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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
A.Δ.Α. :

Αρμόδια Δ/νση : Δ/κής & Οικ/κής Υποστήριξης

Αθήνα: 26-07-2016

Τμήμα Προμηθειών

Αρ. πρωτ.: 99408

Πληρ. : Δ. Τσουμπλέκα
Τηλ. : 210-8802553
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ
ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΘΕΜΑ : « Προμήθεια Ραφιών Τύπου Ντέξιον για την Νομαρχιακή Μονάδα Αργολίδας»
Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) έχοντας υπ’ όψιν :
1. τις διατάξεις του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α΄, άρθρα 13-29), όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει,
2. την

Κ.Υ.Α.

με

αρ.

58192/99

(ΦΕΚ

61/Β/00)

«Κανονισμός

Προμηθειών

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»,
3. την Κ.Υ.Α. με αρ. 58193/99 (ΦΕΚ 2277/Β/99) «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»,
4. το υπ’ αρ. 118/2007 Π. Δ. (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,
5. την υπ’ αρ. 132537/21-4-11(ΦΕΚ 684Β/Β/28-4-2011) Υπουργική Απόφαση, περί
έγκρισης του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης & Λειτουργίας των Υπηρεσιών
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
6. την με αρ. 3084/42647 (ΦΕΚ 270/21-04-2015) Υπουργική Απόφαση με την οποία
ορίζονται τα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την υπ’ αριθ. 5338/71601/22-06-2016 (ΦΕΚ 325/23-06-2016) Υπουργική Απόφαση,
7. την υπ’ αριθμ. 203/19-05-2016 Απόφαση Συνεδρίασης του Δ.Σ. «Έγκριση δαπάνης
για την υλοποίηση μέτρων για την συμμόρφωση με το πρότυπο ISO27001: 20103
ώστε να καταστεί εφικτή η πιστοποίηση του Οργανισμού στα πλαίσια του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου),
8. το Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Πληροφορικής,
Δομοκού 5, 104 45 Αθήνα, Τηλ : 210-8802792, 210-8802861, fax: 210-8802857
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9. τις άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες του Οργανισμού,
10. την με αρ. πρωτ. 99037/25-07-2016 με αρ. αναλ. 297 δέσμευση πίστωσης, ΑΔΑ
6ΙΧΤ46ΨΧΞΧ-ΓΦ4
Προσκαλεί
Τους ενδιαφερόμενους για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ραφιών
τύπου ντέξιον, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που
επισυνάπτονται στην παρούσα, συνολικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ (5.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν έγγραφη κλειστή προσφορά στην Δ/νση
Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης – Τμήμα Προμηθειών (Πρωτόκολλο) του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,

Δομοκού 5, (στο ισόγειο του κτιρίου), ή στη Νομαρχιακή Μονάδα

Αργολίδας, Μικράς Ασίας 36, 21100 Ναύπλιο, το αργότερο μέχρι 1η Αυγούστου 2016 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 11:00πμ.
Η προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.
Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή της προσφοράς και δεν δεσμεύει
καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο οποίος θα αναλάβει υποχρέωση έναντι του
αναδόχου μόνο με σχετική προς αυτόν επιστολή.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών.
Η παρούσα πρόσκληση καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής δημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ

Συνημμένα :
Πίνακας Διανομής,
Παράρτημα Α, Β

Εσωτ. Διανομή:
Επιτροπή Προμηθειών (κος Καλκανδής)

2

ΑΔΑ: ΩΓΝΝ46ΨΧΞΧ-2ΒΖ

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜ Α Α
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και
εγκατάσταση ραφιών τύπου ντέξιον, σύμφωνα με τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών που
εμφανίζεται στο Παράρτημα Β και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο της
παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου που περιγράφεται στο Παράρτημα Β ανέρχεται στο
ποσό των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΑΡΘΡΟ 3
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Συμμετοχή στο διαγωνισμό, με υποβολή προσφοράς, μπορεί να λάβουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που έχουν σαν κύρια επιχειρηματική ή
επαγγελματική δραστηριότητα (όπως αυτό αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους
σκοπούς, συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Η προσφορά κάθε υποψηφίου υποβάλλεται εγγράφως σε δύο (2) αντίτυπα στην ελληνική
γλώσσα και μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :


Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα



Ο παραλήπτης :

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΚΑΙ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Ο αριθμός της πρόσκλησης



Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς



Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία.
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα
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στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επίσης, στον φάκελο αυτό
τοποθετείται κάθε άλλο στοιχείο που κατά την γνώμη του προσφέροντος προβάλλει τυχόν
πλεονεκτήματα του προϊόντος και είναι υποβοηθητικά στην αξιολόγηση της προσφοράς.
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Προμηθειών πρέπει κατά τον έλεγχο
να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να την μονογράψει και να την σφραγίσει. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή,
κατά την κρίση της Επιτροπής Προμηθειών.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε είτε εγγράφως είτε με
προφορική συνέντευξη συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά του
προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει απαραίτητη.
Ο χρόνος ισχύος των τιμών των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που γίνονται για μέρος του έργου ή δεν πληρούν τους ανωτέρω όρους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν τα οικονομικά στοιχεία
αόριστα, συνεπάγονται την απόρριψη της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων
και κάθε είδους δαπανών για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το Παράρτημα Β, χωρίς
το Φ.Π.Α.
Ο Φ.Π.Α. αναγράφεται χωριστά ως ποσοστό επί τοις εκατό. Προσφορές που δεν δίνουν τις
τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή.

Η προμήθεια και η

εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία της κατακύρωσης του διαγωνισμού. Στον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό στον
οποίον θα ανατεθεί η προμήθεια αποστέλλεται σχετική απόφαση του Οργανισμού, βάσει της
οποίας υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της απόφασης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν η επιχείρηση
στην οποία έγινε η κατακύρωση δεν προσέλθει εντός της ανωτέρω προθεσμίας για
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτη και ισχύουν τα προβλεπόμενα στην
ΚΥΑ 58192/1999 «Κανονισμός Προμηθειών ΟΠΕΚΕΠΕ».

ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της πρόσκλησης
και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Σε περίπτωση έκπτωσης υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας που
προκλήθηκε στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση.
Για την διαδικασία κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι
διατάξεις του άρθρου 34 της ΚΥΑ 58192/99.
Απαγορεύεται ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε τρίτους, καθ’
οιονδήποτε τρόπο την προμήθεια. Στην περίπτωση αυτή κηρύσσεται έκπτωτος κατ΄
εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 58192/99.

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης – Τμήμα Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού στα κεντρικά γραφεία του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Κανονισμούς Οικονομικής Διαχείρισης και
Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η καταβολή του συνολικού τιμήματος στον ανάδοχο θα
πραγματοποιηθεί αφού προηγουμένως η αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Οργανισμού
πιστοποιήσει την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας με σχετικό πρακτικό.
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ΑΡΘΡΟ 8
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
πρόσκλησης. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης ή ματαίωσης της διαδικασίας
αζημίως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β


Η συναρμολόγηση των ραφιών θα γίνει σε σειρές στους χώρους της Νομαρχιακής
Μονάδας Αργολίδας σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή που αναφέρεται στο
Παράτημα Β.



Κάθε ράφι θα στηρίζεται στην κολώνα με στηρίγματα (γωνίες) και θα στερεώνεται με
τρεις (3) βίδες ανοξείδωτες σε κάθε στήριγμα.



Για τη σταθεροποίηση των εσωτερικών σειρών των ραφιών, αυτές θα συνδέονται
μεταξύ τους με δοκούς στην αρχή, στο τέλος και το μέσον αυτών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΕΧΙΟΝ

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΤΕΞΙΟΝ-ΡΑΦΙΑ

1
2
3

12 στήλες με 6 ράφια διαστάσεων 2,50 Χ 0,72 Χ 0,30
31 στήλες με 7 ράφια διαστάσεων 3,00 Χ 1,20 Χ 0,30
7 στήλες με 7 ράφια διαστάσεων 3,00 Χ 0,92 Χ 0,30
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. ΣΙΑΧΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙ-ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλ. 2741 0 31221
Φαξ: 2741 0 31312
2. ΔΑΡΑΣ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σαχτούρη & Φιλαδελφείας 186, Αχαρνές
Τηλ. 210 2444838
3. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.
ΣΑΡΑΤΣΗ-ΚΑΜΠΟΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 72200
Τηλ. 2842 0 22125
Φαξ: 2842 0 24875
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