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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 2/2013

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 2/2013 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΔΚΣΤΠΩΗ ΔΝΗΜΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ
Σν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο Απαζρνινύκελσλ ζηα ώκαηα
Αζθαιείαο (Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.), (έδξα νδόο Βεξαλδέξνπ αξ. 48 , Σ.Κ 104 38 Αζήλα), έρνληαο
ππόςε:
1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3655 / 2008 (Φ.Δ.Κ. 58 / 3-4-2008, η.Α΄) «Γηνηθεηηθή θαη
νξγαλσηηθή κεηαξξύζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ινηπέο
αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο»
2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362 / 1995 (Φ.Δ.Κ. 247 / 27-11-1995) «Πεξί Γεκνζίνπ
Λνγηζηηθνύ Διέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 496 / 1974 «Πεξί ηνπ ηξόπνπ αλαιήςεσο δαπαλώλ ππό ησλ
θπξίσλ ή δεπηεξεπόλησλ δηαηαθηώλ ησλ Ν.Π.Γ.Γ.»
4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286 / 1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο
ζπλαθώλ ζεκάησλ»
5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118 / 2007 «πεξί Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)»
6) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 1884/90 (Α-81) «Έλζεκν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο»
7) Σελ ππ’ αξηζ. 1/35130/739 από 9/8/2011 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
8) Σελ ππ’ αξηζ. 8015/1/142-β΄ από 30/4/2001 Απόθαζε Τπνπξγνύ Γεκόζηαο Σάμεσο
9) Σελ ππ’ αξηζ. 28 / 9 από 19/6/2013 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.
10) Σελ ππ’ αξηζ. 34/ 2 από 29/8/2013 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.

Πξνθεξύζζεη
Πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε
ρακειόηεξε ηηκή, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο έωο 30.000,00 Δπξώ (€) γηα ηελ
εθηύπσζε :
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Ένσημα ΕΛ.ΑΣ., κλάσης

0,15 €

Ένσημα ΕΛ.ΑΣ., κλάσης

0,23 €

2.350.000 τεμάχια

1.250.000 τεμάχια

Ένσημα ΕΛ.ΑΣ., κλάσης

0,35 €

300.000 τεμάχια

Ένσημα ΕΛ.ΑΣ., κλάσης

0,44 €

800.000 τεμάχια

Ένσημα ΕΛ.ΑΣ., κλάσης

3,00 €

1.500.000 τεμάχια

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.200.000 τεμάχια

Σν πνζό ησλ 30.000,00 € δεζκεύηεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 94486/Κ4181/Φ8069/16/1/1-κδ΄ από
26-4-2013 Απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ Γ.. ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. ε νπνία αλαξηήζεθε ζην
δηαδίθηπν κε ΑΓΑ: ΒΔΝΓΟΡΡΞ-ΧΦ2.
Η αλσηέξσ δαπάλε είλαη εληόο ηνπ δηαζέζηκνπ πνζνζηνύ ηεο εγθεθξηκέλεο ηνπ
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α / Σ.Π.Α θαη Κ.Α.Δ. 0899 πίζησζεο. Καηαρσξήζεθε κε α/α:73 ζην βηβιίν
Δγθξίζεσλ θαη εληνιώλ πιεξσκήο ηεο Τπεξεζίαο καο.
Ο δηαγσληζκόο απηόο ζα δηελεξγεζεί ηελ Γεπηέξα 9/9/2013 θαη ώξα 10:00 ζηα Γξαθεία
ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α ., νδόο Βεξαλδέξνπ αξ. 48 , Σ.Κ 104 38, Αζήλα, ζηνλ 5ν όξνθν. Οη
πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ ζηελ αξκόδηα επηηξνπή γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ
απηνύ ηελ εκέξα θαη ώξα δηελέξγεηάο ηνπ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκέλεο,
δαθηπινγξαθεκέλεο, ρσξίο δηνξζώζεηο θαη ζβεζίκαηα θαη λα ζπλνδεύνληαη από ηα
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. Γήισζε αλεπηθύιαθηεο απνδνρήο ησλ όξσλ απηήο ηεο δηαθήξπμεο.
2. Πιήξεο λνκηκνπνίεζε ηεο εηαηξείαο.
3. Πίλαθαο ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη παξόκνηεο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ (εθόζνλ
έρνπλ εθηειεζηεί).
ε θάζε πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη απαξαίηεηα ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, πνπ ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο από 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο,
πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επόκελε κέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ απηνύ. Πξνζθνξά πνπ
νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ πην πάλσ αλαθεξόκελνπ ή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο
όξνπο ηεο δηαθήξπμεο απηήο, ή είλαη κε δέζκεπζε ζα απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε.
Μαδί κε ηελ πξνζθνξά νη ελδηαθεξόκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέζνπλ θαη δείγκα ηνπ
εηδηθνύ θνκησκέλνπ ραξηηνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ εθηύπσζε ησλ πην πάλσ
ελζήκσλ .
Η θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζα γίλεη από ην Γ. ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. ην νπνίν κπνξεί
επίζεο λα αθπξώζεη ή λα καηαηώζεη ή λα επαλαιάβεη ηνλ δηαγσληζκό απηό, αλ θαηά ηελ
απόιπηε θξίζε ηνπ, νη ηηκέο πνπ επηηεύρζεθαλ είλαη αζύκθνξεο ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν
λόκηκν ιόγν.
Οη ηηκέο ζα δίδνληαη ζε επξώ ρσξίο Φ.Π.Α θαη ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό Φ.Π.Α επί ηεο
εθαηό (%), ζην νπνίν ππάγνληαη ηα πξνο ηελ εθηύπσζε έλζεκα.
Σνλ πξνκεζεπηή βαξύλνπλ νη θξαηήζεηο 3% ζηελ πξν Φ.Π.Α αμία ησλ ελζήκσλ ππέξ ηνπ
Σ.Π.Α., 2,4% ραξηόζεκν ζην πνζό ησλ θξαηήζεσλ ηνπ Σ.Π.Α, 0,10% επί ηνπ θαζαξνύ
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πνζνύ ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, 3,6 % ραξηόζεκν ζην
πνζό ηεο θξάηεζεο γηα ηελ Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.
Δπίζεο ζα παξαθξαηεζεί θόξνο εηζνδήκαηνο ζην πξν Φ.Π.Α πνζό αθνύ αθαηξεζνύλ νη πην
πάλσ θξαηήζεηο.
Ο κεηνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξνπζηαζηεί ζην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α ., νδόο Βεξαλδέξνπ αξ.
48, Αζήλα, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο κέξεο από
ηελ εηδνπνίεζή ηνπ, πξνζθνκίδνληαο ηα δηθαηνινγεηηθά εθπξνζώπεζήο ηνπ, θαζώο θαη
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ππέξ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α./Σ.Π.Α. αλαγλσξηζκέλεο
θαη λόκηκα ιεηηνπξγνύζαο ζηελ Διιάδα Σξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη
Γαλείσλ. Η εγγπεηηθή απηή επηζηνιή ζα παξακείλεη εηο ρείξαο ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. γηα ηελ
θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη γηα ηελ θάιπςε θάζε ηπρόλ ζρεηηθήο απαίηεζεο
ηνπ θαη ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ πάξνδν έμη κελώλ από ηελ παξάδνζε ηεο ζπλνιηθήο
πνζόηεηαο, ώζηε ην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. λα έρεη ην ρξόλν γηα ηνλ πεξαηηέξσ
δεηγκαηνιεπηηθό-πνηνηηθό έιεγρν ησλ εθηππσζέλησλ ελζήκσλ.
Σν πνζό ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο απηήο ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο
ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ απηώλ ν
κεηνδόηεο θεξύζζεηαη έθπησηνο.
Μέζα ζε ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο κέξεο ην αξγόηεξν από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζύκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενύληαη λα ππνβάιεη ζην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α/Απηνηειέο Γξαθείν
Δλζήκσλ ΔΛ.Α. δείγκαηα ησλ πξνο εθηύπσζε ελζήκσλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ
ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηνξζώζεηο θαη ππνδείμεηο πνπ ζα ηνπ γίλνπλ ε επζύλε γηα ηα ηπρόλ ιάζε
πνπ ζα παξαηεξεζνύλ ζα βαξύλεη απηόλ θαη κόλν, ζα είλαη δε ππνρξεσκέλνο λα αλαηππώζεη
ηα ιαλζαζκέλα έλζεκα.
Μέζα ζε ηξηάληα πέληε (35) εξγάζηκεο κέξεο ην αξγόηεξν από ηελ έγθξηζε ησλ ηειηθώλ
καθεηώλ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηελ εθηύπσζε ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο ησλ ελζήκσλ.
Λόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδώζεη ζην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α κέξνο
(εθηύπσζε ελζήκνπ θιάζεο 0,23 €) ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο κέζα ζε δεθαπέληε (15)
εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ έγθξηζε ησλ ηειηθώλ καθεηώλ κε ζύληαμε ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ.
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ ηεξήζεη ηηο νξηδόκελεο πην πάλσ πξνζεζκίεο ,ππνρξενύηαη
λα θαηαβάιεη γηα θάζε κέξα πνπ ζα πεξλάεη, ιόγσ πνηληθήο ξήηξαο, θαη ρσξίο θακία
αληίξξεζε ην πόζνλ ησλ εθαηό (100) επξώ. Μεηά δε ηελ πάξνδν δέθα (10) εξγάζηκσλ
εκεξώλ, από ηελ πξνζεζκία απηή ν αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο από ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., ε δε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, πιένλ ηεο σο
άλσ αλαθεξνκέλεο σο πνηληθή ξήηξα ρξεκαηηθήο πνηλήο θαη ησλ ινηπώλ ζπλεπεηώλ,
θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., ην νπνίν δηαηεξεί ην δηθαίσκα πιήξνπο απνδεκίσζήο
ηνπ γηα θάζε ηπρόλ βιάβε εθ ηεο αληηζπκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαδόρνπ. Αλ ε αξκόδηα,
γηα ηε παξαιαβή ησλ πην πάλσ ελζήκσλ, επηηξνπή πξνκεζεηώλ δηαπηζηώζεη παξάβαζε ησλ
όξσλ ηεο δηαθήξπμεο απηήο θαζώο επίζεο όηη ε εξγαζία δελ εθηειέζηεθε όπσο έπξεπε, κπνξεί
λα εηζεγεζεί ζην Γ.. ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., ηελ θήξπμε ηνπ αλαδόρνπ σο έθπησηνπ ή ηελ
απόξξηςε κέξνπο ηεο εξγαζίαο κε αλάινγε κείσζε ηεο ακνηβήο ηνπ.
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Η πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εθηππσζέλησλ ελζήκσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ Σνκέα
Πξόλνηαο Αζηπλνκηθώλ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. κε ηελ εμόθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο ηνπ
αμίαο θαη κεηά ηελ νξηζηηθή ηνπο παξαιαβή. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη ηα
εμήο:
α. Πξσηόθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε πεξίπησζε
απηνδίθαηεο παξαιαβήο, ζεσξεκέλν απνδεηθηηθό πξνζθόκηζεο ηνπ πιηθνύ ζην
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α., ζύκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Π.Γ. 118/2007.
β. Απνδεηθηηθό εηζαγσγήο ηνπ πιηθνύ ζην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.
γ. Σηκνιόγην ηνπ Αλάδνρνπ.
δ. ύκβαζε κεηαμύ ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α θαη ηνπ κεηνδόηε.
ε. Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθό πνπ ηπρόλ δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ
δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ.
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΝΗΜΩΝ ΔΛ.Α ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ
1) Η εθηύπσζε ηεο πξναλαθεξνκέλεο πνζόηεηαο ελζήκνπ πξνϋπνζέηεη ραξηί γνκέ,
θνκκηωκέλν κε αξαβηθό θόκκη 4%, είηε κε δεμηξίλε ή άιιε θαηάιιειε ρεκηθή
νπζία, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηελ θαιή θαη αζθαιή επηθόιιεζε ησλ ελζήκσλ θαζώο θαη
ηελ κε κεηαμύ ηνπο ζπγθόιιεζε. Οη ηερληθέο απηέο πξνδηαγξαθέο ππόθεηληαη σο πξνο
ηελ πνηόηεηα ζε έιεγρν κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη κε εμέηαζε ζην Γεληθό Υεκείν
ηνπ Κξάηνπο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νη άλσ πξνδηαγξαθέο απνηεινύλ ηελ βάζε
έθδνζεο επηθνιινπκέλσλ αμηώλ θηλεηώλ επηζεκάησλ , όπσο πξνθύπηεη θαη από όιεο
ηηο θαηά ην παξειζόλ εθηππώζεηο ηνπ ελζήκνπ, θαη είλαη ηεηαγκέλεο πξνϋπνζέζεηο
αλαιόγσλ εθδόζεσλ Πηζησηηθώλ Οξγαληζκώλ (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο) γηα έθδνζε
ηξαπεδνγξακκαηίσλ, ΔΛ.ΣΑ. θαη Αζθαιηζηηθώλ Σακείσλ.
2) Σν εληππσζέλ έλζεκν ζα πξέπεη λα εθηππσζεί κε παξακέηξνπο αζθαιείαο πνπ
ζπληεινύλ ζηελ κε παξάλνκε αλαπαξαγσγή απηνύ, ήηνη εθηύπσζε κε αόξαην κειάλη
νξαηό κε ιάκπα U.V. θάπνησλ ζηνηρείσλ επί ηνπ ελζήκνπ, κηθξνεθηύπσζε ζηνηρείνπ
κε αλαπαξαγνκέλνπ από θσηνηππηθά κεραλήκαηα, δηαθνξνπνίεζε ελόο θαη πιένλ
ζεκείσλ αλά έλζεκν ηνπ νδνλησηνύ ηεο δηάηξεζεο (π.ρ. κηα ειιεηπηηθή νπή) γηα
δηεπθόιπλζε ηνπ καθξνζθνπηθνύ ειέγρνπ ηνπ ελζήκνπ, θαζώο θαη θάζε άιιε
πξόζζεηε παξάκεηξν αζθαιείαο.
3) Η εθηύπσζε ζα γίλεη ζε θαξηέιεο κεγέζνπο Α4, ζύκθσλα κε ππνδείγκαηα πνπ ζα δώζεη
ην Σακείν καο, ελώ θάζε θαξηέια ζα πεξηέρεη εθαηό (100) έλζεκα (10X10 ηεκάρηα). Σν
κέγεζνο ηνπ ελζήκνπ όισλ ησλ θιάζεσλ θαζνξίδεηαη σο εμήο : ύςνο 27,5 ρηιηνζηά θαη
πιάηνο 21 ρηιηνζηά. ην πεξηζώξην θάζε θαξηέιαο ζα αλαγξάθεηαη «ΔΣΟ
ΔΚΣΤΠΧΗ 2013», θαζώο θαη αύμσλ αξηζκόο (α/α) ηεο θαξηέιαο ρσξηζηά αλά
θιάζε.
Σα εθηππσζέληα - δηαηξεζέληα έλζεκα ζα ζπζθεπαζζνύλ ζε παθέηα ησλ πεληαθνζίσλ
(500) θαξηειώλ Α4, θαηά θιάζε θαη θαηά α/α θαξηειώλ αθνύ πξώηα θαηακεηξεζνύλ
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παξνπζία ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ (Δ.Π.Π.Δ) πνπ ζα
νξηζηεί κε απόθαζε Γ. ηνπ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α, ζηελ ζπλέρεηα ζα βεβαηώλεηαη ε
θαηακέηξεζε απηώλ από ηελ Δπηηξνπή κε ζρεηηθή βεβαίσζε ζηελ πξόζζηα όςε θάζε
δέκαηνο.
Σα αλαιώζηκα πιηθά (ραξηί, κειάληα, θηικ, ηζίγθνη εθηύπσζεο θ.ιπ.) βαξύλνπλ ηελ
εηαηξία.
4) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηύπσζεο-δηάηξεζεο, ηα έλζεκα ζα θπιάζζνληαη-αζθαιίδνληαη
ζε εηδηθό ρώξν (αζθαιήο απνζήθε), πνπ ζα δηαζέζεη ε πξνκεζεύηξηα εηαηξία κε δύν (2)
θιεηδαξηέο, ηα θιεηδηά ηεο κίαο εθ ησλ νπνίσλ ζα έρεη κόλν ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ (Δ.Π.Π.Δ) θαη ηεο άιιεο ν ππεύζπλνο ηεο
εηαηξίαο. Η αζθάιηζε θαη απαζθάιηζε ηεο απνζήθεο ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά παξνπζία
ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξίαο.
5) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη εθόζνλ παξαζηεί αλάγθε γηα ην Σακείν, ε εηαηξία
ππνρξενύηαη λα κεηαθέξεη κέξνο ηνπ ελζήκνπ ζηελ έδξα ηνπ Σακείνπ, κε ζύληαμε
ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ.
6) Σα θαθέθηππα, ηα θίικο θαη νη ηζίγθνη εθηύπσζεο ζα θαηαζηξαθνύλ από ηελ Δηαηξεία
παξνπζία ηεο Δπηηξνπήο θαη ζα ζπληαρζνύλ πξνο ηνύην ζρεηηθά πξαθηηθά
θαηαζηξνθήο.
7) Σα έλζεκα ζα παξαδνζνύλ ζηελ έδξα ηνπ Σακείνπ καο, κε έμνδα θαη κέξηκλα ηεο
εηαηξίαο κε ζύληαμε πξσηνθόιινπ παξάδνζεο-παξαιαβήο από ην Σακείν.
8) Σν έξγν ηεο εθηύπσζεο – δηάηξεζεο – ζπζθεπαζίαο θαη αξίζκεζεο λα γίλεη ζύκθσλα κε
Τπόκλεκα Όξσλ θαη Πξνϋπνζέζεσλ Δθηύπσζεο Δλζήκνπ πνπ ζα δώζεη ην Σακείν καο
ζηελ αλάδνρν εηαηξία εληόο ηξηάληα πέληε (35) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ηειηθή
έγθξηζε ησλ καθεηώλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ όινπ έξγνπ ζα παξίζηαηαη 3κειήο
Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ, ε ζύλζεζε ηεο νπνίαο ζα νξηζηεί
κε Απόθαζε ηνπ Γ. ηνπ Σακείνπ καο.
ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Ο κεηνδόηεο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο κε ην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίζεη ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά :
1. Πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο αμηώλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ρνξεγεί ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθώλ.
2. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνη. Δπηκειεηεξίνπ πνπ ζα πηζηνπνηεί εγγξαθή ηνπ
πξνζθέξνληαο θαη ην εηδηθό επάγγεικα πνπ αζθεί.
3. Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο.
4. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο Γηνηθεηηθήο -Γηθαζηηθήο αξρήο έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ
όηη επηρείξεζε δελ ηειεί ππό πηώρεπζε- εθθαζάξηζε -αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.

-5-

ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΡΡΞ-5ΘΗ

5. Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ Έθδνζεο ηειεπηαίνπ 3κελνπ πνπ λα πηζηνπνηεί όηη δελ
έρνπλ θαηαδηθαζζεί ζε αδίθεκα ζρεηηθό κε ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπο (θπζηθά πξόζσπα).

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΚΧΣΑΚΗ Γεώξγηνο
Αζη. Γηεπζπληήο
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