηρεσßο μοò το αρχεßο του υλικοý («ονοικτü» ορχεßο, με üτι περιλομβüνει ουτü ) σε ηλεκτρονικÞ μορφÞ (CD Þ
DVD ονüλογο).
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