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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη :  
 τις διατάξεις: 
1. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων». 
2. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.). 
3. Tου άρθρο 35 του Ν.3377/2005, το Π.Δ. 118/2007 και το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ τ.Α’ 64/16-3-

2007), όπως ισχύει  
4. Του Ν.2083/92 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» ΦΕΚ 159 Τ.Α’/21-9-1992.  
5. Του Π.Δ. 377/89 (ΦΕΚ 166/Α/89) «Μετονομασία ΑΣΟΕΕ, ΠΑΣΠΕ, ΑΒΣΠ και ΑΓΣΑ» και 

το (ΦΕΚ 130/20.6.95). 
6. Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-94) σχετικά με την παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. 
7. Του Ν.2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις». 
8.   Του Ν.4013/14-9-2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων…” όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/02-02-
2012) “Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015” (άρθρο 10 και 11). 

9.     Την αριθ. 2024709/601/0026/7-5-1998 Υπουργική Απόφαση “ Καθορισμός δικαιολ/κών των 
δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες”. 

10.   Την υπ’ αριθ. 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 
“Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83. παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων”. 

11. Του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

12.    To Π.Δ. 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” (ΦΕΚ 194/Α΄/22-11-2010). 
13. Την αριθ. 3065/2013 (ΦΕΚ 1424/Β/12-6-2013) Απόφαση Πρυτάνεως “Ανάθεση  

αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών”. 
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14. Την με αριθ. πρωτ. 7858/16-12-2013  Απόφαση  Πρυτάνεως (ΑΔΑ:ΒΛΓΛ469Β4Μ-ΛΛ5, 
ΑΔΑΜ:13REQ001787710 2013-12-17) για την πραγματοποίηση: «Προμήθεια 
Ξενόγλωσσων ΄Εντυπων/Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Βάσεων Δεδομένων», 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι ποσού  91.065,00 ευρώ, σε βάρος του κωδ. αριθ.1259.02 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΟΠΑ έτους 2014. 

15.    Την με αριθμ.πρωτ. 10/1/9-1-2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΒΙ6Ν469Β4Μ-
ΞΕΧ, ΑΔΑΜ:14REQ001822902 2014-01-10. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, μέχρι ενενήντα μία χιλιάδες και εξήντα πέντε ευρώ 
(91.065,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σε βάρος του κωδ. Αριθμού 1259.02 
«Προμήθεια Περιοδικών» από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου του έτους 2014, 
για την ανάδειξη αναδόχου και σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια ξενόγλωσσων 
εντύπων/ηλεκτρονικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές οι οποίες περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
Διακήρυξης αυτής. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης αποτελεί επίσης το 
παράρτημα Β΄, το οποίο περιλαμβάνει υποδείγματα αιτήσεων συμμετοχής και εγγυητικών 
επιστολών και τέλος το Παράρτημα Γ΄ - σχέδιο σύμβασης - που θα υπογραφεί από τον 
προμηθευτή.  

 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σε τουλάχιστον 30 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
περίληψης της παρούσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων συμβάσεων και στον τύπο και 
συγκεκριμένα στις 27/3/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11π.μ. ενώπιον Επιτροπής που θα 
συνεδριάσει στα γραφεία του Τμήματος Επιμελητείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
στην Αθήνα, οδός Πατησίων 76. 
Η κατακύρωση του αποτελέσματος γίνεται τελικά στον ανάδοχο με τη χαμηλότερη τιμή 
προσφοράς, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές και 
τους όρους του  Παραρτήματος Α της παρούσας. 

                                       ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο 
γραφείο πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου του ΟΠΑ επί της 
οδού Πατησίων 76, Τηλέφωνο 2108203213, μέχρι την 26/3/2014  ημέρα Τετάρτη και ώρα 2μ.μ 
Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία. (Πληροφορίες: κα Αρετή Κατσιγιάννη, 
Υπεύθυνη Τμήματος Επιμελητείας, τηλ. 2108203282). 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα μία 
χιλιάδων και εξήντα πέντε   Ευρώ (91.065,00) με Φ.Π.Α  και αναλύεται ως εξής: 
 

ΕΙΔΟΣ Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ 
9 Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων 

 
Αξία προ Φ.Π.Α.  39.000,00 € 
Φ.Π.Α. 23% 8.970,00 € 
Σύνολο: 47.970,00 € 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ 
Υποκατηγορία α΄ : 76 ΄Εντυποι Τίτλοι Περιοδικών 
 

Υποκατηγορία β΄ :  6 Ηλεκτρονικοί Τίτλοι Περιοδικών 

 
Αξία προ Φ.Π.Α.  37.000,00 € 
Φ.Π.Α.  6,5% 2.405,00 € 
Σύνολο: 39.405,00 € 
 
Αξία προ Φ.Π.Α.           3.000,00 € 
Φ.Π.Α.23%                      690,00  € 
Σύνολο                          3.690,00  €           

 
Στο διαγωνισμό αυτό θα υπάρχει η δυνατότητα κατακύρωσης των Κατηγοριών Α΄ και Β΄  
του προκηρυσσόμενου έργου, με το σύστημα των πολλαπλών Αναδόχων.  Οι συμμετέχοντες, 
δηλαδή, στο διαγωνισμό δύνανται να υποβάλουν προσφορές είτε για μια εκ των ανωτέρω  
κατηγοριών του διαγωνισμού, είτε για όλες τις κατηγορίες, αλλά με ξεχωριστές για κάθε 
κατηγορία προσφορές, δηλαδή οι υποψήφιοι (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, 
συνεταιρισμοί και ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων) μπορούν να συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό για το σύνολο των κατηγοριών ή για μία κατηγορία.  Σε κάθε περίπτωση, οι 
διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται  να συντάξουν και να καταθέσουν προσφορά για κάθε 
κατηγορία που τους ενδιαφέρει χωριστά με την ένδειξη της κατηγορίας. 
 
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της κάθε προκηρυσσόμενης κατηγορίας και 
εναλλακτικές προσφορές. 
 
 
 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [Α] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ειδικοί Όροι) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [Β] ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [Γ] ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Α.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 
(Η μη ικανοποίηση των οποίων καθιστά απαράδεκτη μία προσφορά και την αποκλείει από 
οποιαδήποτε αξιολόγηση) 
 
Α1. 1 ΓΕΝΙΚΑ 
1. Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με σκοπό 

την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ξενόγλωσσων εντύπων/ηλεκτρονικών 
περιοδικών και βάσεων δεδομένων. 

2. Όλοι οι περιεχόμενοι στη Διακήρυξη όροι και απαιτήσεις - Κεφάλαια Α1, Α2 και τα σχετικά 
Παραρτήματα είναι υποχρεωτικοί για τους υποψήφιους αναδόχους. Περιπτώσεις 
υποψηφιοτήτων που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις 
(ποσοτικές και ποιοτικές) της Διακήρυξης θα απορρίπτονται.  

 

Α1. 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν: 

1. Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί. 
2. Δε συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
3. Δεν υποβληθούν τα δικαιολογητικά που προβλέπει η διακήρυξη . 
4. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 
5. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται μεγαλύτερος του ανωτέρω ορίου που αναφέρεται στην 

παρούσα Διακήρυξη. 
6. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος από 120 ημέρες από την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού. 
7. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους όρους τους σχετικούς με την πληρωμή. 
8. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται. 

 
 
Α.2  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Α2. 1:   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
1. Αντικείμενο της Προκήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ξενόγλωσσων 

εντύπων/ηλεκτρονικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
μέχρι του ποσού των  ενενήντα μία χιλιάδων και εξήντα πέντε ευρώ (91.065,00) με Φ.Π.Α. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
ξενόγλωσσα έντυπα/ηλεκτρονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας και τις προδιαγραφές του παραρτήματος Α΄ της παρούσας.  

 
Α2.2: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Α2. 2.1  Δικαίωμα συμμετοχής - Δικαιολογητικά συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

(α) φυσικά πρόσωπα 
(β) νομικά πρόσωπα 
(γ) συνεταιρισμοί 
(δ) κοινοπραξίες ή ενώσεις προσώπων, 

με αντικείμενο απασχόλησης σχετικό με το παρόν έργο τουλάχιστον κατά τα τελευταία 3 έτη, 
εγκατεστημένοι στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε.), ή στα κράτη μέλη της 
Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ( Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη – μέλη που έχουν 
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υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων ( GPA ) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου ( Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139/27.06.97) 
υπό τον όρο η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία 
κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ (GPA) 
του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους 
στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε κράτος – μέλος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του 
ΠΟΕ ή, τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε, τα οποία 
πρέπει να ασχολούνται νόμιμα με την παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση εργασιών και να έχουν 
αποδεδειγμένα ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο του 
παρόντος διαγωνισμού. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται και οι υποψήφιοι δίδουν τη συγκατάθεσή τους, εφόσον 
το κρίνει σκόπιμο η Αναθέτουσα Αρχή, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των 
στοιχείων που θα υποβληθούν.  

3. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη 
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των συμβάσεων και δικαιούται 
να τις αναθέσει ή όχι, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία 
υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.  

5. Υποχρεώσεις για τη συμμετοχή ενώσεων / κοινοπραξιών: 

 Η Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας, 
είτε από κοινό τους εκπρόσωπο εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην 
Προσφορά απαραιτήτως αναγράφεται το ποσοστό που αντιστοιχεί στον καθένα στο 
σύνολο της Προσφοράς. Στην Προσφορά ορίζεται ένα από τα μέλη της ένωσης / 
κοινοπραξίας ως Ανάδοχος ο οποίος θα υπογράψει τη σύμβαση για την εκτέλεση του 
έργου. 

 Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας τα μέλη θα είναι αλληλεγγύως και καθ’ ολοκληρίαν 
υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκτέλεση του συνόλου του έργου και σε 
περίπτωση διαδοχής ειδικής ή οιονεί καθολικής, θα έχουν δεσμεύσει τους διαδόχους τους 
ότι θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στην ένωση / κοινοπραξία με τους ίδιους όρους. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 Όλοι οι εταίροι των ενώσεων / κοινοπραξιών υπόκεινται στους ίδιους όρους και στις ίδιες 
υποχρεώσεις με τον εταίρο που θα υπογράψει τη σύμβαση για λογαριασμό τους 
(«Ανάδοχος»). 

 Σε περίπτωση που μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας εξαιτίας ανικανότητας για 
οποιοδήποτε λόγο ή εξαιτίας λόγου ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του κατά το χρόνο αξιολόγησης των Προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη 
εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής Προσφοράς με την ίδια τιμή. 
Εάν η ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής Προσφοράς με το ίδιο συμβατικό 
τίμημα. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης μπορούν να προτείνουν, και στις δύο παραπάνω 
περιπτώσεις, αντικαταστάτη που πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθεί με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση και σε κανένα στάδιο να γίνει 
αντικατάσταση εκείνου του μέλους της ένωσης / κοινοπραξίας που έχει οριστεί Ανάδοχος 
του έργου και έχει υπογράψει τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου. 
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 Οι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη 
νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Σε περίπτωση που επιλεγεί ως 
Ανάδοχος ένωση / κοινοπραξία, το οριστικό κοινοπρακτικό με το ποσοστό συμμετοχής 
ενός εκάστου των μελών θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός 15 ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Τα αναφερόμενα στο 
κοινοπρακτικό ποσοστά συμμετοχής των μερών της κοινοπραξίας πρέπει να είναι σε 
συμφωνία με την Προσφορά που έχει κατατεθεί Από φορολογικής πλευράς η κοινοπραξία 
αυτή θα υπάγεται στις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και της 
φορολογίας εισοδήματος Ν.Π., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

6. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και οι κοινοπραξίες, οι οποίες συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
συμμετοχής των ενώσεων προσώπων. 

 
Α2. 2.2   Δε γίνονται δεκτοί και οι προσφορές τους αποκλείονται ως απαράδεκτες –
(ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ): 
1. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει 

απόφασης, που έχει ισχύ δεδικασμένου. 
2. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με 

οποιονδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή. 
3. Όσοι είναι ένοχοι υποβολής ψευδών δηλώσεων ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 118/2007. 
4. Όσα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 

κυρώσεις. 
5. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 60/07 

περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών. Ειδικότερα: 

Αποκλείεται από το διαγωνισμό υποψήφιος, όταν έχει εις βάρος του εκδοθεί αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε 
τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα: 
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
β) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της Οδηγίας 
91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

6. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή παύση 
δραστηριοτήτων ή πτωχευτικό συμβιβασμό η άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση, ή αναγκαστική 
διαχείριση, ή παύση δραστηριοτήτων, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη 
διαδικασία. 

7. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή 
σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 
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8. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων και 
τελών σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 

9. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 
κυρώσεις.  

Το ΟΠΑ επιφυλάσσεται να απορρίψει κατά την κρίση του προσφορά υποψηφίου αναδόχου, όταν 
κατά το στάδιο της αξιολόγησης αποδειχθεί ότι τα αναγραφέντα στην προσφορά του στοιχεία δεν 
είναι αληθή. 

Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης ή εξουσιοδότηση με 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος..  
Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής ή η υποβολή ψευδών 
πιστοποιητικών ή δηλώσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου Αναδόχου . 
Το ΟΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά αιτιολογημένα, ανεξάρτητα 
από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός, χωρίς δυνατότητα απαίτησης αποζημίωσης 
από τον απορριπτόμενο.  

Α2. 2.3. Δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης 
Ι. Δικαιολογητικά συμμετοχής  
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Έτσι, ο «Κυρίως Φάκελος» (Άρθρο 8, παρ.2 του Προεδρικού Διατάγματος 118/07) πρέπει 
υποχρεωτικά να εμπεριέχει τα παρακάτω: 

 Αίτηση συμμετοχής 
Σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 και 2 «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.  
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτείται να υποβληθούν μαζί με την προσφορά είναι τα 
κάτωθι: 
1. Κάθε προσφορά για κάθε κατηγορία χωριστά των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει 

υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής της οποίας το ποσό πρέπει να καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 5% επί του 
προϋπολογισμού του Έργου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αυτός έχει 
προϋπολογιστεί για κάθε κατηγορία χωριστά.   

2. Οποιαδήποτε μορφή Υπεύθυνης δήλωσης (για τους Έλληνες Πολίτες νοείται αυτή του 
Ν.1599/1986), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία : 

 i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού . 
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς από τον 

συμμετέχοντα,  
−  δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση 

της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά ένα ή περισσότερα από τα 
αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 (Α΄64): 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο  άρθρο 2, 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο ε3, παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες, 

ε)  κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας, 

στ) το αδίκημα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, 

−  δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 
του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007  καταστάσεις : 
α) Πτώχευση 

β) Εκκαθάριση 
γ) Αναγκαστική διαχείριση 

δ) Πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί 
υπό διαδικασία: 

 Κήρυξης σε πτώχευση 
 Έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης 

 Αναγκαστικής διαχείρισης 
 Πτωχευτικού συμβιβασμού 

 ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 
−  είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους της 

περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007: 
−  είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 

(4) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6  και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 6  του π.δ. 118/2007, 

−  δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση  
του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990,  
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα). Επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής  ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 iii. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν την προσωπική κατάσταση του 
συμμετέχοντος, όπως αυτά εξειδικεύονται κατωτέρω, μετά την αξιολόγηση των 
προσφορών και την αποστολή σε αυτόν της σχετικής ανακοίνωσης κατακύρωσης. 

3. Οποιαδήποτε μορφή Υπεύθυνης δήλωσης (για τους Έλληνες Πολίτες νοείται αυτή του 
Ν.1599/1986), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος 
θα δηλώνει ότι (i) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της 
παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση (ii) γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι 
όροι της παρούσας διακήρυξης (iii) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή 
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(iv) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
αναβολής ή ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 
4.  Οποιαδήποτε μορφή Υπεύθυνης δήλωσης (για τους Έλληνες Πολίτες νοείται αυτή του 
Ν.1599/1986) στην οποία να δηλώνουν τη χώρα καταγωγής των ειδών που προσφέρουν 
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους (πλήρης Δ/νση) (άρθρο 18 του Π.Δ. 118/2007). 

5. Παραστατικό εκπροσώπησης εάν η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται μέσω 
αντιπροσώπων και δη εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
εξουσιοδοτούντος. 

Ειδικά για τα Νομικά Πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
 Σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά 

και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού, επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή 
απόφασης του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του Νομικού Προσώπου ή εξουσιοδότηση 
(θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή), του νομίμου εκπροσώπου, 
με τα οποία παρέχεται σε τρίτο άτομο εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά. 

 Εφόσον δεν πρόκειται να παρευρίσκεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα 
αυτοπροσώπως, κατά την αποσφράγιση του φακέλου, και δεν περιλαμβάνεται στο 
ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο η εξουσιοδότηση σε τρίτο άτομο για να παραβρεθεί στη 
διαδικασία αποσφράγισης, υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης 
του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου ή εξουσιοδότηση (θεωρημένη 
για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή) του νόμιμου εκπροσώπου, με τα οποία 
παρέχεται το δικαίωμα σε τρίτο να παραβρεθεί κατά την αποσφράγιση του φακέλου και να 
υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. Το έγγραφο αυτό μπορεί να 
προσκομίζεται κατά την αποσφράγιση του φακέλου της προσφοράς του υποψηφίου 
αναδόχου. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του κάθε υποψηφίου αναδόχου τόσο κατά την 
υπογραφή της προσφοράς όσο και κατά τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού ότι 
αποδέχεται το διορισμό του. 
7.  Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’αρχήν δεν επιτρέπεται αλλαγή της 
επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η 
κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω 
αλλαγή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου 
για οποιοδήποτε λόγο, ενώ μετά τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω 
αλλαγή μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση πάντως για την 
ως άνω αλλαγή απαιτείται απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΟΠΑ μετά από 
εισήγηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

 Επιπλέον, πέραν όλων των ανωτέρω απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής, τα νομικά 
πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν: 

α) Επικυρωμένο/ακριβές αντίγραφο καταστατικού εταιρίας όπως έχει κατατεθεί στο 
οικείο πρωτοδικείο ή σε αντίστοιχη δικαστική ή άλλη διοικητική αρχή. 

β) Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού εταιρίας.  
γ) Κατάσταση προσωπικού. 

δ) Στην περίπτωση ελληνικών ανώνυμων εταιρειών επιπλέον τα παρακάτω νομιμο-
ποιητικά έγγραφα: 

i. Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης όπου δημοσιεύθηκε η άδεια σύστασης 
και το καταστατικό. 
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ii.  Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης όπου δημοσιεύθηκαν οι μέχρι σήμερα 
τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού. 

iii. Απόσπασμα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

iv. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση του σε σώμα καθώς και 
για τις υπογραφές που δεσμεύουν την εταιρεία. 

v. Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης όπου ανακοινώνονται τα ονόματα των 
μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

ε) Στην περίπτωση των Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης: 

i. Αντίγραφο του καταστατικού (συμβολαιογραφικό έγγραφο). 
ii. Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του 

καταστατικού. 
iii. Οι τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού (συμβολαιογραφικά έγγραφα). 

iv. Τα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης όπου δημοσιεύθηκαν οι 
τροποποιήσεις. 

στ) Ως προς τη νομιμοποίηση Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών: 
i. Αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας που έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο 

Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας. 
ii. Αντίγραφα των τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού που έχουν δημοσιευθεί 

στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.  
ζ) Απόφαση του αρμοδίου σύμφωνα με το καταστατικό οργάνου για τη συμμετοχή του 

νομικού προσώπου στο διαγωνισμό.  

 Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
(i) Σε περίπτωση που στην ένωση συμμετέχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός, όλα 

τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά/υπεύθυνες δηλώσεις για κάθε μέλος της 
ένωσης/κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που στην ένωση συμμετέχει άλλη ένωση προσώπων, 
όλα τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου I (εξυπακούεται ότι σ’ αυτά 
συμπεριλαμβάνονται και τα δικαιολογητικά των προηγούμενων κατά περίπτωση 
παραγράφων). Ειδικά για την εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ότι αυτή μπορεί να είναι μία 
κοινή ή περισσότερες από μία για όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, αρκεί να 
καλύπτεται συνολικά το ποσό της εγγύησης και όλες οι εγγυητικές να ισχύουν υπέρ όλων των 
μελών της ένωσης/κοινοπραξίας και να περιλαμβάνουν και τον όρο ότι καλύπτουν τις 
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας. 

(ii) Από κάθε οικονομικό φορέα-μέλος που συμμετέχει στην ένωση/κοινοπραξία, απαιτείται 
πρακτικό απόφασης (Δ.Σ. ή άλλου αντίστοιχου οργάνου), που εγκρίνει τη σύμπραξη με τα 
άλλα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, το ποσοστό της κάθε μίας στον προϋπολογισμό του 
έργου, την αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης, και παρέχει σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα 
(νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και της προσφοράς εκ μέρους της ένωσης/κοινοπραξίας και την 
εκπροσώπηση της ένωση/κοινοπραξίας στο διαγωνισμό, την κατάθεση της προσφοράς και 
την παράσταση στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της. 

(iii) Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας όπου ρητά να αναγράφεται και να 
οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της 
ένωσης/κοινοπραξίας καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής ενός εκάστου των μελών της 
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ένωσης/κοινοπραξίας στο προϋπολογισμό του έργου. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα του Π.Δ. 60/2007 και του π.δ. 118/2007. 
 
Μη υποβολή δικαιολογητικών: Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν με την Προσφορά όλα τα 
παραπάνω δικαιολογητικά, η Προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
ΙΙ. Δικαιολογητικά κατακύρωσης:  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το σημείο Α2.8 της παρούσας Διακήρυξης, ο 
Ανάδοχος προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή 
σύμφωνα με το Ν.2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής 
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του ΠΔ 118/2007: 

 α. Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες πολίτες, πολίτες των κρατών-μελών της Ε.Ε., αλλοδαποί): 
(1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποια από τα αδικήματα 
της παρ.1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 (Α΄64), για κάποιο από τα αδικήματα του 
Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου 
επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση και το ειδικό επάγγελμά τους, 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
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β.  Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
(1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων του εδαφίου α΄ της παραγράφου ΙΙ 

του παρόντος.  Ειδικά για την προσκομιζόμενη υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος 
Ε, αυτή θα συντάσσεται και θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού 
προσώπου. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι 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 (προκειμένου περί αλλοδαπών νομικών προσώπων) και, 
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (προκειμένου περί 
αλλοδαπών νομικών προσώπων). 

(3) Ειδικότερα τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές 
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)και των προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις 
ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α΄ της 
παραγράφου ΙΙ του παρόντος άρθρου της διακήρυξης. 

γ. Για τους Συνεταιρισμούς: 
1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
δικαστικής  ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποια από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του π.δ. 
60/2007 (Α΄64), για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α΄ της 
παραγράφου ΙΙ του παρόντος άρθρου της διακήρυξης. 

2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου α΄ της παραγράφου ΙΙ του 
παρόντος.  Ειδικά για την προσκομιζόμενη υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος Β 
αυτή θα συντάσσεται και θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
συνεταιρισμού. 

3. Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

δ. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
Σε περίπτωση που στην ένωση συμμετέχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός, όλα τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας. Σε 
περίπτωση που στην ένωση συμμετέχει άλλη ένωση προσώπων, όλα τα δικαιολογητικά της 
παρούσας παραγράφου IΙ (εξυπακούεται ότι σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα 
δικαιολογητικά των προηγούμενων κατά περίπτωση παραγράφων).  

 
Α2. 2.4. Άλλα δικαιολογητικά συμμετοχής - ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής - 
Στοιχεία που αποδεικνύουν την οικονομική και χρηματοοικονομική και την τεχνική και 
επαγγελματική τους ικανότητα. 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει πλήρως, με ποινή αποκλεισμού, 
τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό: 
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1. Να έχει εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε έργα ανάλογης φύσης και πολυπλοκότητας με το 
περιγραφόμενο από την παρούσα Διακήρυξη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει 
την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής με τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

2. Κατάλογο με τα κυριότερα έργα, τα οποία ήταν ανάλογα με το αντικείμενο του υπό ανάθεση 
έργου που εκτέλεσε κατά τα τελευταία τρία έτη. Στον κατάλογο αναφέρονται το ποσό, η 
ημερομηνία παράδοσης και οι παραλήπτες τους, είτε δημόσιοι είτε ιδιωτικοί φορείς, .  

3. Εάν ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται πιστοποιητικό 
που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή.  

4. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται  πιστοποιητικό που 
συντάσσει ο ιδιώτης ή υπεύθυνη δήλωση. 

5. Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: 

 Α/Α:  
 ΠΕΛΑΤΗΣ:  

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  
 ΠΑΡΟΥΣΑ  ΦΑΣΗ:  

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  
 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:  

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: 
Όπου παρούσα φάση: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε διαδικασία προσωρινής παραλαβής. 

6.    Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις 
απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. 

7. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής 
με τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

α) Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής (νομική μορφή, οργανόγραμμα, εύρος 
δραστηριοτήτων, υποδομές, χρησιμοποιούμενα μέσα/εργαλεία). 

β) Περιγραφή των μέτρων που θα λάβει ο προσφέρων σε περίπτωση σοβαρής αδυναμίας 
κάποιου εταίρου να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του (παρατεταμένη απεργία, πτώχευση, 
ρήξη του συμβολαίου, κλπ.). 

8. Να έχει κύκλο εργασιών αθροιστικά για τα τελευταία τρία (3) έτη, ύψους μεγαλύτερο από το 
300% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου χωρίς Φ.Π.Α. Ειδικά για τις ενώσεις/ 
κοινοπραξίες, ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης/ κοινοπραξίας θα πρέπει να έχει κύκλο 
εργασιών αθροιστικά, για τα τελευταία τρία (3) έτη ύψους μεγαλύτερο από το 300% του 
συνολικού προϋπολογισμού του έργου χωρίς Φ.Π.Α. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 
αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής,  με τα ακόλουθα στοιχεία 
τεκμηρίωσης: 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος, υποβάλλει: 

i. Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που 
υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 

ii. Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν 
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υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 

9. Διευκρινήσεις: 
- Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί των 

ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης. 
- Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και 

κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. 
- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση/ Κοινοπραξία: 

o τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε 
Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας 

o επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως 
συνολικά να καλύπτονται όλες.  

10. Ο προσφέρων μαζί με την προσφορά υποβάλλει οποιασδήποτε μορφής υπεύθυνη δήλωση 
(για τους Έλληνες πολίτες νοείται αυτή της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, για την προσήκουσα και έγκαιρη 
προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών  που πιστοποιούν την οικονομική, 
χρηματοοικονομική, τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης.  

11. Ο προσφέρων μαζί με την προσφορά υποβάλλει οποιασδήποτε μορφής υπεύθυνη δήλωση 
(για τους Έλληνες πολίτες νοείται αυτή της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει), του Νόμιμου Εκπρόσωπου, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι: α) δεν έχουν 
αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., δεν έχουν υποπέσει σε 
σοβαρό παράπτωμα, κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, και γενικά η 
επιχείρηση τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας και είναι συνεπής 
στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της εν 
γένει προς το δημόσιο τομέα, β) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την 
παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την υπηρεσία, γ) δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από 
σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου και δ) δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό 
από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου τομέα. 

 
12. Διευκρινίζεται ότι: 
- Οι ενώσεις δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό εφόσον κάθε μέλος της ένωσης 

συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση του έργου.  
- Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής των 

ενδιαφερομένων από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή. 
 

Α2. 3: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους  από την επόμενη ημέρα 

της διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι 31-12-2014. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αρμόδια 

Επιτροπή του ΟΠΑ, πριν από τη λήξη της, και για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο 
από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται εκτός εάν η αρμόδια Επιτροπή 
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του ΟΠΑ κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου, είτε όχι. Η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές 
τους. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα ανανεώσουν για το ίδιο χρονικό 
διάστημα και τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής (αν δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις). 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη 
λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνον εφόσον αυτός το 
αποδεχθεί. 

4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά 
την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος 
Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.  

- Κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 
 

Α2. 4: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα σε 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. 

 
Α2. 4.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
1. Κάθε προσφορά για κάθε κατηγορία χωριστά των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει υποχρεωτικά 

και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το 
ποσό πρέπει να καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του Έργου 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αυτός έχει προϋπολογιστεί για κάθε κατηγορία 
χωριστά.   

2. Προσφορές χωρίς την προσήκουσα εγγύηση, δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος 
της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε χώρα που έχει συνάψει Ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε., και έχουν 
σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν 
επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-
μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει 
τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 

4. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω 
εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα.  

5. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το 
υπόδειγμα «ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β). Τυχόν 
ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής, πέραν των αναγκαίων στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται 
από το άρθρο 25 παρ.4 εδάφιο δ΄ του π.δ. 118/07, μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων 
εντός προθεσμία πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προσφέροντος. 

6. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα 
μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς όπως αυτός προβλέπεται στο Άρθρο 3 «ισχύς 
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προσφορών» της παρούσης και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την 
κατάθεση από αυτόν της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν 
μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία 
οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 

7. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της 
προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία 
άσκησης ενδίκων μέσων ή παραίτησης από αυτά. 

8. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής περιλαμβάνει και 
όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.   

 

Α2. 4.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης 
1. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης προς το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118 / 07. Το 
ποσό της εγγυητικής επιστολής αυτής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής 
συμβατικής αξίας του έργου που θα ανατεθεί στον ανάδοχο, χωρίς Φ.Π.Α. και πρέπει να 
εκδοθεί από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί στα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σύμφωνα με τη νομοθεσία των Κρατών-Μελών 
αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή 
πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέλος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας 
με την Ε.Ε. ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

2. Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της 
σύμβασης και την οριστική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. 

3. Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα. 

 

Α2. 4.3   Προδιαγραφές εγγυητικών επιστολών 
1. Όλες οι ως άνω  εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα στοιχεία, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη: 

- Την ημερομηνία έκδοσης. 
- Τον εκδότη. 
- Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται. 
- Τον αριθμό της εγγύησης. 
- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση και με τη ρήτρα ότι καλύπτονται και τόκοι, σύμφωνα με τα 

ισχύοντα. 
- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 
- Το αντικείμενο της σύμβασης, τον τίτλο του σχετικού διαγωνισμού και την ημερομηνία 

διενέργειάς του, τη σχετική διακήρυξη (τον αριθμό της διακήρυξης). 
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- Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και ότι ο εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

- Ότι  το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας και ότι θα καταβληθεί ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, 
εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται. 

- Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

- Το χρόνο ισχύος της εγγύησης (όπως προκύπτει από τη διακήρυξη).  
- Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 

ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την 
ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

- Ότι η εγγύηση επιστρέφεται στο χρόνο που  καθορίζεται στην προκήρυξη και ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

- Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν υποχρεωτικά επί 
ποινή αποκλεισμού και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 
ένωσης/κοινοπραξίας. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν αυτό το δικαίωμα 
σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών –μελών. Εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί στο 
εξωτερικό θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση 
που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοση της 
στην ελληνική, η ελληνική μετάφραση υπερισχύει του πρωτότυπου κειμένου.  

 

Α2. 5. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
1. Ο Ανάδοχος του έργου εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης και της Σύμβασης και 
ότι η υπό παράδοση προμήθεια θα έχει όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που 
προβλέπονται στη Σύμβαση και θα στερούνται οποιονδήποτε ελαττωμάτων και ότι θα 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές 
προδιαγράφονται στην Διακήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα 
Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου. 

2. Για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της προμήθειας τουλάχιστον 
ίσο με την περίοδο εγγύησης όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσας, ο 
Ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο Παράρτημα Α της 
παρούσας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή. Το χρονικό 
διάστημα μεταξύ της παράδοσης και της οριστικής τους παραλαβής δεν συμπεριλαμβάνεται 
στην περίοδο εγγύησης. 

 

Α2. 6: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Το ΟΠΑ επιφυλάσσεται να απορρίψει κατά την κρίση του, και ανεξάρτητα από το στάδιο που 
βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά του υποψηφίου σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

1. Σε περίπτωση έλλειψης ή ανακρίβειας των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που θα 
διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δε λαμβάνεται 
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υπόψη. Πάντως η αρμόδια Επιτροπή, αν κρίνει αιτιολογημένα ότι πρόκειται για επουσιώδη 
ανακρίβεια, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τη συμπλήρωση ή αποσαφήνιση ή διευκρίνιση 
των ανωτέρω απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία έχουν νομίμως και εμπροθέσμως 
υποβληθεί, εκτός από τα αναγκαία στοιχεία των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο Α2. 4.3 της παρούσας διακήρυξης. 

2. Σε περίπτωση αποκλίσεων και παρατυπιών από τους όρους σύνταξης και κατάθεσης των 
Προσφορών, όπως ορίζεται με το άρθρο Α2. 8 «Υποχρεώσεις σχετικά με την Σύνταξη και την 
Υποβολή Προσφορών».  

3. Για Προσφορές με ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά (Οδηγία 2004/18/ΕΚ) η 
Επιτροπή θα ζητήσει αναλυτική και πλήρη τεκμηρίωση της διαμόρφωσης του κόστους. Η 
Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, εφ’ όσον δεν κρίνει επαρκή την τεκμηρίωση, να εισηγηθεί 
την απόρριψη των Προσφορών. 

4. Επίσης, λόγοι απόρριψης της Προσφοράς των συμμετεχόντων συνιστούν:  

 4.1. Τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας του Αναδόχου  
 4.2. Ελλιπής κάλυψη απαράβατων όρων της Διακήρυξης 

 4.3. Προσφορά με κόστος μεγαλύτερο του αναφερόμενου στη Διακήρυξη 
 4.4. Ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

Περιπτώσεις Προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης 
δεν θα απορρίπτονται μόνο στην περίπτωση που οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται 
στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. Η 
υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό άρθρο, αποτελεί ουσιώδη 
απόκλιση και η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

 4.5. Ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισμού. 
4.6. Σοβαρό παράπτωμα στο οποίο έχει υποπέσει ο Ανάδοχος κατά την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας. 
4.7. Καταδίκη του Αναδόχου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από τα αδικήματα α) 
της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκίας, γ) απάτης και δ) νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

4.8. Η ασυνέπεια του Αναδόχου στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών του υποχρεώσεων, 
όσο και των υποχρεώσεών του εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα. 

5. Η απόρριψη Προσφοράς λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο 
που βρίσκεται ο διαγωνισμός. 

 

Α2.7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Α2. 7.1 Σύνταξη Φακέλου Προσφορών 
Οι προσφορές πρέπει: 

1. Να υποβάλλονται δακτυλογραφημένες υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα σε δύο (2) 
αντίτυπα. Σε ένα από τα δύο αυτά αντίτυπα θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα 
είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. 
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2. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα 
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του 
προμηθευτή. 

3. 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 πρέπει κατά τον έλεγχο να 
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να τη  μονογράψει και να τη σφραγίσει. Η προσφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση 
της Επιτροπής.  

4. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής 
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

5. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα 
συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα 
ληφθούν υπόψη. 

6. Προσφορές για μέρος των κατηγοριών Α΄, Β΄ του προκηρυσσόμενου  έργου δεν γίνονται 
δεκτές.  

7. Εναλλακτικές Προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα 
υποβάλλει τέτοιας φύσης πρόταση, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να 
επικαλεστεί λόγους απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

8. Ο συμμετέχων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 
περ. α΄ του π.δ. 118/07 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω 
ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο 
τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  

9. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 
 
Α2. 7.2 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
1. Όσοι  ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές 

σε δύο (2) αντίτυπα σύμφωνα τους με τους παρακάτω τρόπους: 
α) Προσωπικά ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους προς το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
για το Τμήμα Επιμελητείας και κατατίθεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ισόγειο κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου επί της οδού 
Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα,  
β) Με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο Τμήμα Επιμελητείας του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πατησίων 76 (ισόγειο), ΤΚ 104 34 Αθήνα. 

2.  Οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο 
ΟΠΑ. μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, 
ήτοι μέχρι τις 26/3/2014 και ώρα 2.00 μ.μ. Προσοχή – η ημερομηνία σφραγίδας του 
ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.         

3. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του 
ταχυδρομείου, των διανομέων, των μέσων συγκοινωνίας κτλ. 

4.  Ο φάκελος προσφοράς που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι σφραγισμένος, 
να φέρει την ένδειξη «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» και να περιλαμβάνει την εγγύηση 
συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία 
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και δύο επιμέρους φακέλους που θα πρέπει να είναι σφραγισμένοι, επί ποινή απορρίψεως από 
το διαγωνισμό. 

(α) Φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει υπεύθυνες δηλώσεις 
που αφορούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, συγκεκριμένα: 

α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και 
συνεργασίας 
β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει τον τρόπο παραγγελίας και παράδοσης του 
υλικού σύμφωνα με τη διακήρυξη αριθμ 119/2014. 
γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει τον τρόπο αντικατάστασης ελαττωματικού 

υλικού κατά την κρίση του προκειμένου να αξιολογηθεί. 
 (β) Χωριστό Φάκελο με την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει επί 
ποινή ακυρότητας τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  

2. Διευκρινίζεται ότι : 
α. Οι προσφερόμενες τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή σε όλη τη διάρκεια του Έργου.  

β. Η προσφερόμενη τιμή θα αφορά την κάθε κατηγορία χωριστά προς προμήθεια υλικού, την 
παράδοσή του καθώς και την εγκατάσταση-δικτυακή σύνδεσή του.  

3. Στον κυρίως φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, Διακήρυξη με αριθ. 119/2014 για επιλογή 
αναδόχου για το έργο «προμήθεια ξενόγλωσσων εντύπων/ηλεκτρονικών περιοδικών και 
βάσεων δεδομένων», καταληκτική ώρα κατάθεσης  προσφοράς 2.00 μ.μ., και ο όρος «να μην 
ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο». 

     β) Η επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας (FAX) και 
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του διαγωνιζομένου. 
γ) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών). 

4. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

5. Σε περίπτωση που λόγω όγκου των τεχνικών στοιχείων ο φάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθεί στον κυρίως φάκελο, τότε τα τεχνικά 
στοιχεία συσκευάζονται ιδιαιτέρως και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 

 Περιεχόμενα Φακέλου 
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος για 
κάθε κατηγορία ξεχωριστά περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (με την 
ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, με ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη σφράγισής 
του). 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσδιορίζουν ρητά το ποσοστό έκπτωσης ή ενδεχομένως 
προσαύξησης για το οπτικοακουστικό υλικό ξεχωριστά για κάθε κατηγορία με τη σημείωση 
του κατάλληλου πρόσημου (+,-) και με την ένδειξη έκπτωση ή προσαύξηση. 

 Εναλλακτικές Προσφορές 
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές (είτε στο Τεχνικό είτε στο Οικονομικό 
μέρος), δεν θα ληφθούν υπόψη.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας  
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φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί 
λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

 
Α2. 7.3. Προσφερόμενη τιμή  
1. Η τιμή προσφοράς θα αφορά κάθε κατηγορία χωριστά. 

2. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως. 
3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του 
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών 
οργάνου. 

5. Στην προσφορά θα αναγράφεται η τιμή πώλησης του είδους πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.  
Η εν λόγω τιμή παραμένει σταθερή για όλη τη διάρκεια του παρόντος και δεν μεταβάλλεται. 
 

Α2. 8:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Α2. 8.1 Αποσφράγιση Προσφορών - Αποκλεισμός Αναδόχων 
Α2.  8.1.1   
1. Η Επιτροπή του ΟΠΑ η αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών, (εφεξής και για συντομία η Επιτροπή) προβαίνει στην έναρξη της δημόσιας 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω 
υπό «ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» και στην οποία νομιμοποιούνται να 
συμμετέχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι 
εκπρόσωποί τους. Οι τελευταίοι έχουν δικαίωμα να εξετάσουν τα στοιχεία των φακέλων, 
εφόσον το επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν έχουν χαρακτηριστεί από 
τους διαγωνιζόμενους ως «εμπιστευτικά» ή η γνωστοποίησή τους δεν εμποδίζει την εφαρμογή 
των νόμων, δεν είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, δεν θίγει τα έννομα εμπορικά 
συμφέροντα δημοσίων ή εμπορικών επιχειρήσεων ή δεν βλάπτει το θεμιτό ανταγωνισμό 
μεταξύ των οικονομικών φορέων. Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το 
άρθρο 19 του Π.Δ. 118/07 στις προσφορές ορίζεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από 
την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.   

2. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.   

3. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Μονογράφονται 
και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο 
αυτό και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται αλλά αριθμούνται, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και 
τοποθετούνται σε νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή 
και παραδίδεται στο Τμήμα Επιμελητείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκειμένου 
να αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση 
της τεχνικής προσφοράς, σε ώρα και ημέρα που θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες στον 
Διαγωνισμό. Το Τμήμα Επιμελητείας του ΟΠΑ μεριμνά, ώστε η φύλαξη των φακέλων της 
οικονομικής προσφοράς να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να διαφυλάσσεται το απόρρητο των 
προσφορών εν αναμονή της αξιολόγησής τους. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η 
Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και των δικαιολογητικών 
που υποβλήθηκαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 
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β) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 
την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 
 
Α2. 8.1.2  
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη συνοδευόμενες 
από το ζητούμενο ποσό εγγύησης ή μη σύμφωνες με τους υποχρεωτικούς όρους της Προκήρυξης, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
Α2. 8.1.3   
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ως ακολούθως: 
1. Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά. 
2. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι φάκελοι της Τεχνικής Προσφοράς επαναφέρονται-για 

όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές- στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης (Επιτροπή) για τον 
έλεγχό τους και την αξιολόγησή τους. Η Επιτροπή αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές και 
εισηγείται στο Πρυτανικό Συμβούλιο του ΟΠΑ το οποίο αποφαίνεται σχετικά. Η Επιτροπή 
γνωστοποιεί στους διαγωνιζομένους την απόφασή του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΟΠΑ, 
καθώς και τον τόπο, την ώρα και ημερομηνία της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών 
για τους διαγωνιζομένους, των οποίων η τεχνική προσφορά έχει γίνει αποδεκτή.  

3. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι της οικονομικής Προσφοράς 
επαναφέρονται -για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές- στην Επιτροπή για την αποσφράγισή 
τους, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΟΠΑ. Όσες δεν 
κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.  

4. Κατά την αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς, μονογράφονται και 
σφραγίζονται από την ανωτέρω Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο.  

 
Α2. 8.1.4  
1. Μετά το πέρας του ελέγχου της οικονομικής προσφοράς και της οικονομικής αξιολόγησης, η 

αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά 
φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την 
Επιτροπή ανάδοχος του διαγωνισμού. Στη συνέχεια η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της 
στο αρμόδιο όργανο του ΟΠΑ (Πρυτανικό Συμβούλιο)  το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με 
μέριμνά του γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Προς 
τον συγκεκριμένο ανάδοχο κοινοποιείται έγγραφη ειδοποίηση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού προκειμένου εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίηση 
της έγγραφης ειδοποίησης να προσκομίσει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα δικαιολογητικά της 
παραγράφου ΙΙ του άρθρου Α2. 2.3 της παρούσας και όποια από τα δικαιολογητικά ορίζεται 
από την παρούσα ότι υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης. Ο φάκελος αυτός  
παραδίδεται   αμέσως στην Επιτροπή. 

2. Μετά, λοιπόν, την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών της παραγράφου ΙΙ του άρθρου Α2. 2.3 της παρούσας και των  
δικαιολογητικών που ορίζεται από την παρούσα ότι υποβάλλονται κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης. Η αποσφράγιση αυτή θα λάβει χώρα σε ημερομηνία και ώρα που θα 
προσδιορίσει η Επιτροπή και την οποία θα ανακοινώσει εγγράφως στους διαγωνιζόμενους.  Οι 
διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα να ελέγξουν επί τόπου τα δικαιολογητικά αυτά. 
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Α2. 8.2  Διευκρινίσεις Διακήρυξης - Προσφορών 
1. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή 

αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνονται δεκτές. Η Επιτροπή όμως 
έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο την 
παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η 
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο και δε θεωρείται 
αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποστολής της σχετικής αίτησης της Επιτροπής. 
Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να δώσουν με την προσφορά τους πληροφορίες που δεν 
καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην Προκήρυξη 
αυτή και που κατά την εκτίμησή τους κρίνονται ουσιώδεις.  

3. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους μετά την 
κατάθεσή της.  

4. Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει τις Προσφορές ασύμφορες, το ΟΠΑ διατηρεί το δικαίωμα 
να ματαιώσει το διαγωνισμό. 

5. Για όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικά που παραδίδει στο Πρυτανικό 
Συμβούλιο του ΟΠΑ.  

6. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς όλους τους 
υποψηφίους και τον επιλεγέντα και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ. 

 
Α2. 8.3. Ενστάσεις - Προσφυγές  
1. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 

15 του Π.Δ. 118/07. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους 
προβλεπόμενους στις ως άνω διατάξεις λόγους, δεν γίνονται αποδεκτές. 

2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης πρέπει να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ 
του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας 
του προκηρυσσόμενου έργου που αφορά, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000). 

3. Για την επίλυση τυχόν διαφορών αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών, τα οποία θα 
δικάσουν αποκλειστικά σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. 

4. Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών διέπονται από τις διατάξεις του 
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και της σχετικής διοικητικής νομοθεσίας. 

 
Α2. 9: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  
 
1. Η τελική επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 
2. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω, η κατακύρωση γίνεται τελικά στον 

προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν 
κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.  

3. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
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4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής της αρμόδιας για την 
παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών. 

5. Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παραγράφου ΙΙ. 
του άρθρου Α2. 2.3 της παρούσας και των  δικαιολογητικών που ορίζεται από την παρούσα 
ότι υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή 
με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η 
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω 
καθ` εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

6.  Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου Α2. 2.3 περίπτωση Ι.2. της παρούσας ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν 
προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα 
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου ΙΙ. του άρθρου Α2. 2.3 της παρούσας 
και, και των  δικαιολογητικών που ορίζεται από την παρούσα ότι υποβάλλονται κατά το 
στάδιο της κατακύρωσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του 
μειοδότη.  

7. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα 
ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου Α2. 2.4 
της παρούσας. 

8. Η κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινώνεται εγγράφως προς όλους τους υποψηφίους και 
στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, προσκομίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης. 

9. Οι όροι της παρούσας διακήρυξης αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της σύμβασης. 
10. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που αφορά τη διακήρυξη και τη σύμβαση αρμόδια ορίζονται 

τα δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο. 
11. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να 

αναθέσει αυτήν ή όχι, να αναβάλει, να επαναλάβει ή να ακυρώσει τη σχετική διαδικασία 
χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους 
υποψηφίους. 

 

Α2. 10:  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
1. Η Επιτροπή με βάση τη χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τα ανωτέρω, 

εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο Πρυτανικό Συμβούλιο 
του ΟΠΑ, το οποίο και τελικώς αποφασίζει. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης 
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας 
επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσας. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο 
κείμενο της σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ούτε η με οποιονδήποτε 
τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. Οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης 
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2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που 
εγγράφως θα του ορισθεί να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα σ’ αυτήν, με 
απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΟΠΑ μετά από εισήγηση της Επιτροπής του 
διαγωνισμού  και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 

3. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως 
προσφορά, Διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο γραπτώς, 
σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και κατόπιν συμφωνίας των δύο 
συμβαλλόμενων μερών με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Τυχόν τροποποιήσεις δεν 
μπορούν να αφορούν το αντικείμενο της διακήρυξης το οποίο θα υλοποιηθεί όπως 
προδιαγράφεται. 

 

Α2. 11: ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
 Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών και η θέση τους σε λειτουργία ορίζεται όπως 

στους ειδικούς όρους και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  Η παράδοση των 
ειδών θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο της Βιβλιοθήκης του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που θα του υποδειχθεί. 

 
 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο 

που ορίζει η σύμβαση.  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί μέχρι το ¼ 
αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που θα υποβληθεί υποχρεωτικά πριν από 
τη λήξη του συμβατικού χρόνου, με απόφαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

 
 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία για την ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  Ο χρόνος από την άφιξη του 
υλικού στο Πανεπιστήμιο και την προσωρινή του παραλαβή μέχρι τον έλεγχο αξιολόγησης και 
την οριστική του παραλαβή δεν εμπεριέχεται στις προθεσμίες παράδοσης. 

 
 Σε περίπτωση που δεν παραδοθεί το υπό προμήθεια υλικό μέσα στα χρονικά περιθώρια που 

παρέχονται στον προμηθευτή, του επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου του Πανεπιστημίου οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου 
ποινές.  Όταν ο προμηθευτής επικαλείται ανωτέρα βία, φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά 
αυτός το βάρος της απόδειξης.  Στερείται όμως το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, αν δεν την 
αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που 
προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικά, την προμήθεια που 
ανέλαβε. 

 
 

Α2. 12: ΠΛΗΡΩΜΗ 
Α2. 12.1 Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με επιταγή που θα εκδίδεται στο όνομα του προμηθευτή 
κατόπιν της εκτέλεσης των παραγγελιών, την παραλαβή των αντίστοιχων ειδών και την 
προσκόμιση των αντίστοιχων τιμολογίων του προμηθευτή με επισυναπτόμενο εκδιδόμενο 
τιμολόγιο αντίγραφο του τιμολογίου του εκδότη. 
Το τίμημα και όλα τα έξοδα αγοράς που η προμηθεύτρια εταιρεία θα καταβάλει στον 
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οποιονδήποτε εκδοτικό οίκο για την προμήθεια υλικού που υποχρεούται να παραδώσει στην 
Βιβλιοθήκη, καθώς επίσης και όλα τα έξοδα αποστολής αυτού στην Ελλάδα και της μεταφοράς 
του στους χώρους της Βιβλιοθήκης, αλλά και όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για τα μεταφορικά 
μέσα και το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί μέχρι και την παράδοση του υλικού στους χώρους 
της Βιβλιοθήκης, βαρύνουν αποκλειστικά την προμηθεύτρια εταιρία. 

Όλα τα έξοδα, μεταξύ των οποίων και τα έξοδα αλληλογραφίας, προμήθειας Τράπεζας, 
δημοσίευσης κ.τλ. βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις θα βαρύνουν τον τελικό Ανάδοχο όπως προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία.  Η ασφάλεια, οι φόροι κ.τ.λ. βαρύνουν τον Ανάδοχο.  Η Αναθέτουσα Αρχή 
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα, υπερωριακή 
απασχόληση ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των απαιτούμενων από τον Ανάδοχο 
εργασιών του Αναδόχου ευθυνόμενου αποκλειστικά. 

 
Α2. 12.2. Επιβαρύνσεις 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με την αξία των τελών χαρτοσήμου της Σύμβασης που θα συναφθεί.  

Α2. 12.3. Κρατήσεις 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις θα βαρύνουν τον τελικό ανάδοχο. 

Α2. 12.4 Ασφάλιστρα - Φόροι  
1. Η ασφάλεια, οι φόροι κτλ. βαρύνουν τον ανάδοχο.  

2. Το ΟΠΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα, 
υπερωριακή απασχόληση ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών.  

 
Α2. 13:   ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
1. Ως προς τα λοιπά θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 118/07. 
2. Οι επικεφαλίδες των άρθρων ή η αρίθμηση αυτών αναγράφονται για διευκόλυνση και δεν 

αποτελούν τμήμα της προκήρυξης, ούτε επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ερμηνεία της 
παρούσας.  

3. Η επικοινωνία θα γίνεται μέσω Ταχυδρομείου και Currier και σε περιπτώσεις επείγοντος με 
οποιοδήποτε άλλο μηχανικό μέσο του οποίου αφήνει αποτύπωμα και καθιστά αναμφίβολη την 
αναγνώριση του μηχανήματος αποστολής και παραλαβής, καθώς και της ημερομηνίας και 
ώρας αποστολής και παραλαβής.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητάει αποδεικτικό 
παραλαβής από τον ανάδοχο και υποψηφίους. 
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4. Για περισσότερες πληροφορίες-διευκρινίσεις και για την παραλαβή της διακήρυξης, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Κατσιγιάννη Αρετή, τηλ. 2108203282 
και 2108229454, Τμήμα Επιμελητείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πατησίων 
76.  

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης και περίληψη αυτής θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ: www.aueb.gr  

 Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις παρακάτω εφημερίδες: 

α) Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων - Φ.Ε.Κ. 
β) Εφημερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» 

γ) Εφημερίδα «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ» 
5.   Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό τύπο  θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
           Αθήνα,  13 Φεβρουαρίου 2014 
 
 

 

                                                                                                 O ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 
                                                                           Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
 
 
 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΓΛΗΣ 
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ469Β4Μ-Ω4Η



 
31 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ B΄- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο.119/2014 
  

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ : «Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων» 
 
Ο προμηθευτής δεσμεύεται: 
 
1. Να εκτελεί τις παραγγελίες που αφορούν τις βάσεις δεδομένων και να παραδίδει το 

σχετικό υλικό στη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ όταν πρόκειται για βάσεις δεδομένων σε 
CD/DVD.  Σε περίπτωση συνδρομών, θα πρέπει στο αντίστοιχο διάστημα να 
ενεργοποιηθούν σε διάστημα μικρότερο των 10 ημερών από την ημέρα της παραγγελίας. 

 Σε περίπτωση καθυστέρησης δεν μπορεί αυτή να υπερβαίνει το διάστημα των 30 ημερών. 
2. Να ενημερώνει τη βιβλιοθήκη του ΟΠΑ με τα στατιστικά στοιχεία χρήσης των 

παραγγελομένων βάσεων. 
3. Να φροντίζει επικοινωνώντας με τους εκδότες για την απρόσκοπτη πρόσβαση και 

επέκταση υπηρεσιών που τυχόν προσφέρονται από τον εκδότη. 
4. Επίσης, οι συμμετέχοντες καλούνται να αναφέρουν αν υποστηρίζουν δική τους βάση 

ψηφιακών περιοδικών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους και όλες τις 
υπηρεσίες που είναι σε θέση να προσφέρουν σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά περιοδικά. 

5. Η πρόσβαση στις on line βάσεις να είναι εφικτή για όλο το Πανεπιστήμιο και να ελέγχεται 
μέσω του μηχανισμού των ΙΡ διευθύνσεων.  Άλλως να τεκμηριωθεί ο εναλλακτικός 
τρόπος πρόσβασης. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄:  
Υποκατηγορία α΄: Έντυποι Τίτλοι Περιοδικών και 
Υποκατηγορία β΄: Ηλεκτρονικοί Τίτλοι Περιοδικών 
 
1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στο αρμόδιο τμήμα της βιβλιοθήκης το 

υλικό που προέρχεται από τους Εμπορικούς Οίκους, μαζί με το σχετικό τιμολόγιο για τα 
περιοδικά που εκδίδονται στην Ευρώπη μέχρι 15 ημερολογιακές ημέρες και μέχρι 30 
ημερολογιακές ημέρες για περιοδικά που εκδίδονται σε λοιπές χώρες.  Προσφερόμενος 
χρόνος παράδοσης μικρότερος των προαναφερθέντων θα βαθμολογηθεί ανάλογα. 

2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μετά την κοινοποίηση της κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού να προσκομίσει στη βιβλιοθήκη ενός 15 ημερών δικαιολογητικά που να 
επιβεβαιώνουν ότι παραγγέλθηκαν όλοι οι τίτλοι των συνδρομών που του έχουν δοθεί 
προς παραγγελία. 

3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δώσει τιμές για το 100% του συνόλου των τίτλων 
των περιοδικών.  Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καλύπτει το 100% του συνόλου 
των παραγγελιών.  Αλλιώς ο προμηθευτής υποχρεούται σε αποζημίωση προς το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ποσό της οποίας, συμφωνούμενο ως ποινική ρήτρα, 
ανέρχεται στο διπλάσιο της αξίας του μη εκτελεσθέντος τμήματος της αντίστοιχης 
παραγγελίας. 

4. Η βιβλιοθήκη του ΟΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την προμήθεια ορισμένων 
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τίτλων ή να προσθέσει νέους τίτλους. 

5. Την ευθύνη για τη σωστή εκτέλεση κάθε παραγγελίας και για την παράδοση φέρει 
αποκλειστικά ο προμηθευτής. 

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να πληροφορεί την βιβλιοθήκη σχετικά με την πορεία των 
παραγγελιών είτε εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά.  Προσφορές που θα δίνουν τη δυνατότητα 
άμεσης (από την ημερομηνία παραλαβής τους από τον προμηθευτή) ενημέρωσης για την 
πορεία των παραγγελιών θα βαθμολογηθούν ανάλογα. 

7. Ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει σε τακτικά διαστήματα τη βιβλιοθήκη του ΟΠΑ 
για τυχόν βιβλιογραφικές αλλαγές ή εκδοτικές αλλαγές, π.χ. αλλαγή τίτλων, συχνότητα 
κ.τλ.  Επιπροσθέτως είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει τις ελλείψεις τευχών που δεν 
έχουν παραληφθεί από τη βιβλιοθήκη. 

8. Οι συνδρομές θα καλύπτουν ολόκληρα έτη από 01/01/2014 έως 31/12/2014 ασχέτως της 
έναρξης της συνδρομής.  Στις περιπτώσεις τίτλων των οποίων η συνδρομή ξεκινά στη 
μέση του ημερολογιακού έτους και ολοκληρώνεται στη μέση της επόμενης χρονιάς, η 
συνδρομή θα υπολογίζεται για το διάστημα αυτό. 

9. Περιοδικά ελαττωματικά (κακέκτυπα, με ελλιπείς σελίδες κ.λ.π.) ή άλλα ελαττωματικά 
είδη επιστρέφονται με δαπάνες του προμηθευτή και αντικαθίστανται εντός των 
προαναφερθέντων (παρ.1 του παρόντος Παραρτήματος) χρονικών διαστημάτων.  
Προσφερόμενος χρόνος αντικατάστασης των ελαττωματικών ειδών μικρότερος των 
προαναφερθέντων χρονικών διαστημάτων θα βαθμολογηθεί ανάλογα. 

10. Ο προμηθευτής θα πρέπει να ενημερώνει τη βιβλιοθήκη για τις νέες εκδόσεις και νέα 
εργαλεία διαχείρισης περιοδικών με βάση κατάλογο ενδιαφερόντων της βιβλιοθήκης που 
θα δημιουργηθεί μετά από συνεννόηση με τον προμηθευτή.  Η ενημέρωση θα πρέπει να 
φθάνει στη βιβλιοθήκη το αργότερο ένα (1) μήνα πριν την έκδοση του υλικού.  
Προσφορές για πιο έγκαιρη πληροφόρηση θα βαθμολογούνται ανάλογα. 

11. Η παραπάνω ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει τη δυνατότητα 
επιλεκτικής διάδοσής της από τη βιβλιοθήκη προς την πανεπιστημιακή κοινότητα.  Στην 
προσφορά θα πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος ενημέρωσης, ο οποίος θα βαθμολογείται 
ανάλογα. 

12. Να αναλάβει να διεκπεραιώσει τις απαραίτητες ενέργειες και συνεννοήσεις με τους 
εκδότες, ώστε το ΟΠΑ άνευ δαπάνης να έχει πρόσβαση στις σελίδες του περιοδικού στον 
κόμβο του εκδότη όσον αφορά την  Υποκατηγορία β΄. 

13. Να ενεργεί προς όφελος της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ ως προς την προμήθεια των 
ηλεκτρονικών περιοδικών. 

14. Να ενημερώνει για την εκάστοτε νέα ψηφιακή έκδοση των συνδρομών της Βιβλιοθήκης 
και εν γένει για κάθε συναφή ηλεκτρονική έκδοση με το υλικό της βιβλιοθήκης. 

 
 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 
Επιθυμητή είναι η προσφορά δυνατότητας διασύνδεσης από τις αναγραφές των βάσεων 
δεδομένων προς τα τοπικά αποκτήματα (holdings) της βιβλιοθήκης, το πλήρες κείμενο 
ηλεκτρονικών περιοδικών στα οποία είναι συνδρομήτρια η βιβλιοθήκη, το σύστημα διαδανεισμού 
της βιβλιοθήκης κ.ά. 
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ  
 
(α) Τα τεύχη των περιοδικών θα συγκεντρώνονται από τον προμηθευτή και θα αποστέλλονται 
από τον ίδιο. 
(β) Η παρακολούθηση των τευχών που αποστέλλονται θα γίνεται από τον προμηθευτή, ο οποίος 
θα ζητάει έγκαιρα από τους εκδότες την αποστολή των τευχών που καθυστερούν ή δεν 
παραδόθηκαν, χωρίς να απαιτείται καμία υπενθύμιση από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ. 

(γ) Η αποστολή θα συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση των τευχών των περιοδικών 
(packing list).   Κάθε τεύχος καταχωρείται με αυτοκόλλητο στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα 
στοιχεία: α) ο κωδικός αριθμός συνδρομής, β) ο ISSN αριθμός του περιοδικού, γ) ο αριθμός του 
τόμου, δ) ο αριθμός του τεύχους του περιοδικού και ε) ο αριθμός παραγγελίας. 

(δ) Ο προμηθευτής υποχρεούται: α) να προβαίνει στην άμεση αντικατάσταση κατεστραμμένων 
τευχών περιοδικού χωρίς καμία υπενθύμιση από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ, β) να 
αποστέλλει γρήγορα όλα τα τεύχη των περιοδικών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εκδίδονται 
στην Αμερική, γ) να καταθέτει στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ γραπτή μηνιαία κατάσταση 
των τευχών περιοδικών που έχουν παραδοθεί με σχόλια για τα τεύχη που δεν έχουν παραδοθεί. 
(ε) Επιπλέον, ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει δωρεάν στην βιβλιοθήκη: α) έκθεση 
αποστολής κάθε τίτλου (shipment report), β) πλήρη πρόσβαση στην τράπεζα πληροφοριών του, γ) 
ενημέρωση για νέες εκδόσεις τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν την εμφάνισή τους 

(στ) Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει όλα τα τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή 
και σε έντυπη. 

(ζ) Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να στέλνει γραπτή και on line ενημέρωση στην 
Κεντρική Βιβλιοθήκη για τυχόν αλλαγές στα βιβλιογραφικά δεδομένα (αλλαγές τίτλων, 
συχνότητας κ.λπ.) των τίτλων στους οποίους η βιβλιοθήκη θα είναι συνδρομήτρια. 
(η)  Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει γραπτώς τη βιβλιοθήκη για κάθε 
αποστολή δέματος.  Η ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: την 
ημερομηνία αποστολής του δέματος, το βάρος του, καθώς και τον κατάλογο με τους τίτλους και 
την αρίθμηση των τόμων/τευχών που περιλαμβάνει το δέμα.  Το ποσό που αναλογεί στην 
αποστολή εκάστου δέματος, χρεώνεται σε ξεχωριστό τιμολόγιο.  Η ενημέρωση της βιβλιοθήκης 
για κάθε νέα αποστολή δέματος θα πρέπει να γίνεται είτε την ημέρα αποστολής είτε την επόμενή 
της.  Η αποστολή των τόμων/τευχών των περιοδικών στη βιβλιοθήκη θα γίνεται μέσω εταιρείας 
ταχυμεταφορών (courier).  Σε περίπτωση απώλειας ολόκληρου δέματος ή μέρους του 
περιεχομένου ενός δέματος, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τους 
τόμους/τεύχη των περιοδικών που τυχόν θα χαθούν ή θα λείπουν, με δικά του έξοδα.  Τα έξοδα 
αποστολής των χαμένων, κατά τη μεταφορά δεμάτων, τόμων ή τευχών βαρύνουν τον προμηθευτή. 
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ΟΜΑΔΑ  Α΄ 
΄Εννέα (9) Βάσεις Δεομένων 

 
Περιγραφή βάσεων  

 

1. Jstor 2003  

Παρέχει πρόσβαση στο πλήρες   κείμενο άρθρων 292 και πλέον τίτλων περιοδικών της βάσης JSTOR, με στοιχεία που 
ξεκινούν από το έτος έκδοσης κάθε περιοδικού. Τα περιοδικά αυτά κατανέμονται σε 6 συλλογές, οι οποίες είναι οι 
εξής:   

Arts and Sciences I Collection 
Arts and Sciences II Collection 
Arts and Sciences IV Collection 
Arts and Sciences Complement 
Health & General Sciences Collection 
2. Balance of Payments Statistics 2002- 
 
- Πρόκειται για μία βάση ισοζυγίου πληρωμών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην οποία περιλαμβάνονται 
στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο, το ισοζύγιο κεφαλαίου και την εξωτερική θέση των περισσότερων χωρών του 
κόσμου. 

 
3. International Financial Statistics 2002-  
 
Στατιστική πηγή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τις κυριότερες νομισματικές και χρηματοοικονομικές 
μεταβλητές. Στην αναφερόμενη βάση δεδομένων υπάρχει τρέχουσα πληροφόρηση για τις περισσότερες χώρες του 
κόσμου πάνω σε: τιμές συναλλάγματος, τραπεζική λειτουργία, επιτόκια, τιμές, παραγωγή, οικονομική πολιτική, διεθνή 
οικονομική ρευστότητα, διεθνή τραπεζική. 
 
4. SSRN  2002-  
                                                    
Η βάση SSRN (Social Science Research Network) προωθεί την παγκόσμια έρευνα στον τομέα των Κοινωνικών 
Επιστημών, εκδίδοντας τις περιλήψεις των ερευνητικών δοκιμίων μέσω της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης SSRN. 
 
5. JCR 2006- 
                                                          
Το Journal Citation Reports είναι μία βάση δεδομένων η οποία δίνει τη δυνατότητα για αξιολόγηση και σύγκριση 
περιοδικών. Περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερα από 7.500 ακαδημαϊκά περιοδικά και περιοδικά τεχνικής 
φύσης που προέρχονται από 3.300 εκδότες σε περισσότερες από 60 χώρες. Kαλύπτει όλους τους τομείς της 
επιστήμης, της τεχνολογίας και των κοινωνικών επιστημών. Το Journal Citation Reports παρέχει πληροφορίες για τα 
περιοδικά που καλύπτουν κάθε κλάδο, καθώς και τα περιοδικά με το μεγαλύτερο κύρος ανά κλάδο σύμφωνα με τη 
συχνότητα αναφορών σε αυτά.  
 
6. ICAP DATA 
 
Η Icap Data περιέχει τα βασικά εμπορικά στοιχεία και τους ισολογισμούς με τα αποτελέσματα χρήσης των τελευταίων 
πέντε ετών, για τις 32.000 περίπου ΑΕ και ΕΠΕ που δημοσιεύουν ισολογισμό κάθε έτος. 
 
7. WOS 
                                                       
 Το Web of Science (WoS) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με πρόσβαση στα βιβλιογραφικά 
στοιχεία άρθρων από 8.500 επιστημονικά περιοδικά. Παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στις ακόλουθες 
Βιβλιογραφικές Βάσεις: Science Citation Index Expanded Social Science Citation Index  
Arts & Humanities Citation Index. 
 
8.SΙΑΜ Journals 
 

Η βάση αποδελτιώνει το πλήρες κείμενο από 16 επιστημονικά περιοδικά με γνωστικό αντικείμενο τα εφαρμοσμένα 
μαθηματικά και την επιστήμη των υπολογιστών. 
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9. INFORMS  PUBS SUITE COLLECTION 
 
Η βάση INFORMS Pubs Online αποδελτιώνει, από την αρχή της έκδοσής τους μέχρι και το τελευταίο τεύχος, δώδεκα 
επιστημονικά περιοδικά με γνωστικό αντικείμενο την επιχειρησιακή έρευνα εκ των οποίων οι 11 τίτλοι είναι έντυποι και 
ηλεκτρονικοί, ενώ ο τίτλος "INFORMS Transaction on Education" είναι μόνο ηλεκτρονικός. 
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  KATHΓΟΡΙΑ   B'  
    
  Υποκατηγορία α΄ 
  76  ΕΝΤΥΠΟΙ ΤΙΤΛΟΙ  

1 

Academy of Accounting Historians - Membership                            
Accounting Historians Journal                                                  
Accounting Historians Notebook 

2 Acta Oeconomica 

3 AFP Exchange 

4 American Historical Review 

5 
American Journal of Mathematical and Management 
Sciences 

6 American Statistician 

7 Annals of Applied Probability 

8 Annals of Applied Statistics 

9 Annals of Discrete Mathematics   

10 Annals of Probability 

11 Annals of Statistics 

12 Annuaire Statistique de l'UIT 

13 Archiv fur die Civilistische Praxis 

14 ASTIN Bulletin - Actuarial Studies in non Life Insurance 

15 Balance of Payments Statistics Yearbook   

16 British Journal of Mathematical and Statistical Psychology 

17 British Tax Review 

18 BtoB 

19 
Canadian Journal of Statistics - Revue Canadienne de 
Statistique 

20 Canadian tax journal 
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21 Comparative European Politics 

22 Computing reviews 

23 Cost Management 

24 Demographic Yearbook 

25 Direction of Trade Statistics - Yearbook 

26 
Discussion Papers of the Centre for Economic Policy 
Research   

27 ECLR - European Competition Law Review 

28 Econometrica   

29 Economia Internazionale 

30 Economic geography 

31 Economist’s Voice 

32 Ekonomia 

33 European Competition Law Review 

34 European Jounral of International Management 

35 European Taxation & Binder 

36 European Union Review 

37 FAO Statistical Yearbook 

38 Finanzarchiv 

39 Fordham Interntional Law Journal 

40 Government Finance Statistics Yearbook   

41 Harvard Educational Review 

42 IMF Staff Papers - International Monetary Fund 

43 
IMF Subscription Package 2 - English Edition (Economic 
Issues, Economic Reviews) 

44 
International Financial Statistics & Yearbook - English 
Edition & Country Notes 

45 International Journal of Organizational Analysis 

46 International Statistical Review   
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47 Journal de Droit Europeen 

48 Journal of Accounting Literature 

49 Journal of Business and Economic Statistics 

50 Journal of Business Law 

51 
Journal of Cost Analysis and Parametrics & Parametric 
World & National Estimator 

52 Journal of Economic Integration 

53 Journal of Japanese Studies 

54 Journal of Law and Economics 

55 Journal of Official Statistics 

56 Journal of the American Statistical Association    

57 Journal of the Operational Research Society - JORS 

58 Journal of Transport Economics and Policy 

59 Journal og Legal Studies 

60 Kredit und Kapital   

61 Monthly Bulletin of Statistics : United Nations   

62 National Geographic 

63 New Left Review  

64 RAIRO - Research operationnelle 

65 Science and Society 

66 Semaine Juridique - Edition Entreprise et Affaires 

67 Statistical Journal of the IAOS 

68 Statistical Methods in Medical Research 

69 Studies in political economy 

70 Survey methodology 
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71 Theory of Probability and its Applications 

72 Water Resources Research 

73 World Development Report : Paperback 

74 
World Economic and Financial Surveys: World Economic 
Outlook/IMF 

75 World Politics 

76 Yearbook of the United Nations 

   

   

    

    

  Υποκατηγορία β΄ 
  6   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ  

1 Econometrica  

2 International Statistical Review   

3 Journal of the American Statistical Association   

4 Kredit und Kapital  

5 
NBER Working Paper Series - Full Subscription - Academic 
Rate   

6 New Left Review  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 
 
 
Υπόδειγμα 1- Αίτηση Συμμετοχής 
 
 
         Αθήνα ……….. 
 
 

Προς:  
……………….. 

 
 
 
Αξιότιμοι ....... 
 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 119/2014 διακήρυξη του Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού, για …………………..σας υποβάλλουμε την προσφορά μας  
 
 
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος  
 
 
 
Υπογραφή 
 
Επωνυμία εταιρείας: ............................................. 
Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου Εταιρείας ................................................ 
 
Ονοματεπώνυμο: .................................. 
Τηλ. ................................ 
Fax. ............................. 
E-mail. ………………………………. 

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ469Β4Μ-Ω4Η



 
42 

 

Υπόδειγμα 2- Αίτηση Συμμετοχής (για ένωση εταιριών ή κοινοπραξία) 
 
  
 
         Αθήνα ……….. 
 
 

Προς:  
 

 
 
Αξιότιμοι ....... 
 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 119/2014 διακήρυξη του Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού για ……… ……….σας υποβάλλουμε την προσφορά μας. 
Η ένωσή μας έχει ως συντονιστή το............ (πλήρη στοιχεία Εταιρείας) και αποτελείται από τους 
κάτωθι προμηθευτές: 
 
Προμηθευτής 1 (Πλήρη στοιχεία Εταιρείας) 
Προμηθευτής 2 (Πλήρη στοιχεία Εταιρείας) 
................. 
Προμηθευτής Ν (Πλήρη στοιχεία Εταιρείας) 
 
......................................................... 
 
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος  
 
 
 
Υπογραφή 
 
Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου 
Ονοματεπώνυμο: .................................. 
Τηλ. ................................ 
Fax. ............................. 
E-mail. ………………………………. 
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Υπόδειγμα 3 – Εγγύησης Συμμετοχής 
 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ  
 

Εκδότης: ______________________________________________  

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________  

Προς το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Τμήμα Επιμελητείας, 
Πατησίων 76, 
10434 Αθήνα 
 
 Εγγύηση μας υπ’αριθμόν …………………..για ευρώ …………………………………… 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
………………………………...……………………………………………Ευρώ υπέρ της Εταιρίας 
………………………………., οδός ………………………………………., αριθμός ……… (ή σε 
περίπτωση Ένωσης υπέρ των Εταιριών (1) …………………………………………………… 
…………………….……, (2) ………………………………………………………………, κ.λπ. 
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον 
διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………. δια την προμήθεια 
……………………………της ΟΜΑΔΑΣ/ή των ΟΜΑΔΩΝ …………… με την υπ’αριθμ. 
119/2014 διακήρυξή σας. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’όλο το χρόνο ισχύος της. 
 
Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 
διζήσεως. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 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 ισχύει μέχρι την  …………………………………….(Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος τουλάχιστον ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται 
στη διακήρυξη) 
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσίας σας πριν 
από την ημερομηνία λήξης της. 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων 
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 
 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Υπόδειγμα 4 – Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης 
 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότης: ______________________________________________  

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________  

Προς το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Πατησίων 76, 
10434 Αθήνα 
 
 Εγγύηση μας υπ’αριθμόν …………………..για ευρώ …………………………………… 
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών …………………………………………., 
οδός …………..……………………………., αριθμός…………………, σαν ανάδοχος πρόκειται 
να συνάψει μαζί σας, την υπ’αριθμ. ……………. σύμβαση, που θα καλύπτει την ανάθεση ……… 
…………………………, συνολικής αξίας …………………………………………… και ότι 
σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 10% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για την 
ΟΜΑΔΑ ….. ………………..Ποσού ……………………………      (αριθμ. Διακήρυξης 
119/2014) 
Μετά τα παραπάνω,  η Τράπεζα …………………………………. Παρέχει την απαιτούμενη 
εγγύηση υπέρ της Εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1) ……………………, 
2) ……………………………… ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρος υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) 
και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, 
ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του 
βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να 
εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που 
δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την  ……………………………………. 
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν 
από την ημερομηνία λήξης της. 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων 
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 
 
 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 

 
 
 
 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η 
 

 

 
 
 
 

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Πατησίων 76 Αθήνα Τ.Κ. 104 34 – Τηλ. 210 8203911(7 γραμμές)  – FAX:  210 8226204 

 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ: Επιμελητείας 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: κα Αρετή Κατσιγιάννη 
ΤΗΛΕΦ.:  210 8203282 
FAX.: 210 8229454 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
 

Στην Αθήνα, σήμερα …………………., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι αφενός το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) με έδρα την Αθήνα που εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Αντιπρύτανη κ. Γ. Γιαγλή και αφετέρου η εταιρεία……………….. που εδρεύει στην οδό 
……………………και εκπροσωπείται νόμιμα από …………………….ΑΦΜ:…………,  
ΔΟΥ:…………….και στο εξής θα αναφέρεται ως «Προμηθευτής», συμφώνησαν  και 
συναποδέχθηκαν τα εξής: 
     
Το Πανεπιστήμιο αφού έλαβε υπόψη του:  
1. Την με αριθ.πρωτ. …………2014    Απόφαση  Πρυτάνεως             (ΑΔΑ:………………..) 
                                                                                                                (ΑΔΑΜ:……………..) 
2. Την με αριθμ. πρωτ……/2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης   (ΑΔΑ:………………..) 
                                                                                                                (ΑΔΑΜ:……………..) 
3. Την υπ’αριθμ. 199/2014  Διακήρυξη  Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (ΑΔΑ:…….   ) 
                                                                                                                 (ΑΔΑΜ:……………..) 
4.  Την με αριθμ.πρωτ. ……../2014 Περίληψη Διακήρυξης 113/2014  (ΑΔΑ:………………..) 
5.  Την με αριθ……………/2014 Απόφαση Πρυτάνεως (ΑΔΑ:……………..) σύμφωνα με την  
     οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
6.  Την με αριθ……….../2014 Απόφαση Πρυτάνεως (ΑΔΑ:……………..) για την κατ’ αρχήν  
     κατακύρωση του Διαγωνισμού. 
7.  Την με αριθ………..2014  Απόφαση Πρυτάνεως (ΑΔΑ:……………….)   για την οριστική  
     κατακύρωση του Διαγωνισμού. 
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ΑΝΑΘΕΤΕΙ 
 

 
Στον Προμηθευτή την προμήθεια και αποστολή στη Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών των: ………………………….. Η προμήθεια ανατίθεται σύμφωνα α) με τους όρους της 
με αριθμ. 119/2014 Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης  β) με τους παρακάτω όρους και 
συμφωνίες, τους οποίους τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται και συνομολογούν: 
 
 
Όρος 1ος : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΙΔΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου με 
……………………………………………..       έτους 2014 
 τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ , κατηγορία ……………της παρούσας σύμβασης.  
 
Όρος 2ος : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 
Η  εκτέλεση του έργου να ολοκληρωθεί μέχρι τις  31/12/2014. 
 
 
Όρος 3ος : ΤΙΜΗΜΑ 
 
1. Το τίμημα ορίζεται μέχρι του συνολικού ποσού των Ευρώ  σε βάρος της ΚΑΕ 1259 – 02 

«Προμήθεια Περιοδικών » έτους 2014.  
2. Ρητά συμφωνείται ότι το τίμημα αυτό περιλαμβάνει την προμήθεια των: ……………………. 

και την ταχεία και ασφαλή αποστολή τους στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως η 
έννοια της ταχείας και ασφαλούς αποστολής προσδιορίζεται στην προσφορά του Προμηθευτή. 

3. Η τιμή κάθε ετήσιας συνδρομής για κάθε …………………………. θα αναγράφεται στο 
αντίστοιχο τιμολόγιο (σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή η οποία επισυνάπτεται 
στην παρούσα). 

4. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προπληρώσει στους εκδότες στην αρχή του 
έτους …………………………… που ανάλαβε με την παρούσα να προμηθεύσει. 

 
 
Όρος 4ος : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται μετά την προσκόμιση των τιμολογίων του Προμηθευτή. Η 
πληρωμή θα γίνεται  σε Ευρώ. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει την αποστολή τιμολογίων για 
…………………….. του τρέχοντος έτους μέχρι  15-11-2014.  
Σημειώνεται ότι η εκχώρηση των από την σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεων του 
αντισυμβαλλόμενου κατά του ΟΠΑ επιτρέπεται μόνο κατόπιν σχετικής έγγραφης αίτησης του 
αντισυμβαλλομένου και μετά από προηγούμενη απόφαση του Πρύτανη του ΟΠΑ. 
 
Όρος 5ος : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 
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Όρος 6ος: ΤΟΠΟΣ –ΤΡΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
 
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται με δικά του έξοδα να παραδίδει στη Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου Πατησίων 76, 1ος όροφος, Τμήμα Περιοδικών τα τεκμήρια που αναφέρονται 
αναλυτικώς στο παράρτημα της παρούσας. Η παράδοση θα γίνεται στο χώρο που θα του 
υποδείξει η Βιβλιοθήκη του Ο.Π.Α. 

2. Οι παραπάνω …………………… θα πρέπει οπωσδήποτε να παραδίδονται μέσα σε 
………………….. μετά την παραγγελία (εκτός περιπτώσεων που δεν εξαρτώνται από τον 
προμηθευτή). Σε περίπτωση δε που το υλικό  βρίσκεται στη διάθεση του αναδόχου, η 
παράδοση θα γίνει εντός 7 ημερών μετά την παραγγελία. 

3. Ο Προμηθευτής θα ενημερώνει τη Βιβλιοθήκη για κάθε σχετική αλλαγή, όπως παύση 
έκδοσης, συγχώνευση, διάσπαση ή αλλαγή τίτλων. 

 
Όρος 7ος: ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης εκ μέρους του Προμηθευτή, παρέχει στο 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ το δικαίωμα για κατάπτωση, ολική ή μερική της 
εγγύησης για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, και το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο. Αυτό 
δεν δημιουργεί καμία απαίτηση του αναδόχου κατά του Πανεπιστημίου. Επίσης, το 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει σε βάρος του 
ποινική ρήτρα αξίας ίσης με αυτή της αξίας των ……………………………. τις οποίες δεν 
παρήγγειλε, ή και να αξιώσει εκτός της ποινικής ρήτρας, και την αποκατάσταση κάθε αμέσου ή 
εμμέσου ζημίας, σε περίπτωση καθυστέρησης. 
 
 
Όρος 8ος : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Στην παρούσα εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ 
των συμβαλλομένων αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 
 
Όρος  9ος : ΕΓΓΥΗΣΗ 
 
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας κατατίθεται η με αριθμό ……………………. Εγγυητική 
Επιστολή η οποία  καλύπτει το 10% της συμβατικής αξίας. Σε πίστωση των παραπάνω 
συντάχθηκε η σύμβαση αυτή σε δύο όμοια αντίγραφα, ένα πήρε ο δεύτερος συμβαλλόμενος και 
το άλλο έμεινε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  
 
  
 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
  
  
 Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
 
 
 
 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΓΛΗΣ 
  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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