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Αριθµός 1/2014
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την προµήθεια είκοσι
τριών (23) µηχανών αυτόµατης διαλογής κερµάτων κυκλοφορίας ευρώ, καθώς και την
παροχή συναφών υπηρεσιών (εγκατάστασης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των
µηχανών, καθώς και εκπαίδευσης του προσωπικού, στο δίκτυο της Τράπεζας).
2.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον πίνακα A που ακολουθεί περιλαµβάνονται οι τεχνικές και λοιπές λειτουργικές προδιαγραφές για τις µηχανές αυτόµατης διαλογής κερµάτων κυκλοφορίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
α/α

Περιγραφή

Χαρακτηριστικό

2.1

Περιοχή διαµέτρων και πάχους κερµάτων

Κατάλληλη για να προσαρµοστεί
σε περιοχή για κέρµατα ευρώ

2.2

Ταχύτητα επεξεργασίας

>=2500 κέρµατα/λεπτό

2.3

Απρόσκοπτη συνεχής λειτουργία

>8 ώρες ηµερησίως

2.4

Τροφοδότης κερµάτων

>=4000 κέρµατα

2.5
2.6
2.7
2.8

Ύπαρξη εξόδου απόρριψης για πλαστά ή ακατάλληλα
κέρµατα
∆ήλωση κατασκευαστικού οίκου για το χρόνο που
προσφέρει τεχνική κάλυψη των µηχανών
∆υνατότητα αναβάθµισης ή αλλαγής αισθητήρων και
software σε περίπτωση αλλαγής προδιαγραφών
Επίπεδο θορύβου

Ναι
>5 έτη
Ναι
<75db
∆ήλωση Κατασκευαστή /
Αντιπροσώπου
∆ήλωση Κατασκευαστή /
Αντιπροσώπου

2.9

Software Version

2.10

Ισχύς Μηχανής

2.11

Τάση λειτουργίας (Supply Voltage)

230V

2.12

Μέγιστη Ισχύς (Watt)

∆ήλωση Κατασκευαστή /
Αντιπροσώπου

1

2.13
2.14
2.15

Συχνότητα λειτουργίας (Ηz)
Αναφορά προτύπων (standards) βάσει των οποίων είναι
κατασκευασµένη η µηχανή καθώς και των προτύπων που
αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια
∆υνατότητα σύνδεσης µε Η/Υ, εκτυπωτές, USB χωρίς επιπλέον κόστος

50 Hz
∆ήλωση Κατασκευαστή /
Αντιπροσώπου
ΝΑΙ

2.16

Εκτύπωση αναλυτικής αναφοράς εργασίας της µηχανής

ΝΑΙ

2.17

Ακρίβεια µέτρησης και ανοχές

∆ήλωση Κατασκευαστή /
Αντιπροσώπου

2.18

Να είναι ο πλέον πρόσφατος τύπος (µοντέλο) µηχανής

ΝΑΙ

2.19

Να είναι στιβαρής κατασκευής

ΝΑΙ

3. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Τα προσφερόµενα µηχανήµατα πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω πρόσθετες απαιτήσεις:
ΠΙΝΑΚΑΣ B – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Γενικά Στοιχεία
3.1
3.2

Η µηχανή να είναι ενταγµένη στον κατάλογο πιστοποιηµένων µηχανών της Ε.Ε.
(OLAF).
Να υπάρχει αντιπροσωπεία του οίκου κατασκευής των µηχανών µε τεχνικό τµήµα
υποστήριξης στην Ελλάδα.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Κατάσταση Μηχανών, Εξαρτηµάτων και Βοηθητικού Εξοπλισµού
3.3

Να είναι καινούργια και αχρησιµοποίητα

ΝΑΙ

Οι Συµµετέχοντες θα πρέπει να δηλώσουν τη χώρα προέλευσης και τον τόπο κατασκευής των µηχανών, καθώς και την επωνυµία και τη διεύθυνση του κατασκευαστικού
οίκου.
Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης της µηχανής στην Αθήνα καθώς
και η διεξαγωγή ελέγχου µε δείγµατα που θα παράσχει η Τράπεζα (test pack).

4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και

Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
4.2 Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται από Ένωση Προµηθευτών υπογράφεται υπο-

χρεωτικά απ’ όλους τους Προµηθευτές που αποτελούν την Ένωση ή από εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη εκπρόσωπό τους. Στην προσφορά πρέπει να
αναγράφεται η ποσότητα του εξοπλισµού και οι υπηρεσίες ή το µέρος αυτών από το
σύνολο της προσφοράς που αντιστοιχούν στον κάθε Προµηθευτή. Με την υποβολή
της προσφοράς, τα µέλη της Ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
έκαστο για το σύνολο της προσφοράς. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της
προµήθειας, η ευθύνη αυτή υφίσταται πλέον για την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης.
Σε περίπτωση αδυναµίας µέλους της Ένωσης να ανταπεξέλθει για οποιοδήποτε λόγο στις υποχρεώσεις του, είτε κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών ή 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
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Ένωσης µπορεί, εφόσον προβλέπεται από το ιδρυτικό έγγραφο αυτής, να προτείνουν αντικαταστάτη, η συµµετοχή του οποίου εξαρτάται από τη σύµφωνη γνώµη των
αρµόδιων οργάνων της Τράπεζας.
Σε περίπτωση που η Ένωση αναλάβει να προµηθεύσει την Τράπεζα, πριν την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, υποχρεούται να προσκοµίσει το οριστικό συµφωνητικό συνεργασίας των µελών της Ένωσης, στο οποίο πρέπει να περιλαµβάνονται όλοι
οι όροι της συνεργασίας.

5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5.1 Η προσφορά διατυπώνεται στην ελληνική γλώσσα και φέρει υπογραφή και σφραγίδα

του Συµµετέχοντα. Τα τεχνικά φυλλάδια µπορεί να είναι συνταγµένα και στην αγγλική
γλώσσα. Η προσφορά πρέπει να είναι σαφής, ορισµένη και να µην περιέχει προϋποθέσεις, επιφυλάξεις, αιρέσεις, όρους, ξέσµατα, σβησίµατα, διορθώσεις ή προσθήκες που την καθιστούν απαράδεκτη ή ασαφή.
5.2 Το περιεχόµενο της προσφοράς πρέπει να συµφωνεί µε τους όρους της παρούσας.
5.3 Η Προσφορά υποβάλλεται µέσα σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο (φέροντα σφραγίδα
ή µονογραφή στο κλείσιµό του) µε τις παρακάτω ενδείξεις:
⎯ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»
⎯ «Αριθµός Προκήρυξης: Νο 1/2014».
⎯ Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισµού όπως
αναφέρει ο πιο κάτω πίνακας Γ.
⎯ Αποδέκτης: όπως αναφέρει ο πιο κάτω πίνακας Γ.
⎯ Πλήρης επωνυµία του Συµµετέχοντα (Ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία εταιρίας,
νοµική µορφή, διεύθυνση, Fax, Τηλέφωνο, e-mail κ.λπ.)
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Υπηρεσία Συµβάσεων Παγίων

Ηµεροµηνία

Ηµέρα

Ώρα

12.09.2014

Παρσκευή

12:00 µ.

Ελ. Βενιζέλου 21, Αθήνα
1ος όροφος, γραφείο 101
5.4 Ο κύριος φάκελος της προσφοράς περιέχει τρεις (3) ξεχωριστούς κλειστούς υποφα-

κέλους (οι οποίοι, επίσης, στο κλείσιµό τους φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του
Συµµετέχοντα), ως εξής:
Α. "Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς" ο οποίος περιέχει, σε δύο αντίτυπα, όλα
τα τεχνικά εγχειρίδια, έγγραφα, έντυπα, ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό του κατασκευαστή, κ.λπ. που αφορούν στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στην περιγραφή
του τρόπου λειτουργίας (ηλεκτρονικού και µηχανικού µέρους) των προσφερόµε-
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νων µηχανών, καθώς και τους Πίνακες Ι και ΙΙ του Παραρτήµατος συµπληρωµένους, κατά τρόπο σαφή, πλήρη και τεκµηριωµένο µε αναλυτική περιγραφή και
παραποµπή στα έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρείας (όνοµα εγγράφου, σελίδα, παράγραφος). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται επεξηγήσεις ή
αναλυτικότερες περιγραφές, µπορούν να γίνονται παραποµπές προς τα αντίστοιχα κείµενα.
Β. "Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς", ο οποίος περιέχει, σε δύο αντίτυπα,
όλα τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς για κάθε προσφερόµενη µηχανή,
εξάρτηµα, λογισµικό ή υπηρεσία καθώς και τιµοκατάλογο ανταλλακτικών που δεν
καλύπτονται από τη συντήρηση/τεχνική εξυπηρέτηση και θεωρούνται αναλώσιµα, σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης.
Οι υποφάκελοι της οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς πρέπει να υποβληθούν
στην Τράπεζα τόσο εγγράφως όσο και σε ηλεκτρονική µορφή (οπτικό δίσκο).
Γ. "Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής Προµηθευτή", ο οποίος θα περιέχει τα δικαιολογητικά που περιγράφονται ακολούθως.
Φυσικά πρόσωπα, ηµεδαποί ή αλλοδαποί
α) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 15.
β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε
την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (γ) και (δ) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος. Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι σε άλλη, πλην της
ελληνικής, γλώσσα, αυτά θα γίνονται δεκτά εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
ε) Ισολογισµούς και στοιχεία για τον κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων
ετών.
στ) Κατάλογο παραδόσεων όµοιων µηχανών κατά την τελευταία τριετία.
ζ) Κατάλογο εταιρειών, Κεντρικών Τραπεζών ή Κέντρων ∆ιαλογής Χρηµατικού
που είναι εγκατεστηµένος ο συγκεκριµένος τύπος της προσφερόµενης µηχανής.
η) Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την τήρηση συγκεκριµένων προδιαγραφών
ή προτύπων.
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θ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση αλλοδαπών υπηκόων τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
(η) και (θ) µπορούν να αντικατασταθούν από ισοδύναµα των αρµόδιων αρχών
των χωρών τους.
Νοµικά πρόσωπα
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου
ή του ισοδύναµου προς τούτου εγγράφου, το οποίο απαιτείται µόνο για το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και επιπλέον επίσηµο αντίγραφο του καταστατικού πρόσφατης έκδοσης µε τις τυχόν τροποποιήσεις του.
Ενώσεις Προµηθευτών
Οι Ενώσεις Προµηθευτών υποβάλλουν µε την κοινή προσφορά τους όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε Προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. Στην
περίπτωση αυτή, στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται η πλήρης
επωνυµία, η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου κλπ όλων των µελών της Ένωσης.
Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές
που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η
ποσότητα των ειδών, οι υπηρεσίες ή το τµήµα της προµήθειας, από το σύνολο
της προσφοράς, που αντιστοιχεί στον καθένα.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται για την ολοκλήρωση όλης της προµήθειας.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναµίας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας
βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη εκτέλεσης ολόκληρης
της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή.
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να
προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση του αρµόδιου εγκριτικού οργάνου της Τράπεζας.
Εφόσον Προµηθευτής συµµετέχει στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπο, υποβάλλεται µαζί
µε την προσφορά και δικαιολογητικό ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νοµίµως για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται.
Εάν στη χώρα εγκατάστασης κάποιου Συµµετέχοντα δεν εκδίδεται κάποιο από τα
παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις, αυτό που λείπει
µπορεί να αντικατασταθεί µε σχετική δήλωση του Συµµετέχοντα που θα γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου.
5.5 Όλοι οι φάκελοι προσφορών (κύριος και υποφάκελοι) πρέπει να έχουν ασφαλισθεί

κατά τρόπο που να διασφαλίζεται το απαραβίαστο αυτών.
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5.6 Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους στην αρµόδια Υπηρεσία της

Τράπεζας είτε µε απευθείας παράδοση, επί αποδείξει, ή µε ταχυδροµική αποστολή
(µέσω εταιρείας ταχυµεταφορών (courier), συστηµένη επιστολή κ.ά.). Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής προσφοράς, αυτή γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση
ότι θα έχει περιέλθει στο Τµήµα ∆ιακίνησης Αλληλογραφίας της Τράπεζας την προηγούµενη της ηµεροµηνίας αποσφράγισης, µε την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ». Η εγγραφή στο προς το σκοπό αυτό βιβλίο του Τµήµατος αποτελεί πλήρη απόδειξη. Σε
περίπτωση καθυστερηµένης περιέλευσης στο Τµήµα ∆ιακίνησης Αλληλογραφίας της
Τράπεζας προσφοράς που απεστάλη, ακόµα και αν αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητα
του µεταφορέα ή σε γεγονός ανωτέρας βίας, η Τράπεζα της Ελλάδος ουδεµία ευθύνη
φέρει για την εξ οιουδήποτε λόγου τυχόν καθυστερηµένη περιέλευση σε αυτήν προσφοράς.
5.7 Η προσφορά υποβάλλεται στον τόπο που ορίζεται στον Πίνακα Γ, µέχρι την ηµερο-

µηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Οι ενδιαφερόµενοι
φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της έγκαιρης περιέλευσης της προσφοράς στο
Τµήµα ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος. Προσφορά η οποία
θα υποβληθεί, µε οιονδήποτε τρόπο, µετά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται ως
προθεσµία υποβολής προσφορών δεν λαµβάνεται υπόψη.
5.8 Καµιά αντιπροσφορά, τροποποίηση, συµπλήρωση ή διόρθωση προσφοράς, δεν επιτρέπεται µετά την κατάθεση ή περιέλευσή της στην Τράπεζα. Η Τράπεζα, όµως, δικαιούται να ζητά διευκρινίσεις για προσφορές που έχουν κανονικά και εµπρόθεσµα
υποβληθεί. Η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τους Συµµετέχοντες.

6. ΤΙΜΕΣ
Οι τιµές δίνονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση όλων των µηχανών ελεύθερων µέσα στους χώρους της Τράπεζας, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της παρούσας. Οι τιµές αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς.
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν αναλυτικά το κόστος αγοράς, συσκευασίας, µεταφοράς και εγκατάστασης των µηχανών, καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού, ως προς τη λειτουργία τους, στους χώρους της Τράπεζας.
Στις τιµές περιλαµβάνεται κάθε είδους επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. Επιβάρυνση
οποιασδήποτε φύσης που δεν αναφέρεται ρητά στην προσφορά θεωρείται ότι είναι ενσωµατωµένη στην τιµή προσφοράς και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να ζητηθεί η καταβολή της.
Οι τιµές είναι οριστικές, σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και καθαρές
για την Τράπεζα.

7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν τον αριθµό των µηχανικών και τεχνικών που απαιτούνται καθώς και το χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των
µηχανών στο δίκτυο της Τράπεζας.
Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παράσχει, όποτε του ζητηθεί από την Τράπεζα,
εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού της Τράπεζας τόσο στη λειτουργία των µηχανών
όσο και στη συντήρηση αυτών.
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8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από αρµόδια Επιτροπή, παρουσία των Συµµετεχόντων, στον τόπο κατά την ηµεροµηνία και ώρα που αναφέρονται στον Πίνακα Γ της
παρούσας.
Σχετικός πίνακας των Συµµετεχόντων στον διαγωνισµό µε τις τιµές που προσέφερε κάθε
Συµµετέχων και µε µνεία εκείνων που λόγω έλλειψης των απαραίτητων δικαιολογητικών
οι προσφορές τους κρίθηκαν απορριπτέες, θα αναρτηθεί στα γραφεία του Τµήµατος ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων (Τράπεζα της Ελλάδος, Κεντρικό Κατάστηµα, Ελ. Βενιζέλου
21, 1ος όροφος, γραφείο 101).

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα ορίσει η
Τράπεζα, η οποία, κατά την απόλυτη κρίση της, διατηρεί το δικαίωµα της επιλογής της
πλέον συµφέρουσας για την Τράπεζα προσφοράς µε τα παρακάτω κριτήρια διαβαθµισµένης βαρύτητας που αναφέρονται στον Πίνακα Ε:
Πίνακας Ε
Κριτήρια διαβαθµισµένης βαρύτητας για την αξιολόγηση των προσφορών

α/α

Συντελεστής
Βαρύτητας
ανά κριτήριο

Κριτήρια

1

Κόστος αγοράς και εγκατάστασης - εκπαίδευσης

0,35

2

Κόστος συντήρησης (εργασία, ανταλλακτικά, αναλώσιµα, αναβάθµιση λογισµικού)

0,10

3

Ποιότητα κατασκευής

0,10

4

Απόδοση κατά την δοκιµή ανίχνευσης πλαστότητας
/καταλληλότητας κερµάτων

0,10

5

Απόδοση κατά την δοκιµή λειτουργίας

0,10

6

∆υνατότητες πλέον των προδιαγραφών

0,04

7

Πελατολόγιο (εσωτερικό-εξωτερικό)

0,04

8

Ευκολία χρήσης

0,04

9

∆υνατότητες και ευκολία αναβάθµισης

0,04

10

Τεχνικό δίκτυο συντήρησης

0,04

11

Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης

0,05
Σύνολο

1,00

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης,
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης,
απορρίπτονται.
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10. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ)
Η παράδοση των µηχανών θα γίνει στους χώρους των υπηρεσιακών µονάδων της Τράπεζας που αναγράφονται στον παρακάτω Πίνακα ∆, εντός τριάντα (30) ηµερών από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης προµήθειας:

Πίνακας ∆
Παράδοση των µηχανών αυτόµατης διαλογής κερµάτων ευρώ
στο δίκτυο της Τράπεζας
α/α

Υπηρεσιακή Μονάδα

Αριθµός
Μηχανών

1

Υποκατάστηµα Ηρακλείου

1

2

Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης

1

3

ΚΕΠΕ∆ΙΧ Θεσσαλονίκης

2

4

Υποκατάστηµα Ιωαννίνων

1

5

Υποκατάστηµα Καβάλας

1

6

Υποκατάστηµα Καλαµάτας

1

7

Υποκατάστηµα Κοµοτηνής

1

8

Υποκατάστηµα Λαµίας

1

9

Υποκατάστηµα Λάρισας

1

10

Υποκατάστηµα Μυτιλήνης

1

11

Υποκατάστηµα Πάτρας

2

12

Υποκατάστηµα Ρόδου

1

13

Υποκατάστηµα Σάµου

1

14

Υποκατάστηµα Σερρών

1

16

Υποκατάστηµα Χανίων

1

17

Κεντρικό Κατάστηµα

2

18

ΚΕΠΕ∆ΙΧ Αθήνας

4

ΣΥΝΟΛΟ

23

Ο Προµηθευτής οφείλει να αναγγείλει στην αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα ότι προτίθεται να
παραδώσει τα είδη τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµέρα παράδοσης.
Με την παράδοση των µηχανών ο Προµηθευτής οφείλει να παραδώσει στην Τράπεζα
πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων για κάθε προσφερόµενο είδος, µαζί µε οποιοδήποτε
άλλο συνοδευτικό υλικό (π.χ. διαγνωστικό υλικό, καλώδια, οδηγούς συσκευών, κλπ).

11. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Οι µηχανές πρέπει να παραδοθούν µε τη συσκευασία του εργοστασίου κατασκευής, η
οποία πρέπει να είναι απολύτως ασφαλής, στερεή και κατάλληλη για τη µεταφορά τους.
O Προµηθευτής ευθύνεται για την καλή ποιότητα και καταλληλότητα της συσκευασίας, η
οποία πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή µεταφορά των µηχανών µέχρι τον τόπο προορισµού.
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12. ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή των µηχανών θα γίνει σε δύο (2) φάσεις από Επιτροπή που θα ορίσει η
Τράπεζα ως εξής:
12.1 τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες µετά από την παράδοση όλων των µηχανών και
την επιτυχηµένη εγκατάσταση και ορθή λειτουργία τους στους χώρους της Τράπεζας,
ακολουθεί η προσωρινή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή για την οποία θα συνταχθεί
σχετικό "Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής". Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα η
Τράπεζα θα χρησιµοποιεί τις µηχανές για τις ανάγκες της, χωρίς δέσµευσή της.
Αν η Επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη συγκεκριµένων ελλείψεων ή ελαττωµάτων
στις µηχανές, ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να συµπληρώσει τις ελλείψεις και
να αποκαταστήσει τα ελαττώµατά τους, εντός της προθεσµίας που θα του ορίσει η
Τράπεζα. Η διαπίστωση της συµπλήρωσης των ελλείψεων και της άρσης των ελαττωµάτων των µηχανών θα γίνει και πάλι από την ανωτέρω Επιτροπή. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία που έχει οριστεί, η Τράπεζα δικαιούται να κηρύξει τον Προµηθευτή έκπτωτο.
12.2 δώδεκα (12) µήνες µετά από την ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής, θα πραγµατοποιηθεί η οριστική παραλαβή των µηχανών για
την οποία θα συνταχθεί σχετικό "Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής". Η Επιτροπή
θα ελέγξει την κανονική λειτουργία των µηχανών και την όλη κατάστασή τους και ιδιαιτέρως αν υπάρχουν βλάβες, φθορές ή ελαττώµατα (φανερά ή κεκρυµµένα) ή λειτουργικά προβλήµατα που οφείλονται στην ελαττωµατική κατασκευή τµηµάτων τους
και γενικά αν υπάρχουν περιπτώσεις µη τήρησης των συµβατικών όρων εκ µέρους
του Προµηθευτή. Για την άρση των τυχόν βλαβών, φθορών και ελαττωµάτων των
µηχανών, θα ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 12.1 για την Προσωρινή Παραλαβή.
Κατά την παραλαβή των ειδών καλείται να παραστεί και ο Προµηθευτής ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, ο οποίος υπογράφει και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Αν
ο Προµηθευτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο, αυτό είναι ισχυρό και χωρίς την υπογραφή του σε αυτό, γενοµένης µνείας της απουσίας ή της
άρνησής του να υπογράψει.
Εάν δεν ικανοποιούνται οι όροι των προδιαγραφών ή της προσφοράς, η Τράπεζα έχει το
δικαίωµα, µε την επιφύλαξη των αναφεροµένων στο Άρθρο 23:
i.

να απαιτήσει από τον Προµηθευτή να προβεί δωρεάν και παραχρήµα σε προσθήκη ή σε αντικατάσταση των µηχανών, ώστε να συµφωνούν µε τις προδιαγραφές
και την προσφορά του, ή

ii.

να κρατήσει µέρος των µηχανών και σε µειωµένη τιµή που θα συµφωνηθεί µεταξύ
της Τράπεζας και του Προµηθευτή, ή να

iii.

να απορρίψει τις µηχανές και να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση.

13. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας γίνεται µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό του
Προµηθευτή µετά την προσκόµιση του σχετικού τιµολογίου, ως εξής:
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•

Μετά την άνευ παρατηρήσεων προσωρινή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των µηχανών σε ποσοστό 90% επί της συνολικής αξίας της προµήθειας, πλέον του Φ.Π.Α.

•

Μετά την οριστική παραλαβή των µηχανών το υπόλοιπο ποσοστό 10% της αξίας αυτών.

14. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΞΗΣΗΣ / ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να υλοποιήσει την προµήθεια κατά ποσοστό µεγαλύτερο
ή µικρότερο της ποσότητας που κατακυρώθηκε. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί, αντίστοιχα, να υπερβαίνει το 30% ή να υπολείπεται του 50%, επί της συνολικής ποσότητας, χωρίς από τον λόγο αυτό να προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωµα ή απαίτηση του Προµηθευτή
για αποζηµίωση, αύξηση της τιµής κ.λπ.

15. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα
µε τις συνηµµένες οδηγίες, στην ελληνική γλώσσα, έκδοσης πιστωτικού ιδρύµατος ή άλλου νοµικού προσώπου που έχει κατά νόµο το δικαίωµα αυτό και λειτουργεί νόµιµα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον πρόκειται για εγγυητική επιστολή σε άλλη, πλην της ελληνικής, γλώσσα, αυτή θα γίνεται δεκτή εφόσον συνοδεύεται από επίσηµη µετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 10.000).
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, που αφορά τον Προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται σ’ αυτόν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την κατάθεση από αυτόν της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της προµήθειας. Οι εγγυητικές επιστολές των υπόλοιπων Συµµετεχόντων στον διαγωνισµό επιστρέφονται µετά
την υπογραφή της σύµβασης µε µέριµνα των ιδίων.
Προσφορά που δεν συνοδεύεται από την προσήκουσα Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής
είναι απαράδεκτη και δεν αξιολογείται.

16. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο Προµηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια πρέπει να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Προµήθειας, σύµφωνα µε τις συνηµµένες οδηγίες, στην
ελληνική γλώσσα, έκδοσης πιστωτικού ιδρύµατος ή άλλου νοµικού προσώπου που έχει
κατά νόµο το δικαίωµα αυτό και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον πρόκειται για εγγυητική επιστολή σε άλλη, πλην της
ελληνικής, γλώσσα, αυτή θα γίνεται δεκτή εφόσον συνοδεύεται από επίσηµη µετάφρασή
της στην ελληνική γλώσσα. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Προµήθειας θα
καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής αξίας της προµήθειας, εκτός του Φ.Π.Α.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Προµήθειας επιστρέφεται µε µέριµνα των
ενδιαφεροµένων µετά την άνευ παρατηρήσεων Οριστική Παραλαβή των µηχανών και τη
λήξη της περιόδου της δωρεάν προσφερόµενης εγγύησης/συντήρησης των µηχανών.
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Σε περίπτωση κατά την οποία υπογραφεί συµβόλαιο συντήρησης, κατά τα αναφερόµενα
στο Άρθρο 17 της παρούσας, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Προµήθειας
θα αντικατασταθεί µε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης,
ετήσιας διάρκειας, που θα καλύπτει ποσοστό 10% του ετήσιου κόστους συντήρησης του
εξοπλισµού, εκτός του Φ.Π.Α. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα αντικαθίσταται εφόσον το
ετήσιο κόστος συντήρησης είναι διαφορετικό από αυτό του προηγούµενου έτους ή θα ανανεώνεται εφόσον το ετήσιο κόστος συντήρησης είναι το ίδιο µε αυτό του προηγούµενου
έτους.

17. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Οι Συµµετέχοντες εγγυώνται υποχρεωτικά την καλή λειτουργία των µηχανών για χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία προσωρινής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής τους. Αν η εγγύηση προσφέρεται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα,
αυτό πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στην προσφορά.
Κατά το διάστηµα αυτό, ο Προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των µηχανών, να αποστέλλει τεχνικούς του στον τόπο εγκατάστασής τους, να αντικαθιστά όλα τα ελαττωµατικά εξαρτήµατα, όργανα ή/και αυτοτελή
τµήµατα των µηχανών και να αποκαθιστά κάθε βλάβη που θα παρουσιάσουν, επιφυλασσοµένων των λοιπών εκ του νόµου δικαιωµάτων της Τράπεζας. Στη συντήρηση και υποστήριξη περιλαµβάνεται το µηχανικό, ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό µέρος των µηχανών
καθώς και το τυχόν λογισµικό που αυτές διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι µηχανές διαθέτουν λογισµικό, ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί την Τράπεζα για τις
εκάστοτε νεώτερες εκδόσεις του λογισµικού και να προβαίνει στην ενηµέρωση / αναβάθµισή του όποτε του ζητηθεί από την Τράπεζα.
Μετά το πέρας της ως άνω εγγύησης θα ακολουθήσει, εφόσον η Τράπεζα το επιθυµεί,
σύναψη σύµβασης συντήρησης / τεχνικής εξυπηρέτησης των µηχανών. Αυτή πρέπει να
προσφέρεται υποχρεωτικά για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την
προσωρινή παραλαβή των µηχανών, µε δικαίωµα της Τράπεζας για ανανέωση σε ετήσια
βάση µετά το πέρας της περιόδου αυτής. Οι Συµµετέχοντες πρέπει να αναφέρουν το ετήσιο κόστος συντήρησης / τεχνικής εξυπηρέτησης (εργασία, ανταλλακτικά, αναβάθµιση
λογισµικού) ανά µηχανή, σε όλο το δίκτυο της Τράπεζας καθώς και την περιγραφή των
εργασιών της.
Οποιοδήποτε υλικό δεν αναφέρεται στον αναλυτικό τιµοκατάλογο των αναλώσιµων υλικών που θα υποβληθεί, θεωρείται ανταλλακτικό και καλύπτεται από τη συντήρηση.
Η επισκευή των µηχανών παρέχεται στον χώρο λειτουργίας τους στις εγκαταστάσεις της
Τράπεζας, στις ώρες λειτουργίας της Τράπεζας, έπειτα από τηλεφωνική κλήση, σε προθεσµία ανταπόκρισης της κλήσης αυτής που θα ορίζεται σαφώς στην οικεία σύµβαση, και
χωρίς καµία επιβάρυνση αυτής. Σε ειδικές περιπτώσεις, πάντοτε µετά από έγκριση της
Τράπεζας, η επισκευή µπορεί να γίνεται στις εγκαταστάσεις του Προµηθευτή. H µεταφορά από και προς την Τράπεζα γίνεται µε ευθύνη και οικονοµική επιβάρυνση του Προµηθευτή.
Τα παραπάνω θα ισχύουν τόσο για την περίοδο εγγύησης όσο και για τη, µετά τη λήξη
της περιόδου εγγύησης, συντήρηση.
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Οι Συµµετέχοντες θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν τους χρόνους ανταπόκρισής
τους σε περίπτωση βλάβης και τον αριθµό των ετών πέραν της πενταετίας, που αναλαµβάνουν την πλήρη τεχνική υποστήριξη των µηχανών που προσφέρουν.

18. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν υποχρεωτικά επί ενενήντα (90) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο του προβλεποµένου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παραταθεί για ενενήντα (90) ακόµα ηµέρες, εφόσον
το ζητήσει η Τράπεζα.

19. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
∆ικαίωµα υποβολής ένστασης έχουν µόνον όσοι έχουν συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Κατά της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών συµµετοχής και κατά της διαδικασίας
συµµετοχής Προµηθευτή στο διαγωνισµό επιτρέπεται ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο Τµήµα ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων και κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο και στον Συµµετέχοντα κατά του οποίου στρέφεται. Η απόφαση επ΄ αυτής κοινοποιείται στον ενιστάµενο, εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της. Η άπρακτη πάροδος του τριηµέρου τεκµαίρεται ως σιωπηρή απόρριψη της ένστασης.
Η υποβολή ένστασης δεν επιφέρει διακοπή ή αναστολή της διαδικασίας του διαγωνισµού
σε οποιοδήποτε στάδιο.

20. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Προµήθειας, τα
απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα για την κατάρτιση της σύµβασης και να προσέλθει
να υπογράψει αυτή µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή
του.
Οι Συµµετέχοντες, εάν επιθυµούν, µπορούν να λαµβάνουν γνώση του αποτελέσµατος
του διαγωνισµού από τους αναρτηµένους πίνακες στο Τµήµα ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων (όπως αναφέρεται στο άρθρο 8) καθώς και από την ιστοσελίδα της Τράπεζας στο
διαδίκτυο.

21. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αν ο Προµηθευτής δεν υπογράψει τη σχετική σύµβαση προµήθειας ή δεν καταθέσει την
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Προµήθειας ή τα απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα για
την κατάρτιση της σύµβασης, εντός της προθεσµίας του Άρθρου 20, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή. Στην περίπτω-
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ση αυτή, η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει υπέρ της Τράπεζας λόγω ποινικής ρήτρας
και η Τράπεζα είναι ελεύθερη να επιλέξει την επόµενη αποδεκτή προσφορά ή να προχωρήσει στην προµήθεια µε επανάληψη του διαγωνισµού ή µε απευθείας ανάθεση.
Ο Προµηθευτής ευθύνεται για κάθε ζηµία της Τράπεζας από την υπαναχώρησή του και
ιδίως για ζηµία που προέρχεται είτε από τη διαφορά της τιµής της προσφοράς του και της
τιµής της επόµενης αποδεκτής προσφοράς, είτε από τη διαφορά που τυχόν προκύψει
από την επανάληψη του διαγωνισµού ή από τυχόν προµήθεια των µηχανών χωρίς επανάληψη του διαγωνισµού.

22. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο Προµηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια οφείλει τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί όσο και µετά τη λήξη αυτής, χωρίς χρονικό περιορισµό, να µην αποκαλύπτει ή µε οποιονδήποτε τρόπο αφήνει να διαρρεύσουν σε τρίτους
και να µη χρησιµοποιεί, µε κανένα τρόπο ή µέσο, οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά µε την
Τράπεζα, καθώς επίσης να αποτρέπει µε κάθε νόµιµο µέσο την ανακοίνωση αυτών.
Ο Προµηθευτής δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιεί το όνοµα της Τράπεζας σε υλικό κάθε
είδους διαφηµιστικής προβολής χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεσή της.
Η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά και τους µε οποιονδήποτε τρόπο ή
ιδιότητα προστηθέντες, βοηθούς εκπλήρωσης και εν γένει συνεργάτες του Προµηθευτή.

23. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
(α) Σε περίπτωση αθέτησης ή µη προσήκουσας εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου της
σύµβασης που θα υπογραφεί, η Τράπεζα, επιφυλασσοµένη των κατά την ισχύουσα νοµοθεσία και των λοιπών όρων της παρούσας δικαιωµάτων της, έχει το δικαίωµα, αφού
θέσει στον Προµηθευτή γραπτά, εύλογη κατά την κρίση της προθεσµία για να άρει τις συνέπειες της αντισυµβατικής συµπεριφοράς του, να υπαναχωρήσει αζηµίως από τη σύµβαση, κηρύττουσα τον Προµηθευτή έκπτωτο να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης
λόγω ποινικής ρήτρας και να ζητήσει αποζηµίωση για κάθε ζηµιά της.
(β) Ειδικά σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης των ειδών, όπως προβλέπεται στο
Άρθρο 10, ο Προµηθευτής, καθιστάµενος υπερήµερος µε µόνη την παρέλευση της προθεσµίας παράδοσης, οφείλει να καταβάλει στην Τράπεζα, ως ποινική ρήτρα, τα παρακάτω ποσοστά επί της αξίας της προµήθειας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα για τους παρακάτω χρόνους καθυστέρησης:
- Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράδοσης, 0,5% ηµερησίως.
- Για καθυστέρηση που βρίσκεται µέσα στο χρονικό διάστηµα από το ½ µέχρι το χρόνο παράδοσης, 1% ηµερησίως.
- Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα του χρόνου παράδοσης, µέχρι
το διπλάσιο αυτού, 1,5% ηµερησίως.
- Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου παράδοσης, 2% ηµερησίως.
Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου προκύπτει κλάσµα ηµέρας, τότε θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης παράδοσης ή
αντικατάστασης, µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος
που παρήλθε κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο
Προµηθευτής.
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Σε περίπτωση υπέρβασης εκ µέρους του Προµηθευτή του συµφωνηθέντος χρόνου ανταπόκρισης σε ανάγκες συντήρησης και υποστήριξης των ειδών, καταπίπτει αυτοδικαίως σε
βάρος του και προς όφελος της Τράπεζας, ποινική ρήτρα, ίση µε το 0,5% του συνολικού
τιµήµατος για κάθε ηµέρα καθυστερήσεως και µέχρι του ποσού του 20% του συνολικού
τιµήµατος.
Τα ποσά των ποινικών ρητρών εισπράττονται είτε διά συµψηφισµού µε την αµοιβή του
Προµηθευτή είτε διά καταπτώσεως (εν όλω ή εν µέρει) της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης.
Εφόσον ο Προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα
ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του συµβατικού ή µετατεθέντος χρόνου παράδοσης µέχρι την παράδοση της προµήθειας, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο
όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας.
Ο Προµηθευτής σε περίπτωση που επικαλεστεί αδυναµία τήρησης της συµφωνηµένης
προθεσµίας παράδοσης των ειδών λόγω ανωτέρας βίας, πρέπει να γνωστοποιήσει στην
Τράπεζα τα γεγονότα, τα οποία συνιστούν την ανωτέρα βία, µέσα σε δέκα (10) το αργότερο ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα συµβούν αυτά. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση
από την Τράπεζα του λόγου ανωτέρας βίας, που επικαλείται ο Προµηθευτής, συνεπάγεται την απαλλαγή του τελευταίου από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης παράδοσης των
ειδών, της Τράπεζας όµως δικαιούµενης στην περίπτωση αυτή, να καταγγείλει µε µονοµερή δήλωσή της και αζηµίως για την ίδια χωρίς καµία σε βάρος της υποχρέωση αποζηµίωσης, τη σύµβαση αυτή, µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την γνωστοποίηση προς
αυτή των γεγονότων που συνιστούν την ανωτέρα βία.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την κήρυξη ή όχι του Προµηθευτή εκπτώτου ή
την κατάπτωση ποινικής ρήτρας, η Τράπεζα µπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζηµίας της, την οποία έχει υποστεί από την εκπρόθεσµη ή τη µη προσήκουσα εκτέλεση της σύµβασης από τον Προµηθευτή.

24. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει µεταξύ των συµβαλλοµένων επιλύεται καταρχάς από
τα αρµόδια όργανα της Τράπεζας. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Συµµετέχων δεν αποδεχθεί την απόφαση των αρµοδίων οργάνων, η διαφωνία υπάγεται στη δικαιοδοσία των
δικαστηρίων της Αθήνας, τα οποία ορίζονται αποκλειστικά και µόνο αρµόδια προς τούτο.
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο είναι το ελληνικό.

25. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο Συµµετέχων έλαβε γνώση όλων των
όρων της προκήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Τυχόν απόκλιση από τους όρους της προκήρυξης 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.
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26. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για πληροφορίες σχετικά µε:
- τη διαδικασία του διαγωνισµού αρµόδιο είναι το Τµήµα ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων
(κα. Γ. Καββαδά, τηλ. 210 3202282, κ. Ν. Χαριτάκης, τηλ. 210 3202189),
- τις Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισµού αρµόδιος είναι ο κ. Π. Ζακυνθινός (τηλ.
210 6709291).

Άννα Παξινού
∆ιευθύντρια

Συνηµµένα:
- Παράρτηµα (φύλλα 2)
- Οδηγίες για τη συµπλήρωση των εγγυητικών επιστολών (φύλλα 2)

Diakermata
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας Ι – Τεχνικές Προδιαγραφές
α/α

Περιγραφή

Χαρακτηριστικό

2.1

Περιοχή διαµέτρων και πάχους κερµάτων

2.2

Ταχύτητα επεξεργασίας

2.3

Απρόσκοπτη συνεχής λειτουργία

2.4

Τροφοδότης κερµάτων

2.5
2.6
2.7

Ύπαρξη εξόδου απόρριψης για πλαστά ή ακατάλληλα
κέρµατα
∆ήλωση κατασκευαστικού οίκου για το χρόνο που
προσφέρει τεχνική κάλυψη των µηχανών
∆υνατότητα αναβάθµισης ή αλλαγής αισθητήρων και
software σε περίπτωση αλλαγής προδιαγραφών

2.8

Επίπεδο θορύβου

2.9

Software Version

2.10

Ισχύς Μηχανής

2.11

Τάση λειτουργίας (Supply Voltage)

2.12

Μέγιστη Ισχύς (Watt)

2.13

Συχνότητα λειτουργίας (Ηz)
Αναφορά προτύπων (standards) βάσει των οποίων είναι
κατασκευασµένη η µηχανή καθώς και των προτύπων που
αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια
∆υνατότητα σύνδεσης µε Η/Υ, εκτυπωτές, USB χωρίς επιπλέον κόστος

2.14
2.15
2.16

Εκτύπωση αναλυτικής αναφοράς εργασίας της µηχανής

2.17

Ακρίβεια µέτρησης και ανοχές

2.18

Να είναι ο πλέον πρόσφατος τύπος (µοντέλο) µηχανής

2.19

Να είναι στιβαρής κατασκευής
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Γενικά Στοιχεία
3.1

Η µηχανή να είναι ενταγµένη στον κατάλογο πιστοποιηµένων µηχανών της Ε.Ε.
(OLAF).

3.2

Να υπάρχει αντιπροσωπεία του οίκου κατασκευής των µηχανών µε τεχνικό τµήµα
υποστήριξης στην Ελλάδα.

Κατάσταση Μηχανών, Εξαρτηµάτων και Βοηθητικού Εξοπλισµού
3.3

Να είναι καινούργια και αχρησιµοποίητα
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής απευθύνεται προς την Τράπεζα της Ελλάδος και περιλαµβάνει απαραίτητα ακόλουθα στοιχεία :
1) Την ηµεροµηνία έκδοσης.
2) Τον εκδότη (πλήρης επωνυµία – διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λπ.).
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 προκήρυξης 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 Ελληνικούς νόµους, ενώ αρµόδια για επίλυση των τυχόν διαφορών που
προκύπτουν από αυτή, θα είναι τα ∆ικαστήρια της Αθήνας.
Επιπλέον, θα δηλώνεται 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.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προµήθειας απευθύνεται προς την Τράπεζα
της Ελλάδος και περιλαµβάνει απαραίτητα ακόλουθα στοιχεία:
1) Την ηµεροµηνία έκδοσης.
2) Τον εκδότη (πλήρης επωνυµία – διεύθυνση, τηλέφωνα κλπ.).
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 Ελληνικούς νόµους, ενώ αρµόδια για επίλυση των τυχόν διαφορών που
προκύπτουν από αυτή, θα είναι τα ∆ικαστήρια της Αθήνας.
Επιπλέον, θα δηλώνεται 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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