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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. προκηρύσσει ανοιχτό δηµόσιο
διαγωνισµό για την προµήθεια των ειδών που περιγράφονται λεπτοµερώς
στις συνηµµένες καταστάσεις των τεχνικών προδιαγραφών.
2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :
- Όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα.
- Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Η Ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά απ’ όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την
Ένωση ή από εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη εκπρόσωπό
τους.
Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το
µέρος αυτού από το σύνολο της προσφοράς που αντιστοιχεί στον καθένα.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της Ένωσης ευθύνεται όχι
µόνο για το µέρος που του αναλογεί αλλά για ολόκληρη την προσφορά. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης.
Σε περίπτωση αδυναµίας για οποιοδήποτε λόγο µέλους της Ένωσης
να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του είτε κατά το χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών είτε κατά την εκτέλεση της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη έχουν
την ευθύνη εκπλήρωσης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους
ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης µπορεί να προτείνουν
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση των αρµοδίων
οργάνων της Τράπεζας.
3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά διατυπώνεται κατ’ αρχήν στην ελληνική γλώσσα.
Προσφορές που υποβάλλονται απ’ ευθείας από οίκους του εξωτερικού
γίνονται δεκτές και στην Αγγλική γλώσσα, πρέπει όµως να συνοδεύονται
υποχρεωτικά από ακριβή µετάφραση στα ελληνικά. Το περιεχόµενο όµως της
προσφοράς πρέπει να συµφωνεί µε τους όρους της διακήρυξης. Η Προσφορά
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υποβάλλεται µέσα σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο που θα φέρει τις
παρακάτω ενδείξεις:
- «Προσφορά για το διαγωνισµό της Τράπεζας της Ελλάδος για την
προµήθεια πλαστικών ειδών εστιάσεως.
- «Αριθµός ∆ιακήρυξης: 1/2009
- Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού όπως αναφέρει ο πιο κάτω
πίνακας
- Αποδέκτης: όπως αναφέρει ο πιο κάτω πίνακας
- Πλήρης επωνυµία του προσφέροντος (Ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία
εταιρίας, νοµική µορφή, διεύθυνση, Fax, Τηλέφωνο, e-mail κ.λ.π.)
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ
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Υπηρεσιών
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ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τρεις (3) ξεχωριστούς
κλειστούς και σφραγισµένους υποφακέλους, ως εξής:
1.
«Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», που θα περιέχει:
- Την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό
- ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συµµετέχοντες
στον διαγωνισµό πληρούν τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στη διακήρυξη και δε συντρέχει λόγος
αποκλεισµού τους και ότι εφόσον τους ανατεθεί η προµήθεια
οφείλουν να προσκοµίσουν στην Τράπεζα τα δικαιολογητικά
που αναφέρονται στις παραγράφους 4Α, 4Β και 4Γ ανάλογα
µε την νοµική τους µορφή καθώς επίσης στοιχεία ή
δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την επαγγελµατική
τους αξιοπιστία, την εµπειρία, την ικανότητα κλπ.
2.
«Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς», σε δύο αντίτυπα που θα
περιέχει όλα τα τεχνικά εγχειρίδια – έγγραφα, κ.λ.π. που
περιέχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου
εξοπλισµού και όλα τα λοιπά προβλεπόµενα στις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης στοιχεία.
3.
«Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», σε δύο αντίτυπα που
θα περιέχει όλα τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς
σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης.
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Στην περίπτωση που η προσφορά γίνεται από Ένωση Προµηθευτών
θα αναγράφεται στο φάκελο η πλήρης επωνυµία, η διεύθυνση, ο αριθµός
τηλεφώνου κλπ όλων των µελών της Ένωσης .
Όλοι οι φάκελοι προσφορών (κύριος και υποφάκελοι) πρέπει να έχουν
ασφαλισθεί κατά τρόπο που να διασφαλίζεται το απαραβίαστο αυτών,
γεγονός που ελέγχεται πάντα από τις Επιτροπές αποσφράγισης των σχετικών
φακέλων.
Τα πιο πάνω στοιχεία, θα πρέπει να δοθούν στην Τράπεζα τόσο
εγγράφως όσο και σε ηλεκτρονική µορφή.
Η προσφορά θα υποβληθεί στον τόπο που ορίζεται παραπάνω και
µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού.
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την
αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους
είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικώς (µέσω ΕΛΤΑ) µε συστηµένη επιστολή ή
µέσω εταιρίας ταχυµεταφορών (courier).
Στις περιπτώσεις αποστολής των προσφορών , αυτές θα γίνονται
δεκτές µε την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στο Τµήµα ∆ιακίνησης
Αλληλογραφίας της Τράπεζας την προηγούµενη της ηµεροµηνίας
αποσφράγισης, µε την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ».
Προσφορά που θα κατατεθεί µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα
δε θα λαµβάνεται υπόψη. Καµιά αντιπροσφορά, τροποποίηση, συµπλήρωση
ή διόρθωση προσφοράς, δεν επιτρέπεται µετά την κατάθεσή της. Η Τράπεζα
όµως δικαιούται να ζητά διευκρινίσεις για προσφορές που έχουν κανονικά και
έγκαιρα υποβληθεί. Η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τους
προµηθευτές.
Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς και ορισµένες και να µην
περιέχουν προϋποθέσεις, επιφυλάξεις, αιρέσεις ή όρους που θα τις κάνουν
απαράδεκτες, ή να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις που
τις καθιστούν ασαφείς.
Στις προσφορές πρέπει να δηλώνεται η χώρα προέλευσης και ο τόπος
κατασκευής των ειδών, καθώς και η επωνυµία και διεύθυνση του
κατασκευαστή οίκου.
4. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με την ανάθεση της προµήθειας ο προµηθευτής που θα επιλεγεί
οφείλει να προσκοµίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α.
Για τα Φυσικά πρόσωπα – Έλληνες ή Αλλοδαποί.
α) Απόσπασµα του ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους για τους
αλλοδαπούς, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
β)
Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης, ότι
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δεν ευρίσκονται σε προδικαστική διαδικασία έκδοσης απόφασης για τους
παραπάνω λόγους.
γ)
Πιστοποιητικό της αρµόδιας, κατά περίπτωση, αρχής του τόπου
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι στις
ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις, κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
δ)
Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή άλλης ισοδύναµης αρχής
του τόπου εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι γραµµένοι
σε αυτό ή στην ισοδύναµη επαγγελµατική τους οργάνωση. Από το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να προκύπτει και το ειδικότερο επάγγελµά τους.
ε)
∆ικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τη φερεγγυότητα, αξιοπιστία και
τεχνική ικανότητα των διαγωνιζοµένων, όπως πχ:
- Ανάλογες τραπεζικές βεβαιώσεις
- Ισολογισµοί και στοιχεία για τον κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων
ετών
- Κατάλογο των κυριοτέρων παραδόσεων όµοιων ειδών που
πραγµατοποίησε ο διαγωνιζόµενος την τελευταία τριετία
- Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την τήρηση ορισµένων προδιαγραφών ή
προτύπων ή την παραγωγική ικανότητα του διαγωνιζόµενου
- Περιγραφή του µηχανολογικού εξοπλισµού της επιχείρησης και ανάλυση
του απασχολούµενου προσωπικού
- Η εκτίµηση των εν λόγω δικαιολογητικών εναπόκειται στην απολύτως
ελεύθερη ακώλυτον κρίση της Τράπεζας.
Β.
Για τα Νοµικά Πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και για τους
Συνεταιρισµούς.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός το υπό στοιχείο α, το οποίο θα
ζητείται µόνο για τον πρόεδρο του διοικητικού Συµβουλίου και τους
διευθύνοντες συµβούλους ή τους εντεταλµένους διαχειριστές. Για τους
Συνεταιρισµούς θα ζητείται επιπλέον και βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής
ότι λειτουργούν νόµιµα.
Γ. Για τις Ενώσεις Προµηθευτών
Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα
υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που
συµµετέχει στην Ένωση.
Εφόσον προµηθευτής συµµετέχει στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο,
υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά και δικαιολογητικό ότι έχει εξουσιοδοτηθεί
νοµίµως για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται.
Εάν στη χώρα εγκατάστασης κάποιου προµηθευτή δεν εκδίδεται
κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτονται όλες οι
περιπτώσεις, αυτό που λείπει µπορεί να αντικατασταθεί µε σχετική δήλωση
του προµηθευτή που θα γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου.
Σε περίπτωση που προµηθευτής δεν προσκοµίσει εντός της
προθεσµίας που τέθηκε, τα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν ή εφόσον
διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις ή εφόσον
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συνάγεται από τα δικαιολογητικά, κατά την απολύτως ελευθέρα κρίση της
Τράπεζας ότι δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
προµήθειας, αποκλείεται του διαγωνισµού.
5. ΕΙ∆Η – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Τα είδη, οι ποσότητες και τα χαρακτηριστικά τους αναφέρονται
λεπτοµερώς στα συνηµµένα φύλλα τεχνικών προδιαγραφών.
Οι προσφορές µπορεί να αναφέρονται στο σύνολο της προµήθειας ή
και σε µέρος µόνο αυτής, για ολόκληρη όµως τη ζητούµενη ποσότητα για κάθε
είδος.
6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΞΗΣΗΣ Η΄ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα µετά την υπογραφή της σύµβασης και
µέχρι την παραλαβή των ειδών, να αυξήσει ή και να µειώσει κατά την κρίση
της, όλα τα υπό προµήθεια είδη χωρίς από το λόγο αυτό να προκύπτει
οποιοδήποτε δικαίωµα ή απαίτηση του προµηθευτή για αποζηµίωση, αύξηση
της τιµής κλπ.
7. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τα είδη πρέπει να παραδοθούν µε τη συσκευασία του εργοστασίου
κατασκευής, ή οποία πρέπει να είναι στέρεη και κατάλληλη για τη µεταφορά
τους, ο δε προµηθευτής θα ευθύνεται για την καλή ποιότητα και
καταλληλότητα της συσκευασίας, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή
µεταφορά των ειδών µέχρι τον τόπο προορισµού.
8. ΤΙΜΕΣ

Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση των ειδών
ελεύθερων µέσα στις αποθήκες της Τράπεζας, θα αναγράφονται δε
ολογράφως και αριθµητικώς και θα έχουν µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν τη σχέση
ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα από τις οποίες δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στις τιµές περιλαµβάνεται η αξία των ειδών µε τα προστατευτικά
καλύµµατα καθώς και τα έξοδα συσκευασίας και µεταφοράς και κάθε άλλη
επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. Επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσης που δεν
αναφέρεται ρητά στην προσφορά θεωρείται ότι είναι ενσωµατωµένη στην τιµή
προσφοράς και σε καµία περίπτωση δε θα ζητηθεί η καταβολή της.
Οι τιµές θα είναι οριστικές, σταθερές και καθαρές για την Τράπεζα και
δεν γίνεται αναπροσαρµογή τους από οποιαδήποτε αιτία.
9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από την Εγγύηση
Συµµετοχής σύµφωνα µε τις συνηµµένες οδηγίες, στην Ελληνική ή στην
Αγγλική γλώσσα, έκδοσης πιστωτικού ιδρύµατος ή άλλου νοµικού προσώπου
που έχει κατά νόµο το δικαίωµα αυτό και λειτουργεί νόµιµα σε κράτος µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εγγύηση Συµµετοχής πρέπει να ανέρχεται σε
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ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) επί της συνολικής αξίας της προσφοράς χωρίς
Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση εναλλακτικών προσφορών του ίδιου προµηθευτή αρκεί
µία Εγγύηση Συµµετοχής που να καλύπτει το 5% της µεγαλύτερης σε αξία
προσφοράς. Η Εγγύηση Συµµετοχής θα επιστρέφεται στον προµηθευτή στον
οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια , µετά την κατάθεση της Εγγύησης Καλής
Εκτέλεσης και την υπογραφή της σύµβασης, στους δε λοιπούς
διαγωνιζοµένους, µετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και µε δική τους
µέριµνα.
Προσφορά που δε συνοδεύεται από την προσήκουσα Εγγύηση
Συµµετοχής θεωρείται ως απαράδεκτη και δεν αξιολογείται.
10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο προµηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια πρέπει να
καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τις συνηµµένες οδηγίες,
στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα έκδοσης πιστωτικού ιδρύµατος ή
άλλου νοµικού προσώπου που έχει κατά νόµο το δικαίωµα αυτό και λειτουργεί
νόµιµα σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εγγύηση Καλής
Εκτέλεσης θα καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής αξίας της προµήθειας,
εκτός του Φ.Π.Α.
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης θα επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά
την χωρίς παρατηρήσεις ποιοτική και ποσοτική Παραλαβή των ειδών (άρθρο
14), µε µέριµνα του.
11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙ∆ΩΝ

Ο προµηθευτής εγγυάται την ποιότητα και διατήρηση των ειδών σε
καλή κατάσταση για ένα (1) χρόνο τουλάχιστον από την παραλαβή τους,
υποχρεούται δε να αντικαταστήσει τα παραδοθέντα ελαττωµατικά είδη και να
αποκαθιστά τυχόν βλάβες µε µέριµνα, ευθύνη και έξοδά του.
12. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν υποχρεωτικά επί τρεις (3) µήνες από την
ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορά που ορίζει µικρότερο
χρόνο του προβλεποµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παραταθεί για τρεις (3) ακόµα
µήνες, εφόσον το ζητήσει η Τράπεζα.
13. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Τα είδη θα παραδοθούν ''ελεύθερα'' µέσα στις αποθήκες της Τράπεζας
(2ος όροφος) Μεσογείων 341, Χαλάνδρι, µε µέριµνα, έξοδα και ευθύνη του
προµηθευτή. Η παράδοση θα είναι τµηµατική σύµφωνα µε τους ειδικούς
ορούς της παρούσας.
14. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή των ειδών διενεργείται ποσοτικά και ποιοτικά από τον
αρµόδιο αποθηκάριο και τον προϊστάµενο του, οι οποίοι θα υπογράψουν τα
σχετικά συνοδευτικά έγγραφα ενώπιον του προµηθευτή ή εκπροσώπου του.
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Σε περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων, χρόνος παραλαβής του
συνόλου των ειδών θεωρείται η ηµεροµηνία παραλαβής της τελευταίας
ποσότητας.
15. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωµή της αξίας των ειδών θα γίνει µε πίστωση της αξίας της
προµήθειας σε λογαριασµό του Προµηθευτή σε Εµπορική Τράπεζα ως εξής :
Α. Μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου των ειδών µε την
προσκόµιση τιµολογίου του Προµηθευτή.
Β. Σε περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων θα καταβάλλεται µετά την
παραλαβή της αντίστοιχης ποσότητας η αξία της παραλαµβανοµένης
ποσότητας µε την προσκόµιση αντίστοιχου τιµολογίου από τον Προµηθευτή.
Ηµεροµηνία παραλαβής του συνόλου των ειδών θεωρείται η ηµεροµηνία
παραλαβής της τελευταίας ποσότητας µετά την οποία θα επιστραφεί η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και αρχίζει ο χρόνος εγγύησης των
ειδών.
16. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση θα γίνει από την Επιτροπή Αποσφράγισης
Προσφορών ως εξής :
Η Επιτροπή Αποσφράγισης συνέρχεται δηµόσια στον τόπο,
ηµεροµηνία και ώρα που προβλέπεται στο άρθρο 3 της ∆ιακήρυξης και αφού
ελέγξει το απαραβίαστο των φακέλων των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό
πρoχωρά στην αποσφράγιση πρώτα του υποφακέλου µε τα δικαιολογητικά
συµµετοχής προκειµένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη των απαραίτητων
δικαιολογητικών (δηλώσεις, εγγυητικές κλπ) .
Μετά την αποσφράγιση όλων των υποφακέλων µε τα δικαιολογητικά
συµµετοχής και εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά των
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό είναι πλήρη , τότε προχωρά στην
αποσφράγιση των υποφακέλων µε τις τεχνικές και οικονοµικές προσφορές.
Κατά την αποσφράγιση των υποφακέλων µε τις οικονοµικές προσφορές
ανακοινώνονται δηµόσια οι προσφερόµενες τιµές των διαγωνιζοµένων.
Σηµειώνεται ότι κατά την αποσφράγιση τόσο του κύριου φακέλου
προσφοράς , όσο και των περιεχόµενων υποφακέλων των συµµετεχόντων
στον διαγωνισµό προµηθευτών ελέγχεται από την Επιτροπή Αποσφράγισης
προσφορών το απαραβίαστο αυτών.
Σχετικός πίνακας των συµµετεχόντων προµηθευτών στον διαγωνισµό µε
τις τιµές που προσέφερε κάθε διαγωνιζόµενος και µε µνεία εκείνων που λόγω
ελλείψεως απαραίτητων δικαιολογητικών οι προσφορές τους κρίθηκαν
απαράδεκτες αναρτάται στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών.
17. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
∆ικαίωµα υποβολής ένστασης έχουν µόνον όσοι έχουν συµµετάσχει
στο διαγωνισµό.
Η ένσταση απευθύνεται στην Επιτροπή Προµηθειών της Τράπεζας και
αποστέλλεται εγγράφως στο Τµήµα Προµηθειών ως εξής:
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Ένσταση κατά της διαδικασίας και των πράξεων διενέργειας του
διαγωνισµού, καθώς και κατά της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν
Οι ως άνω ενστάσεις ασκούνται αποκλειστικά εντός της επόµενης
εργάσιµης ηµέρας από την αποσφράγιση του διαγωνισµού.
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή στο διαγωνισµό
κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο και στον προµηθευτή κατά του
οποίου στρέφεται.
18. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης
της Τράπεζας, η οποία διατηρεί το δικαίωµα, κατά την κρίση της, της επιλογής
της πιο συµφέρουσας για την Τράπεζα προσφοράς.
-Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
-Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου για την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Τέλος, θα ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία που κατά την κρίση της
Επιτροπής Αξιολόγησης είναι σηµαντικά.
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει το δικαίωµα κατά την απόλυτη κρίση της
να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά εφόσον τη θεωρεί ως την περισσότερο
συµφέρουσα σε σχέση µε τις ανάγκες της και τις γενικές συνθήκες.
19. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΘΕΣΗ
Η Τράπεζα µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού, θα ειδοποιήσει
εγγράφως αυτόν στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια και θα τον προσκαλέσει
να καταθέσει στην αρµόδια Υπηρεσία την προβλεπόµενη Εγγύηση Καλής
Εκτέλεσης, τα κατά το άρθρο 4
δικαιολογητικά,
τα απαραίτητα
νοµιµοποιητικά έγγραφα για την κατάρτιση της σύµβασης και να προσέλθει να
υπογράψει αυτήν, µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή του.
20.ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αν ο προµηθευτής δεν υπογράψει τη σχετική σύµβαση προµήθειας ή
δεν καταθέσει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, µέσα στην προθεσµία του
Άρθρου 19, εκπίπτει από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει απ’ αυτή.
Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συµµετοχής θα καταπίπτει υπέρ της
Τράπεζας λόγω ποινικής ρήτρας και η Τράπεζα θα είναι ελεύθερη να επιλέξει
την επόµενη αποδεκτή προσφορά ή να προχωρήσει στην προµήθεια µε
επανάληψη του διαγωνισµού ή µε απευθείας ανάθεση.
Ο προµηθευτής θα ευθύνεται για κάθε ζηµία της Τράπεζας από την
υπαναχώρησή του και ιδίως για ζηµία, που θα προέρχεται είτε από τη
διαφορά της τιµής της προσφοράς του και της τιµής της προσφοράς του
επόµενου µειοδότη, είτε από τη διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την
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επανάληψη του διαγωνισµού ή από τυχόν προµήθεια των ειδών χωρίς
επανάληψη του διαγωνισµού.
21.ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
(α) Σε περίπτωση αθέτησης, µη εκτέλεσης ή µη προσήκουσας
εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης που θα υπογραφεί, η Τράπεζα,
µε την επιφύλαξη των κατά την ισχύουσα νοµοθεσία δικαιωµάτων της,
δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της, µονοµερώς και χωρίς καµία άλλη
διατύπωση, να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση, κηρύττουσα τον προµηθευτή
έκπτωτο, να εισπράξει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, λόγω ποινικής ρήτρας
και να ζητήσει αποζηµίωση από τον προµηθευτή για κάθε ζηµιά της,
προερχόµενη από την αθέτηση των όρων της σύµβασης.
(β) Ειδικά σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης, ο προµηθευτής
καθιστάµενος υπερήµερος χωρίς όχληση, µε µόνη της παρέλευση της
προθεσµίας παράδοσης υποχρεούται να καταβάλει στην Τράπεζα και ποινική
ρήτρα που υπολογίζεται ως εξής:
• Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το ¼ του χρόνου παράδοσης
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 0,5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
• Για καθυστέρηση που βρίσκεται µέσα στο χρονικό διάστηµα από το ¼
µέχρι το ½ του χρόνου παράδοσης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2% επί της
συµβατικής αξίας της ποσότητας του υλικού που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα
• Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράδοσης
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου στις παραπάνω περιπτώσεις
προκύπτει κλάσµα ηµέρας, τότε θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά των ποινικών ρητρών
υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των εκπροθέσµως παραδοθέντων
υλικών χωρίς το Φ.Π.Α.
Στην περίπτωση που υλικά, τα οποία παραδόθηκαν εκπρόθεσµα, επηρεάζουν
τη χρησιµοποίηση τυχόν άλλων εµπροθέσµως παραδοθέντων υλικών, η
ποινική ρήτρα επιβάλλεται επί της αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Στην περίπτωση που προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος αλλά η σχετική
απόφαση του δίδει τη δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του σε βάρος του νέου
διαγωνισµού, επιβάλλεται, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης τους
µέσα στο παρεχόµενο χρονικό διάστηµα, συνολικά, ποινική ρήτρα 10% επί
της συµβατικής αξίας των υλικών.
Όταν ο έκπτωτος προµηθευτής παραδώσει τα υλικά και γίνει οριστική
παραλαβή τους και διακανονισµός των άλλων υποχρεώσεών του πριν από
την κατακύρωση του νέου σε βάρος του διαγωνισµού, µε απόφαση της
Επιτροπής Προµηθειών µαταιώνεται ο νέος διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα
αυτού.
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Ποινικές ρήτρες, τόκοι κλπ εισπράττονται από την Τράπεζα µε παρακράτηση
από το ποσό που δικαιούται να λάβει ο προµηθευτής. Εάν αυτό δεν επαρκεί ή
δεν έχει λαµβάνειν, καταβάλλεται από τον προµηθευτή και, εφόσον δεν το
καταβάλλει, εισπράττεται µε κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η
Τράπεζα έχει το δικαίωµα, εφόσον ο προµηθευτής καταστεί υπερήµερος, να
τον κηρύξει ανά πάσα στιγµή έκπτωτο και να του επιβάλει τις προβλεπόµενες
ως άνω σχετικές κυρώσεις.
Όταν ο προµηθευτής επικαλείται ανωτέρα βία βαρύνεται εξ ολοκλήρου
µε την απόδειξη αυτής. Υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά, που επικαλείται ότι συνιστούν ανωτέρα βία, να
αναφέρει αυτά εγγράφως στο Τµήµα Προµηθειών και να συνυποβάλει και όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που την αποδεικνύουν,
διαφορετικά δεν δικαιούται να επικαλεστεί ανωτέρα βία.
22.ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Για την επίλυση των τυχόν διαφορών, που απορρέουν από την
παρούσα διακήρυξη ή από άλλες αιτίες σχετικές µε την προµήθεια, ορίζονται
ως αποκλειστικώς αρµόδια τα ∆ικαστήρια της Αθήνας.
23.ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε
γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Τυχόν απόκλιση από τους όρους της διακήρυξης πρέπει να δηλώνεται µε
σαφήνεια στην προσφορά.
Η Τράπεζα της Ελλάδος επιφυλάσσεται του δικαιώµατος της
µαταίωσης του διαγωνισµού, της µη κατακύρωσης αυτού σε κανένα από τους
συµµετέχοντες και της εν συνεχεία, κατά την κρίση της, επανάληψης αυτού ή
απευθείας ανάθεσης ή οριστικής µαταίωσης της προµήθειας.
Στις παραπάνω περιπτώσεις οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό δεν
έχουν καµιά αξίωση κατά της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αθήνα,

/ /2009

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΛΑΛΑ
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
- ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
- 2 ΦΥΛΛΑ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
diak1-plastika.eidh09.doc
Σελίδα 10 από 13

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ανήκει στη διακήρυξη Νο 1/2009
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1) Ποτήρια πλαστικά από διογκωµένη πολυουρεθάνη ή χαρτί,
χωρητικότητας:
•
300 έως 330 cc τεµάχια 200.000 (Υπόδ. 094) και
•
220 – 250 cc τεµάχια 100.000 (Υπόδ. 069).
Τα ποτήρια να µη παραµορφώνονται µε την χρήση ζεστών ροφηµάτων.
2) Πιάτα πλαστικά :
•
µεσαία Νο 511 τεµάχια 100.000 (Υπόδ. 073)
•
πάστας Νο 510 τεµάχια 50.000 (Υπόδ. 096)
3) Μαχαίρια πλαστικά τεµάχια 50.000 (Υπόδ. 072)
4) Πηρούνια πλαστικά τεµάχια 100.000 (Υπόδ. 071)
5) Κουτάλια πλαστικά φαγητού (σούπας) τεµάχια 100.000 (Υπόδ. 070)
6) Κουταλάκια πάστας τεµάχια 100.000 (Υπόδ. 070Α)
¾ Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να είναι:
•
της ίδιας ποιότητας µε τα δείγµατα της Τράπεζας τα οποία τίθενται στη
διάθεση των ενδιαφεροµένων.
•

καλά φινιρισµένα, δεν πρέπει να έχουν αιχµηρές απολήξεις και να είναι
σταθερά.

Παράδοση: Τα είδη θα παραδοθούν µέσα στις αποθήκες της Τράπεζας,
Μεσογείων 341 – Χαλάνδρι, µε έξοδα, µέριµνα και ευθύνη του προµηθευτή.
Η παράδοση θα γίνει τµηµατικά σύµφωνα µε τις ανάγκες της Τράπεζας
κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα της.
Πληροφορίες: Τµήµα Προµηθειών.
Αρµόδιος: κ. Χαραλαµπόπουλος Στέφανος, τηλ. 210-3203066
∆είγµατα: Με την κατάθεση των προσφορών θα προσκοµισθούν από τους
ενδιαφερόµενους δείγµατα από κάθε προσφερόµενο είδος.
Προσφορά που δεν συνοδεύεται από δείγµατα δεν αξιολογείται.
Προσοχή: Οι προσφερόµενες τιµές να είναι µε δύο δεκαδικά ανά µονάδα
µέτρησης.
p-10-1b
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα απευθύνεται προς την Τράπεζα της
Ελλάδος και θα περιλαµβάνει απαραίτητα ακόλουθα στοιχεία :
1) Την ηµεροµηνία έκδοσης
2) Τον εκδότη (πλήρης επωνυµία – διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λ.π.)
3) Τον αριθµό της εγγυητικής επιστολής
4) Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή
5) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση
6) Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά
7) Το χρόνο για τον οποίο ισχύει η εγγυητική επιστολή
8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ,ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώµατος της ενστάσεως, διζήσεως ή διαιρέσεως.
9) Οτι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Τράπεζας της
Ελλάδος και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του
εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης, µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση του.
10) Τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της
κατάπτωσης θα βαρύνεται µε τα προβλεπόµενα τέλη ή φόρους.
11) Τον όρο ότι ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί
στην παράταση της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή του από την
Τράπεζα, που θα υποβληθεί πριν από την λήξη της εγγύησης.
12) Τον όρο ότι η εγγύηση όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από
αυτή θα διέπεται από τους Ελληνικού νόµου, ενώ αρµόδια για επίλυση των
τυχόν διαφορών που προκύπτουν από αυτή, θα είναι τα ∆ικαστήρια της
Αθήνας.
Θα δηλώνεται επί πλέον από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα παραπάνω παύουν
να ισχύουν µόνον όταν επιστραφεί η εγγυητική επιστολή συµµετοχής ή µετά
από έγγραφη εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ε-συµ

Σελίδα 12 από 13

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα απευθύνεται προς την Τράπεζα της
Ελλάδος και θα περιλαµβάνει απαραίτητα ακόλουθα στοιχεία :
1) Την ηµεροµηνία έκδοσης
2) Τον εκδότη (πλήρης επωνυµία – διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λ.π.)
3) Τον αριθµό της εγγυητικής επιστολής
4) Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή
5) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση
6) Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά
7) Το χρόνο για τον οποίο ισχύει η εγγυητική επιστολή
8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ,ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώµατος της ενστάσεως, διζήσεως ή διαιρέσεως.
9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Τράπεζας της
Ελλάδος και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του
εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης, µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση του.
10) Τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της
κατάπτωσης θα βαρύνεται µε τα προβλεπόµενα τέλη ή φόρους.
11) Τον όρο ότι ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί
στην παράταση της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή του από την
Τράπεζα, που θα υποβληθεί πριν από την λήξη της εγγύησης.
12) Τον όρο ότι η εγγύηση όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από
αυτή θα διέπεται από τους Ελληνικού νόµου, ενώ αρµόδια για επίλυση των
τυχόν διαφορών που προκύπτουν από αυτή, θα είναι τα ∆ικαστήρια της
Αθήνας.
Θα δηλώνεται επί πλέον από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα παραπάνω παύουν να
ισχύουν µόνον όταν επιστραφεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή µετά
από έγγραφη εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος.
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