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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:509736-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Γραφική ύλη
2020/S 209-509736

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
Ταχ. διεύθυνση: Αχαρνών 417
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 111 43
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Παναγιώτης Σταυρόπουλος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tm-promitheion@inedivim.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2131314569
Φαξ:  +30 2131314576
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.inedivim.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: https://www.eprocurement.gov.gr/
Ταχ. διεύθυνση: Αχαρνών 417
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 111 43
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tm-promitheion@inedivim.gr 
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.inedivim.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης
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II.1.1) Τίτλος:
«Προμήθεια γραφικής ύλης και βιβλίων Σ.Δ.Ε., 2020 - 2021» — Υποέργο 18 της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας», Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014 - 2020», ΟΠΣ: 
5002546.
Αριθμός αναφοράς: 621/24/2020

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
30192700 Γραφική ύλη

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, μελανοταινιών εκτυπωτών και 
βιβλίων βιβλιοθήκης, για τις ανάγκες των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και της ομάδας έργου, συνολικού 
προϋπολογισμού 179 000,00 EUR συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα οικονομική προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα, με την προϋπόθεση η οικονομική προσφορά να 
μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη κάθε τμήματος.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 145 888.47 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 3

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Γραφική ύλη.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30192700 Γραφική ύλη

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Γραφική ύλη, σύμφωνα με τα είδη και τις ποσότητες που αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της 
διακήρυξης, για το τμήμα Ι της σύμβασης και το Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης για το τμήμα Ι της σύμβασης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 77 176.61 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.
Το χρονικό αυτό διάστημα της παράτασης καθορίζεται στους τέσσερεις (4) μήνες από τη λήξη της κύριας 
σύμβασης.
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II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 18 της Πράξης: «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 
2014 - 2020», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 17569/9.12.2016 της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ. 
και έχει λάβει κωδικό MIS 5002546.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Μελάνια.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30192110 Μελάνια

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Μελάνια εκτυπωτών, σύμφωνα με τα αναλυτικά περιγραφόμενα στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης για το τμήμα ΙΙ 
της σύμβασης και στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης, για το τμήμα ΙΙ της σύμβασης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 58 146.77 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.
Το χρονικό αυτό διάστημα της παράτασης καθορίζεται στους τέσσερεις (4) μήνες από τη λήξη της κύριας 
σύμβασης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
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Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 18 της Πράξης: «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 
2014 - 2020», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 17569/9.12.2016 της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ. 
και έχει λάβει κωδικό MIS 5002546.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Βιβλία βιβλιοθήκης.
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
22113000 Βιβλία βιβλιοθήκης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Βιβλία βιβλιοθήκης, σύμφωνα με τα αναλυτικά περιγραφόμενα στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης για το τμήμα ΙΙΙ 
της σύμβασης και στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης, για το τμήμα ΙΙΙ της σύμβασης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 565.09 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.
Το χρονικό αυτό διάστημα της παράτασης καθορίζεται στους τέσσερεις (4) μήνες από τη λήξη της κύριας 
σύμβασης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 18 της Πράξης: «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 
2014 - 2020», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 17569/9.12.2016 της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ. 
και έχει λάβει κωδικό MIS 5002546.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
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III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας. 
Ειδικότερα:
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
— να διαθέτουν κύκλο εργασιών των 3 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων και συγκεκριμένα για κάθε έτος 
ξεχωριστά (2017, 2018, 2019) 250 000,00 EUR,
— να διαθέτουν βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας, ύψους 100 000,00 EUR από αναγνωρισμένη τράπεζα, 
από την οποία θα προκύπτει σαφώς ότι το ανωτέρω ποσό διατίθεται στη διαγωνιζόμενη εταιρεία για 
χρηματοδοτήσεις και πιστοδοτήσεις, και ότι δεν αφορά σε εγγυητικές επιστολές. Επισημαίνεται ότι στη βεβαίωση 
πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να αναγράφεται ότι αφορά στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον πέντε (5) συμβάσεις προμήθειας με τον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα, με προϋπολογισμό τουλάχιστον 150 % πλέον Φ.Π.Α. της αξίας του τμήματος της σύμβασης που 
συμμετέχουν.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιητικά 
κατά:
— πρότυπο ISO 9001 (ή ισοδύναμο), εν ισχύι, για τη διασφάλιση ποιότητας,
— πρότυπο ISO 14001 (ή ισοδύναμο) εν ισχύι, για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης,
— πρότυπο ISO 27001 εν ισχύι, «Σύστημα ασφάλειας πληροφοριών».
Όλα τα ISO θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί πριν από την ανάρτηση του παρόντος και στο πεδίο εφαρμογής τους 
να περιλαμβάνονται δράσεις όπως εμπόριο.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στα κατά τόπους κτίρια των Σ.Δ.Ε. του παραλήπτη - φορέα. Τα έξοδα 
προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών μέχρι τους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον 
προμηθευτή, υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια των ειδών. Η παράδοση των προς προμήθεια 
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ειδών θα γίνεται τμηματικά στα Σ.Δ.Ε. που θα υποδειχθούν και κατόπιν εντολής του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη παράγραφο 6.1.2) της διακήρυξης. Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί 
ασφαλισμένα οχήματα για τη διακίνηση - παράδοση των ειδών ή μεταφορική εταιρεία, που νόμιμα θα εκτελεί τη 
διακίνηση - παράδοση των ειδών για λογαριασμό του αναδόχου.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/11/2020
Τοπική ώρα: 17:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 04/12/2020
Τοπική ώρα: 13:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Ταχ. διεύθυνση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 111 43
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tm-promitheion@inedivim.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2131314567-75
Φαξ:  +30 2131314576

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
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