ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΗ
& ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Γ..
Γ/νζη Γιοικηηικήρ & Οικονομικήρ Τποζηήπιξηρ
Σμήμα Ππομηθειών
Πληπ. : Υπ. Καλανηζή
Σηλ.: 210-8802809

Αζήλα, 14-07-2020
Αξ. πξση.: 43778
ΓΙΑΒΑΘΜΙΗ : ΓΗΜΟΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΘΔΜΑ: Ππομήθεια θωηοανηιγπαθικού σαπηιού Α4 & A3 για ηιρ ανάγκερ ηηρ
Κενηπικήρ Τπηπεζίαρ, ηων Πεπιθεπειακών Γιεςθύνζεων & ηων
Πεπιθεπειακών και Νομαπσιακών Μονάδων ηος ΟΠΔΚΔΠΔ για ηο έηορ
2020, με ηην διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ ζύμθωνα με ηο Ν.
4412/2016»
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ :
Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).
Ο Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ
θαη Δγγπήζεσλ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.) ζχκθσλα κε ην Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/8-8-16) θαιεί
ηνπο

ελδηαθεξφκελνπο

γηα

ηελ

ππνβνιή

πξνζθνξάο

γηα

ηελ

πξνκήζεηα

θσηναληηγξαθηθνχ ραξηηνχ Α4 & A3 γηα ηηο αλάγθεο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ & ησλ Πεξηθεξεηαθψλ θαη Ννκαξρηαθψλ Μνλάδσλ ηνπ γηα
ην

έηνο

2020,

ζπλνιηθνχ

πξνυπνινγηζκνχ

δέκα

ηεζζάπων

σιλιάδων εςπώ

(14.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α 24 %.
Όζνη επηζπκνχλ κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά ζηελ Γ/λζε Γηνηθεηηθήο &
Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο – Σκήκα Πξνκεζεηψλ (Πξσηφθνιιν) ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.,
Γνκνθνχ 5, (ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ), ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 23/07/2020 , εκέξα Πέκπηε
θαη ψξα 10.00 π.μ.
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο :
 ε ιέμε «Πξνζθνξά»
 ν απνδέθηεο : Γ/λζε Γηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. –

Σκήκα Πξνκεζεηψλ - Γνκνθνχ 5 , Αζήλα
 ν αξηζκφο ηεο αλαθνίλσζεο
 ηα ζηνηρεία ηνπ ππνβάιινληνο ηελ πξνζθνξά (απνζηνιέαο) θαη
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 ε έλδεημε «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΣΔΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ».

Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ γηα ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΔΤΟΜΔΝΑ ΔΙΓΗ - ΠΟΟΣΗΣΔ


ηνλ θαησηέξσ πίλαθα απνηππψλνληαη νη ειάρηζηεο αλάγθεο ηνπ Oξγαληζκνχ.



Η δηάζεζε ηνπ πξνο πξνκήζεηα θσηνηππηθνχ ραξηηνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.



Οη πνζφηεηεο δελ είλαη δεζκεπηηθέο. Η αθξηβήο πνζφηεηα ηνπ πξνο δηαλνκή
ραξηηνχ ζα νξηζηηθνπνηεζεί κε ηελ απφθαζε αλάζεζεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα
είλαη κηθξφηεξε ηεο ειάρηζηεο πνζφηεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα.



Η επιπλέον ποζόηηηα σαπηιού πος θα πποζθεπθεί, θα παπαδοθεί ζηην
Κενηπική Τπηπεζία ηος ΟΠΔΚΔΠΔ και θα αθοπά μόνο θωηοηςπικό σαπηί Α4.



Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο – πξνζθεξφκελε πνζφηεηα ραξηηνχ - ζα ζπληαρζνχλ
κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζζέληνο πνζνχ, ήηνη ησλ δέκα ηεζζάπων
σιλιάδων εςπώ (14.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α
24 % θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ηο κόζηορ ηηρ ππομήθειαρ και ηηρ μεηαθοπάρ
ηων ππομηθεςόμενων ειδών.

Γ/ΝΔΗ ΠΔΡ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑΑΘΖΝΑ ΓΟΜΟΚΟΤ 5, ΣΚ 10445
210-8802809, 210-8802821
Π.Μ. ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ
ΚΟΜΟΣΖΝΖ
ΚΟΜΗΟ, ΣΚ 69100
25310-35701
Π.Γ. ΖΠΔΗΡΟΤ Γ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΗΩΑΝΝΗΝΑ
ΓΟΜΠΟΛΖ 30, ΣΚ 45332
26510-45257
Π.Μ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΛΑΜΗΑ
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ ,ΣΚ 35100
22310-66200
Π.Γ ΘΔΑΛΗΑ & ΣΔΡΔΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΘΔΟΦΡΑΣΟΤ 1, Σ.Κ. 41335
ΛΑΡΗΑ
2410-283259
Π.Γ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ –
ΘΡΑΚΖ
ΘΔ/ΝΗΚΖ
ΟΦΟΚΛΔΟΤ 34 ,
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ, ΣΚ 56430
2310-528824

ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟ ΥΑΡΣΙ Α4
ΓΔΜΙΓΑ 500 ΦΤΛΛΩΝ

ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟ ΥΑΡΣΙ Α3
ΓΔΜΙΓΑ 500 ΦΤΛΛΩΝ
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Π.Γ ΠΔΛ/ΝΖΟΤ –ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ-ΗΟΝΗΟΤ
ΠΑΣΡΑ
ΑΘΖΝΩΝ 18 ,Σ.Κ. 26223
26104-53357
Π.Μ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΚΟΕΑΝΖ
ο
1 ΥΗΛ. Δ.Ο. ΚΟΕΑΝΖ-ΛΑΡΗΑ
ΚΟΜΒΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΣΚ 50100
2461049350
Π.Γ. ΜΔΖΝΗΑΚΑΛΑΜΑΣΑ
ΑΡΗΣΟΜΔΝΟΤ 123, ΣΚ 24100
27210-20434
Ν.Μ. ΑΡΓΟΛΗΓΑ
ΝΑΤΠΛΗΟ
ΜΗΚΡΑ ΑΗΑ 36, ΣΚ 21100
27520-47258
Ν.Μ. ΚΟΡΗΝΘΗΑ
ΚΟΡΗΝΘΟ
Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ 27, ΣΚ 20100
27410-25635
Ν.Μ. ΑΗΣΩΛ/ΝΗΑ
ΜΔΟΛΟΓΓΗ
Π. ΣΡΗΚΟΤΠΖ 2, ΣΚ 30200
26310-55582
Ν.Μ. ΛΑΚΩΝΗΑ
ΠΑΡΣΖ
ΛΔΩΝΗΓΟΤ 113, ΣΚ 23100
27310-21539
Ν.Μ. ΖΛΔΗΑ
ΠΤΡΓΟ
ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 3 , ΣΚ 27100
26210-26914
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΔΜΑΥΗΩΝ
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Β. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
Σν πξνζθεξφκελν θσηνηππηθφ ραξηί Α4 πξέπεη λα πιεξνί ηηο θάησζη πξνδηαγξαθέο :
 Γηαζηάζεηο θχιινπ Α4: 21cm X 29,7cm
 Υξψκα ιεπθφ κε ιεπθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 102%
 Βάξνο 80 γξακκάξηα
 Υσξίο πγξαζία
 ε θνχηεο ησλ πέληε (5) παθέησλ
 Γεζκίδα ησλ 500 θχιισλ
 Όρη αλαθπθινχκελν
Σν πξνζθεξφκελν θσηνηππηθφ ραξηί Α3 πξέπεη λα πιεξνί ηηο θάησζη πξνδηαγξαθέο :
 Γηαζηάζεηο θχιινπ Α3: 42cm X 29,7cm
 Υξψκα ιεπθφ κε ιεπθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 102%
 Βάξνο 80 γξακκάξηα
 Υσξίο πγξαζία
 ε θνχηεο ησλ πέληε (5) παθέησλ
 Γεζκίδα ησλ 500 θχιισλ
 Όρη αλαθπθινχκελν
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Γ. ΣΙΜΔ
Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.
Οη ηηκέο ζα αλαγξάθνληαη αλά είδνο θαη σο γεληθφ ζχλνιν, ρσξίο ΦΠΑ θαη κε ΦΠΑ.
Ο Φ.Π.Α. αλαγξάθεηαη ρσξηζηά σο πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ.
Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν
λφκηζκα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Πποζθοπέρ πος θέηοςν όπο αναπποζαπμογήρ ηηρ ηιμήρ αποππίπηονηαι ωρ
απαπάδεκηερ.
Γ. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ – ΤΜΒΑΗ - ΠΑΡΑΓΟΗ
Η αλάζεζε ζα γίλεη ζηνλ αλάδνρν κε ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο, απφ ην Σκήκα
Πξνκεζεηψλ.
ηνλ αλάδνρν απνζηέιιεηαη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Οξγαληζκνχ, βάζεη ηεο νπνίαο
ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο
ηεο απφθαζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Δάλ ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλάζεζε δελ πξνζέιζεη εληφο ηεο αλσηέξσ
πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο.
ε απηή ηελ πεξίπησζε ε αλάζεζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα ηελ ακέζσο ρακειφηεξε
ηηκή.
Οη παξαδφζεηο ζα γίλνπλ ζε θάζε γξαθείν ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ζε σώπο πος θα ςποδείξει ο
ςπεύθςνορ ηος γπαθείος θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ σο εμήο :
1. Οη παξαδφζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο & ηηο Πεξηθεξεηαθέο

θαη

Ννκαξρηαθέο

Μνλάδεο

ηνπ

ΟΠΔΚΔΠΔ

ζα

πξαγκαηνπνηεζνχλ

ζηηο

αλαθεξφκελεο δηεπζχλζεηο εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
2. Οη παξαδφζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα

γξαθεία ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. επί ηεο νδνχ Γνκνθνχ αξηζ. 5 ζηελ Αζήλα, ζηην
αποθήκη ηος Οπγανιζμού, σο εμήο:


ε πξψηε παξάδνζε (ην 50% ηεο ηειηθήο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηαο δεζκίδσλ
θσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4 θαη ην ζχλνιν ηνπ θσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α3) ζα γίλεη
εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.



ε δεχηεξε παξάδνζε (ην ππφινηπν 50% ηεο ηειηθήο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηαο
δεζκίδσλ θσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4) ζα γίλεη κεηά απφ ηέζζεξεηο (4) κήλεο απφ
ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.

4

Δ. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ηκεκαηηθά (ζε δχν θάζεηο) θαηφπηλ νινθιήξσζεο θάζε
επηκέξνπο παξάδνζεο, απφ ηε Γ/λζε Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο – Σκήκα
Λνγηζηεξίνπ θαη Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Οξγαληζκνχ, ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. (νδφο Γνκνθνχ 5, 4νο φξνθνο), αθνχ πξνεγνπκέλσο ε αξκφδηα
Δπηηξνπή Παξαιαβψλ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. πηζηνπνηήζεη κε ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ
πξαθηηθνχ ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο, αθαηξνπκέλσλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ν αλάδνρνο
νθείιεη λα ππνβάιιεη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
α) Σηκνιφγην.
β) Δμνθιεηηθή απφδεημε, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε».
γ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο.
Η επηζηνιή απηή απνηειεί πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θαη δελ δεζκεχεη
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ππνρξέσζε έλαληη ηνπ
αλαδφρνπ, κφλνλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Η

παξνχζα

πξφζθιεζε

δεκνζηεχεηαη

ζηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.

(https://www.opekepe.gr/).
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΔΚΔΠΔ

Γπ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΒΑΡΡΑ

ςνημμένα:
-Πίλαθαο Γηαλνκήο
Δζωηεπική διανομή:
- Γ/λζε Γ/θήο & Οηθ/θήο Τπ/μεο - Σκήκα Λνγηζηεξίνπ & Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Οξγαληζκνχ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ

1.

Πλαίζιο Computers ΑΔΒΔ
Δξκνχ & Υιφεο 92, Μεηακφξθσζε
Σει.: 210-2892223
Φαμ : 210-2892289
e-mail: info@plaisio.gr, akapsi@plaisio.gr

2.

αμαπάρ Α.Δ
Λέλνξκαλ 257 & Κεθηζνχ
Σει. : 210-5152052
Φαμ : 210-5147700
e-mail:b2b@e-samaras.gr

3.

Κόηηηρ Υαπηικά Α.Δ.
Κνισλνχ 21 & Κεξακεηθνχ 29
Σει. 210 5230782
Fax. 210 5230965
e-mail: info@kottis.gr

4.

Γιάγπαμμα ΑΔ
Κάλληγνο 26, Αζήλα
Σει: 210 3822516
Φαμ:210-5225010
e-mail: info@diagramma.gr
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