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Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την
«Προμήθεια βιβλιοδετικού μηχανήματος στο Εκτυπωτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών».

Προϋπολογισμός: 49.938,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας: Δευτέρα16 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ.
Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
Τόπος διενέργειας: Α΄ κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη – Ρίο.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ :
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και έχουν σχέση με το αντικείμενο πρέπει να καταθέσουν αναλυτική
έγγραφη προσφορά –τεχνική και οικονομική– σε δύο αντίγραφα το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2015 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών Α΄ κτίριο, ισόγειο.
1.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα λήξης
υποβολής τους.
2.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται
ως απαράδεκτες χωρίς να αποσφραγισθούν.
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς στον οποίο αναγράφονται, τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος- ο πλήρης τίτλος
του διαγωνισμού-η ημερομηνία και η ώρα διενέργειας, θα περιλαμβάνει τα εξής :
α) Τον σφραγισμένο φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (αναλυτική περιγραφή από τον ανάδοχο κλπ) σε δύο
αντίτυπα (πρωτότυπο – αντίγραφο) με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
β) Τον σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο – αντίγραφο) με την ένδειξη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Χρόνος ισχύος των προσφορών:
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον, από
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και θα πρέπει να αναφέρεται (επί ποινή αποκλεισμού) με
οποιονδήποτε τρόπο στην προσφορά των συμμετεχόντων.
Όσοι καταθέσουν προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:
1. α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
(1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού
(2) Να δηλώνεται η πλήρης αποδοχή των όρων του διαγωνισμού
(3) Να αναφέρεται ότι η χρονική ισχύς των προσφορών (τεχνικών & οικονομικών) είναι εκατόν είκοσι (120)
ημερολογιακές ημέρες.
(4) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του
αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη
διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
(5) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι:
- δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
- είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της έγγραφης ειδοποίησης σύμφωνα με το αρ. 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/07. Για όσους
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του
Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
(6) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών
προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (Ν. 4250 [ΦΕΚ Α’ 74/26-3-2014] άρθρο 3).
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2) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το διαγωνισμό.
Εγγυήσεις :
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 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, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση
να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να
μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
3. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να
περιλαμβάνουν απαραίτητα και τα ακόλουθα :
1. Την ημερομηνία έκδοσης
2. Τον εκδότη.
3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
4. Τον αριθμό της εγγύησης.
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως ή της διζήσεως.
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπάγεται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
11. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο
της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
12. Την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
α) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς
που ζητά η διακήρυξη.
β) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα
υλικά, πλέον δύο (2) μήνες.
i.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό :
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ., δηλ.40.600,00 € x 2% = 812,00 €.
β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα
:
i. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.
II. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη}.
γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: η ανάληψη
υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς
τον οποίο και απευθύνεται
(1) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
(2) η ημερομηνία έκδοσής της
(3) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
(4) η ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων
εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία.
Προσφορές χωρίς την ανωτέρω εγγυητική επιστολή συμμετοχής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν
λαμβάνονται υπόψη.
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ii. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης :
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ, κατά το
στάδιο υπογραφής της σύμβασης.
iii. Εγγύηση καλής λειτουργίας:
Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας,
ίση με το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ με χρόνο ισχύος τουλάχιστον δύο (2) έτη.
 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά
παραστατικό εκπροσώπησης.
Η Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από
γνωμοδότηση του αρμόδιου, για την αξιολόγηση του διαγωνισμού, οργάνου.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή.
O προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 49.938,00 € € συμπ. Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον
προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών
(Ν.3801/2009, άρθρο 46).
Πλέον των νόμιμων κρατήσεων, ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται και με κράτηση 0.10% της καθαρής συμβατικής αξίας
(δηλ. εκτός Φ.Π.Α.), η οποία δαπάνη αφορά τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15-9-2011, Φ.Ε.Κ. Α΄204).
Επίσης γίνεται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι διακηρύξεις θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες. Τηλ. (2610) 969.023, 969.024, 696.030, 969.050 και 969.066 καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου
Πατρών www.upatras.gr στο link: «Ανακοινώσεις» - Κατηγορία: Προμήθειες, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ανακτήσουν και το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της Πανεπιστημιούπολης. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν
να ενημερώνονται διαρκώς στην παραπάνω ιστοσελίδα για παρατηρήσεις/ διευκρινήσεις που τυχόν προκύψουν.

Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως
Οικονομικών Υποθέσεων

Δημήτριος Ψαλτόπουλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ.Α:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Βιβλιοδετικό μηχάνημα στο
Εκτυπωτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου
Πατρών»
ΚΑΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΘΝΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΟΠΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΠΑΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στο βιβλιοδετικό μηχάνημα του Εκτυπωτικού Κέντρου του
Πανεπιστημίου Πατρών.
1) Να είναι καινούργιο, αυτόματης σύγχρονης τεχνολογίας, ικανό για 24ωρη λειτουργία.
2) Να διαθέτει κονσόλα με οθόνη αφής, για γρήγορο και εύκολο χειρισμό του μηχανήματος.
3) Να έχει ταχύτητα, τουλάχιστον 450 βιβλίων την ώρα.
4) Να διαθέτει τουλάχιστον 20 διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας.
5) Να διαθέτει έξι (6) πυκμάσεις. Δύο (2) στην ράχη, από μία (1) στις δύο πλευρές και από δύο (2) για τα αυτιά
του εξώφυλλου.
6) Να έχει την δυνατότητα από την κονσόλα χειρισμού του μηχανήματος, να γίνεται αυτόματα η ρύθμιση του
πάχους του βιβλίου και των έξι (6) πυκμάσεων.
7) Να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση πίεσης εξώφυλλου.
8) Να διαθέτει αυτόματη μονάδα παραλαβής έτοιμων βιβλίων, χωρητικότητας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη.
9) Να διαθέτει δονητή στην περιοχή φόρτωσης του βιβλίου.
10) Να διαθέτει για το χάραγμα της ράχης του βιβλίου, δίσκο κοπής και μαχαίρια χάραξης, με ρύθμιση βάθους κοπής
από 0 mm μέχρι 3 mm.
11) Να διαθέτει ανεξάρτητη μονάδα περισυλλογής σκόνης ρινισμάτων.
12) Να διαθέτει δύο (2) κυλίνδρους κόλλας, που να μπορούν να ρυθμίζουν την ποσότητα της κόλλας και να
εφαρμόζουν κόλλα στο πλάϊ του βιβλίου.
13) Να διαθέτει ένδειξη χαμηλής και υψηλής στάθμης της κόλλας.
14) Να έχει την δυνατότητα βιβλιοδεσίας, πάχους βιβλίου ελάχιστο από 1 mm και μέγιστο όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο.
15) Να έχει την δυνατότητα να δέχεται διάσταση βιβλίου 100Χ100 χιλ. ελάχιστη και μέγιστη διάσταση βιβλίου, όσο
το δυνατόν μεγαλύτερη.
16) Να έχει δυνατότητα παραγωγής μπλόκ με εξώφυλλο και χωρίς εξώφυλλο.
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17) Να διαθέτει αυτόματο πατάρι τροφοδοσίας των εξωφύλλων.
18) Να διαθέτει φωτοκύτταρο για τον έλεγχο διπλού εξώφυλλου.
19) Να έχει δυνατότητα να δέχεται βάρος εξώφυλλων από 80 έως 300 gr.
20) Να έχει δυνατότητα να δέχεται διάσταση εξώφυλλου 200Χ100 χιλ. ελάχιστη και μέγιστη διάσταση εξώφυλλου,
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη.
21) Να υπάρχει φύλλο συμμόρφωσης προδιαγραφών.
22) Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον επί δύο (2) έτη, από την ημερομηνία εγγύησης.
23) Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται εντός σαράντα (40) ημερών ημερολογιακών από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του
Τμήματος Εκτυπώσεων – Τυπογραφείου

ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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Κ.Α.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προμήθεια:
«Βιβλιοδετικό μηχάνημα στο Εκτυπωτικό Κέντρο
του Πανεπιστημίου Πατρών»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΣ

Α/Α
1.

Βιβλιοδετικό μηχάνημα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Ένα (1) τεμάχιο

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

40.600,00

40.600,00

Φ.Π.Α 23%

9.338,00
49.938,00

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του
Τμήματος Εκτυπώσεων – Τυπογραφείου

Χρήστος Μενούνος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ



ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΣ

Α/Α

1.

Βιβλιοδετικό μηχάνημα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

Ένα (1) τεμάχιο

………..

………..

ΦΠΑ 23%

………..

ΣΥΝΟΛΟ

………..

Ο προσφέρων

………………………
(Υπογραφή – σφραγίδα)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ………………………….
Κατάστημα ..............................................
(Λ/νση οδός-αριθμόςΤΚ fax)

Ημερομηνία έκδοσης .........
Ευρώ. ..................................

Προς
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 διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι τον
ποσού των ΕΥΡΩ.
.................................... (και ολογράφως) ..............................................................
της

εταιρείας

..........................................................................................

υπέρ
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..
To παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικό
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα
σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ....................................... , ...................... , ........

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη)
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ
,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από
το Υπουργεία Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας...............................................
Κατάστημα
........... , .......................... ,.
(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax)
.......................
Προς
…………………………..

Ημερομηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ ..........................

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 διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ………………………
(και ολογράφως)
,
στο οποίο και μόνο περιορίζεται
η
υποχρέωση
μας,
υπέρ της
εταιρείας
…………………………………………………………………………..….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.
To παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 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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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Αρμόδιος: κ. Νικ. Κουτσάγγελος
Τηλ.: 2610 969024, 023, 030, 050, 066.
Fax: 2610 992349
E-mail: oikonomiki@upatras.gr
http://www.upatras.gr
Πάτρα ……/ ……/ 2015
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: . . . . . .

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την προμήθεια Βιβλιοδετικού μηχανήματος της Πανεπιστημιούπολης Πατρών.
Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης : ……….…………………………2015.
Τόπος κατάρτισης της σύμβασης : Το γραφείο της Πρυτανείας στην Πανεπιστημιούπολη (Ρίο).
Συμβαλλόμενοι : 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . ., νόμιμος εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πατρών.
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας:………….…………………..., Δ/νση:
………………….., Α.Φ.Μ. ………………., ΔOY: …………….., τηλ. ……………………, φαξ
………………..., e-mail:………………………………………………..
Μετά από πρόχειρο διαγωνισμό που έγινε στις

Μαρτίου 2015 και την υπ΄αρ. ……/ ….../…../2015 απόφαση

…………… του Πανεπιστημίου Πατρών, ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους αναθέτει στο δεύτερο που για
συντομία θα ονομάζεται προμηθευτής, την προμήθεια βιβλιοδετικού μηχανήματος στο Εκτυπωτικό Κέντρο του
Πανεπιστημίου Πατρών ως κατωτέρω και αναλαμβάνει με τους παρακάτω όρους του οποίους και αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.
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Α Ρ Θ ΡΟ

1

ΤΙΜΗ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: . . . . . . . . . . . . € + 23% ΦΠΑ( . . . . . . . . . . . €) = . . . . . . . . . . . . .€

ΑΡΘΡΟ 2
Χρόνος Παράδοσης
Εντός σαράντα (40) ημερών ημερολογιακών από την υπογραφή της σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 3
Τόπος παράδοσης
Πανεπιστημιούπολη – Ρίο.

ΑΡΘΡΟ 4
Τρόπος πληρωμής
Με την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ
5
Ισχύς της σύμβασης
Η σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της.

ΑΡΘΡΟ 6
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή
αρ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

ΑΡΘΡΟ 7
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής, ο προμηθευτής κατέθεσε εγγύηση για ποσό . . . . . .€
της Τράπεζας ………………………………..
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ΑΡΘΡΟ 8
Ακαταλληλότητα των ειδών
Τα είδη πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, αχρησιμοποίητα, όχι ανακατασκευασμένα και σε κατάλληλη
συσκευασία.
Είδη ελαττωματικά, ακατάλληλα, κακής ποιότητας και εκτός προδιαγραφών, ο προμηθευτής έχει υποχρέωση
μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες να τα αντικαταστήσει, εκτός αν η επιτροπή παραλαβής αποφανθεί ότι
δύνανται να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που προορίζονται με μειωμένη τιμή από τη συμβατική τιμή, μετά
από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αρνηθεί την αντικατάσταση των ειδών, μετά από πρόταση της
επιτροπής παραλαβής, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από το αρμόδιο όργανο.
Με την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι εξής κυρώσεις σε
βάρος του :
Α) Κατάπτωση υπέρ του Πανεπιστημίου ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Β) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός τούτου από διαγωνισμούς του Πανεπιστημίου.
ΑΡΘΡΟ 9
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης επιβάλλεται πρόστιμο, πέραν από τις τυχόν κυρώσεις του
άρθρου 8 που μπορεί να επιβληθούν στον προμηθευτή.
Το πρόστιμο υπολογίζεται ως εξής :
Α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μέγιστου
προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του Π.Δ.118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Β)
Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου
προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του Π.Δ.118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ , ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών , χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την έλλειψη των εκπρόθεσμων ειδών, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της
συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10
Γενικά
Ως προς τα λοιπά θέματα ισχύουν οι όροι του τεύχους της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού και της
αντίστοιχης προσφοράς, ως και κάθε σχετικό προς την προμήθεια έγγραφο.
Ο Προμηθευτής ως προς τη διακήρυξη και σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Πάτρας.
Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο (2) συμβαλλόμενοι υπέγραψαν δύο (2) όμοια
πρωτότυπα αυτής. Από τα δύο πρωτότυπα το ένα κατατέθηκε στο Τμήμα Προμηθειών και το άλλο έλαβε ο
προμηθευτής.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Πανεπιστήμιο Πατρών

Για τον προμηθευτή

…………………………….

……………………….
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