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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ.Πρωτ.: 620/117/30-12-2015

Το Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ν Ε ΟΛ Α Ι Α Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Β Ι Ο Υ ΜΑ ΘΗ Σ Η Σ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό
Διαγωνισμό (Π.Μ.Δ.), για την παραγωγή πλαστικών καρτών «κοινής σήμανσης» για το πρόγραμμα
«Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων».

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο του έργου που υλοποιείται αφορά την παραγωγή πλαστικών καρτών «κοινής
σήμανσης» για το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο θα καλύπτει τις προδιαγραφές
όπως αυτές περιγράφονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής του έργου.

2.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 στις 10:00 π.μ., στα γραφεία
του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ.: 11143 Αθήνα, 2ος όροφος, Γραφείο 204, Τμήμα
Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας.

Κάθε προσφορά πρέπει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, μέχρι την Παρασκευή 8
Ιανουαρίου 2016 στις 12:30 μ.μ., εντός ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ σε ένα μόνο πρωτότυπο, που θα φέρει
εξωτερικά την ακόλουθη σήμανση:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ»
2.
β) Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 Τ.Κ 111.43, Ημερομηνία Διαγωνισμού:
11-01-2016, ώρα: 10:30,
3.
γ) Τα στοιχεία του αποστολέα:…………………………………....
4.
δ) Την ένδειξη: «Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ».
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
I.
Πληροφορίες για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, δίδονται στα γραφεία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143 Αθήνα, 2ος όροφος, Διεύθυνση Προμηθειών (Γραφείο 204),
και στα τηλέφωνα: 2131311568-77

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 111 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλέφωνο: 2131314568-77, Τηλεομοιότυπο: 2131314575
Ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr e-mail: dpk@ein.gr

Σελίδα - 1

Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιανδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την
προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα,
με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.
Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε
έγκαιρα αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον
ενδιαφερόμενο. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους
νόμιμους εκπροσώπους τους.
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II. Πληροφορίες για τη Τεχνική Περιγραφή του έργου, δίδονται στα τηλέφωνα: 21313144413, υπ’
όψιν κας Κατερίνας Σύρρου.
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Κριτήριο κατακύρωσης του Π.Μ.Δ., είναι η συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το
σύνολο του έργου. Προσφορές οι οποίες είναι τεχνικά και οικονομικά ασαφείς, κρίνονται ως
απαράδεκτες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Ο συγκεκριμένος υποφάκελος θα περιλαμβάνει:
Α. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο διαγωνισμό (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’ - στην οποία θα αναφέρονται το φυσικό
πρόσωπο ή η εταιρεία που απαρτίζει το διαγωνιζόμενο και που υποβάλλει την προσφορά), σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας. Στην Αίτηση, η οποία θα υπογράφεται από το νόμιμο
εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, θα δηλώνονται επίσης ο Υπεύθυνος του Έργου και ο νόμιμος
εκπρόσωπος του διαγωνιζομένου, με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση,
τηλέφωνο, fax και e-mail. Αναλυτικότερα, η αίτηση συμμετοχής θα υπογράφεται:

Β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.1599/1986 στην οποία:
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς:
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α) για φυσικά πρόσωπα, είτε από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, είτε, εάν αυτό συμμετέχει στο
διαγωνισμό μέσω αντιπροσώπου, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού. Σε περίπτωση δε
υπογραφής της αίτησης συμμετοχής από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του διαγωνιζόμενου,
απαιτείται και η υποβολή ειδικής εξουσιοδότησης.
β) για νομικά πρόσωπα, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που υποβάλλει την
προσφορά. Για τη νομιμοποίησή του, απαιτείται η υποβολή με την προσφορά: α) του καταστατικού του
νομικού προσώπου, οι τροποποιήσεις αυτού και η τυχόν τελευταία κωδικοποίησή του, βεβαίωση της
αρμόδιας αρχής αναφορικά με το ότι δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω το εν λόγω καταστατικό και
βεβαίωση μη λύσης του νομικού προσώπου και β) της σχετικής απόφασης/ πρακτικού του αρμοδίου,
κατά το καταστατικό, οργάνου του νομικού προσώπου με την οποία αποφασίζεται η συμμετοχή του
νομικού προσώπου στον διαγωνισμό και εξουσιοδοτείται ο νόμιμος εκπρόσωπός του να προβεί προς
τούτο σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
γ) για Κοινοπραξίες, από τον κοινό εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας, σύμφωνα με το κοινοπρακτικό
καταστατικό. Για την νομιμοποίηση του ως άνω κοινού εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την
προσφορά του κοινοπρακτικού καταστατικού. Εάν η Κοινοπραξία δεν έχει ακόμα συσταθεί, στην
περίπτωση αυτή, για την νομιμοποίηση του ως άνω εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την
προσφορά των σχετικών εξουσιοδοτήσεων των μελών της Κοινοπραξίας, οι οποίες θα φέρουν θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή. Για την υπογραφή των εν λόγω εξουσιοδοτήσεων
εφαρμόζονται, αναλόγως, οι παράγραφοι Α και Β του παρόντος άρθρου, με την υποβολή των
δικαιολογητικών που προβλέπονται σε αυτές.
δ) σε περίπτωση Σύμπραξης ή Ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, η αίτηση συμμετοχής
υπογράφεται από κάθε μέλος της Σύμπραξης ή Ένωσης, εφαρμοζόμενες, αναλόγως, οι παράγραφοι Α
και Β του παρόντος άρθρου, με την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται σε αυτές, ή από
κοινό εκπρόσωπο, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία συνυποβάλλεται με την
προσφορά.
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i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, ήτοι εάν έχει καταδικασθεί ο ίδιος ή, σε περίπτωση νομικών
προσώπων, ο ποινικά υπεύθυνος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα
της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, ήτοι:
 για το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2,
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

 για το αδίκημα της δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου,
 για το αδίκημα της απάτης, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 για το αδίκημα της νομιμοποίησης 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.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου πρέπει να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα οι διαχειριστές τους, στις περιπτώσεις
των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης
εταιρίας) ή ο πρόεδρός τους, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος τους, στις περιπτώσεις των
ανώνυμων εταιριών.
ii. Δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
iii. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
iv. Είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο οικείο Επιμελητήριο. Κατά τη δήλωση αυτή θα πρέπει να
αναφέρεται η ακριβής επωνυμία του συγκεκριμένου οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι
εγγεγραμμένοι.
v. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης της οποίας έλαβε
γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της,
vi. Ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών,
vii. Ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή,
viii. Ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και διαγωνισμούς του
Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες ή δεν έχει κηρυχθεί
έκπτωτος από σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου
ix. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του
έργου για λόγους δημοσίου συμφέροντος,
x. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει
απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου,
xi. Ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα,
xii. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή και
xiii. Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 118/2007.
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 και για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Ο συγκεκριμένος υποφάκελος θα περιλαμβάνει:
Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής ανεπιφύλακτα των Τεχνικών Προδιαγραφών και ότι ο συμμετέχων
διαθέτει τη τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα
παραγωγής του ζητούμενου έργου.
Κάθε επιπλέον στοιχείο (προαιρετικά) που οι συμμετέχοντες κρίνουν ότι, αποδεικνύει την πληρότητα
των στοιχείων τεχνικών προδιαγραφών-ποιότητα απόδοσης και Τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ :
Ο συγκεκριμένος υποφάκελος θα περιλαμβάνει:
Πίνακα από τον οποίο θα προκύπτει με σαφήνεια το οικονομικό αντάλλαγμα για τις ανωτέρω
υπηρεσίες (βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ). Ο υποψήφιος διαγωνιζόμενος,
αν το επιθυμεί μπορεί να καταθέσει και λοιπά συμπληρωματικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την
οικονομική του προσφορά.
5 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:
Η συνολική δαπάνη της συνάντησης προβλέπεται ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των #1.600,00# €,
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
έτσι όπως αυτό διαφαίνεται από τις αιτούμενες
προδιαγραφές. Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να προσκομίσει τα
παρακάτω δικαιολογητικά σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών και να ελεγχθούν από την αρμόδια
επιτροπή του Π.Μ.Δ.. Σε αντίθετη περίπτωση, θα καλείται ο επόμενος σε σειρά μειοδότης. Tα υλικά θα
παραδοθούν με ευθύνη και έξοδα της αναδόχου εταιρείας στην έδρα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. το αργότερο
εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης του έργου.
6
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Π.Μ.Δ..
Αναλυτικά τα εξής:
Α.
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.

Γ.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ)
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Β.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
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Δ.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό
και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή.
7
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Μετά την αναγγελία κατακύρωσης του διαγωνισμού ο προσωρινός ανάδοχος είναι υποχρεωμένος,
μέχρι να υπογράψει τη σύμβαση, να καταθέσει στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης (πλην των δικαιολογητικών κατακύρωσης) ποσού ίσου προς το 5% του συμβατικού
τιμήματος, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση αυτή δίνεται ή με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας
της Ελλάδος ή από γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή με κατάθεση μετρητών στο
Ταμείο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).

Δεν θα δοθεί προκαταβολή.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΝΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10.000 τεμάχια.
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ: Η μακέτα θα σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή απευθείας στον Ανάδοχο, μαζί με τα σχετικά
λογότυπα (ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, EYCA, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, IEK
Ακμή, Μητροπολιτικό Κολλέγιο).
Παρακάτω δίνεται ενδεικτικά το εικαστικό της Κάρτας:

Τα λογότυπα των ΙΕΚ ΑΚΜΗ και Μητροπολιτικού Κολλεγίου θα τοποθετηθούν στην μπροστινή όψη της
κάρτας, δίπλα στα στοιχεία του κατόχου.
Για την κατασκευή της μακέτας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές του εγχειριδίου “EYCA
Graphic Chart”
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Πλάτος 85mm (+/- 1mm)
Μήκος 55 mm (+/- 1mm)
Στρογγυλεμένες γωνίες στα 3 mm
Πάχος 0,75 mm
ΥΛΙΚΟ: Εύκαμπτο πλαστικό
ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Σε όλες τις κάρτες θα υπάρχει εκτύπωση ασφαλείας (εκτύπωση Guilloche) προκειμένου να
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα πλαστογραφίας. Η εκτύπωση Guilloche θα πραγματοποιηθεί σε
ολόκληρη την όψη της Κάρτας στην οποία απεικονίζεται ο Παρθενώνας.
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ / ΧΡΩΜΑΤΑ: Όπου υπάρχουν χρώματα θα χρησιμοποιηθεί η διαδικασία της τετραχρωμίας.
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ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη συνάφεια και ταύτιση του δείγματος που θα
δοθεί στον ανάδοχο σε φυσική μορφή, με το παραχθέν υλικό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β -ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Επιλογής αναδόχου για την προμήθεια πλαστικών καρτών
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ (*) …………………………………..
Πλήρης τίτλος:……………………………………….....................................................
Ταχυδρομική Διεύθυνση:…………………………………............................................
………………………………………………………………………………………….
Τηλέφωνο:……………………Fax:……………………….e-mail:……………………

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ (*)
Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………..
Τηλέφωνο:……………………………….fax:………………e-mail:………………….

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………..
Τηλέφωνο:……………………………….fax:………………e-mail:………………….
Ημερομηνία:………………………..
Υπογραφή:………………………….
Σφραγίδα
(*)
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Σε περίπτωση ένωσης φορέων ή σύμπραξης θα συμπληρωθούν τα στοιχεία του συντονιστή
(leader) της ένωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: ………………
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και
μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής
αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και μόνο αιτία, θα απαλλάξουμε τον
πελάτη μας τον οποίο εγγυόμαστε, μόνο μετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής μας από
κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την προκειμένη εγγύηση, ή μετά την επιστροφή σε εμάς
του σώματος της παρούσας εγγυητικής επιστολής. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………………………
Δ.Ο.Υ.: …………………………………………………….
Α.Φ.Μ.:………………………………………………………

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πλαστικές κάρτες με κοινή σήμανση μαζί με τα
σχετικά λογότυπα (ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Γενική Γραμματεία Δια
Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, EYCA, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, IEK
Ακμή, Μητροπολιτικό Κολλέγιο).

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΗ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΣΕ €ΥΡΩ
10.000

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Δέκα Χιλιάδες

,

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

,

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει
αναγραφεί ολογράφως. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός διορθώνεται
από την υπηρεσία. Οι προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές
ή συνολική τιμή απορρίπτονται.
( Ημερομηνία)
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΦΡΑΓΙΔΑ)
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