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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΔΟΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
TMHMA Α΄ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση : Ολύμπου 29 Καλοχώρι
Ταχ.Κωδ. : Τ.Κ. 57009 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο. : 2310 571112, -3
Φαξ
: 2310 571111
Ηλ.Ταχυδ. : edmak@sdoe.gr
Πληροφ
: Μ. Κωνσταντινίδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού
(φωτοτυπικού χαρτιού, γραφίτη, γραφικών ειδών, ειδών αρχειοθέτησης, μικροαντικειμένων γραφείου και
λοιπών συναφών υλικών) για τις ανάγκες της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας της
Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
Κριτήριο αξιολόγησης:
H συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε
ευρώ.
Με την παρούσα πρόσκληση καθίσταται γνωστό ότι η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας, κατόπιν της με
αριθ. πρωτ. 45962/06.05.2019 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Φ1XH-O5K, ΑΔΑΜ: 19REQ004890476 2019-0506), προτίθεται να προβεί στην προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού (φωτοτυπικού χαρτιού, γραφίτη, γραφικών
ειδών, ειδών αρχειοθέτησης, μικροαντικειμένων γραφείου και λοιπών συναφών υλικών) για την κάλυψη αναγκών της
Υπηρεσίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 στον οικονομικό φορέα που θα
υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ήτοι την χαμηλότερη τιμή. Τα υπό
προμήθεια είδη, οι ποσότητες αυτών και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας
πρόσκλησης.
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ή να αποστείλουν με
φαξ ή e-mail την προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια , η οποία θα είναι σύμφωνη με το συνημμένο στην παρούσα
Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Β΄), στην έδρα της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε.
Μακεδονίας (Ολύμπου 29, Τ.Κ. 57009 Καλοχώρι, Fax: 2310 571111, E-mail: edmak@sdoe.gr) μέχρι την 17.05.2019 ,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ μαζί με το συμπληρωμένο έντυπο «ΤΕΥΔ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» του παραρτήματος Γ΄.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ. Ο ΧΡΟΝΟΣ
ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 120 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ .
Αν κριθεί απαραίτητο η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών και δειγμάτων των
ζητούμενων ειδών του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας πρόσκλησης.
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο υποψήφιος προμηθευτής που προσφέρει τη χαμηλότερη συνολικά τιμή στο σύνολο όλων των
ειδών, συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και προ ΦΠΑ.
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Τον Ανάδοχο βαρύνουν:
1. Kρατήσεις που υπολογίζονται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων και παρακρατούνται από την
Αναθέτουσα αρχή:
α) υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Η.Σ.Υ., ήτοι: 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Η.Σ.Υ, η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α.
Χαρτοσήμου 20%, σύνολο: 0,06216% και
β) υπέρ Α.Ε.Π.Π., ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π, η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%,
σύνολο: 0,06216%
2.Φόρος εισοδήματος κατά την προμήθεια των ειδών γραφικής ύλης , ο οποίος υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας των
ειδών, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και των κρατήσεων, με συντελεστή 4% .
3. Οποιαδήποτε άλλη νόμιμη παρακράτηση που τυχόν ισχύει κατά την ημερομηνία πληρωμής της προμήθειας.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο.
Η παράδοση της προμήθειας δύναται να εκτελεστεί, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εφ΄άπαξ ή τμηματικά σε
δύο κατά μέγιστο όριο ξεχωριστές αποστολές (δελτία αποστολής – τιμολόγια) εντός 3 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν την 31.05.2019. Η παραλαβή πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή της
αναθέτουσας αρχής.
Τυχόν έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο επιλεγείς ανάδοχος θα κληθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης απευθείας ανάθεσης να καταθέσει εντός 3 (τριών)
εργασίμων ημερών:
 Φορολογική ενημερότητα
 Ασφαλιστική ενημερότητα
 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ΦΕΚ, από το οποίο να προκύπτει ποιος/ποιοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, ή
έναρξη δραστηριότητας για ατομικές επιχειρήσεις.
 Απόσπασμα ποινικού/ων μητρώου/ων ανάλογα με την νομική του μορφή.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει μέχρι του ποσού των #4.150,00#€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου
Οικονομικών οικ. έτους 2019, με Ειδικό φορέα 1023-206-0000000 και Λογ/σμό 2410201001.
Τυχόν περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια παρέχονται από την Υπηρεσία μας
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών: https://www.minfin.gr, στη
Διαύγεια και το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ

Συνημμένα:
-

Παράρτημα Α

-

Παράρτημα Β

-

Παράρτημα Γ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΝΤΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ

ΚΙΤΡΙΝΑ, ΜΕΓΕΘΟΣ 75x75mm ΤΩΝ 100Φ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ

ΚΙΤΡΙΝΑ, ΜΕΓΕΘΟΣ 51x75mm ΤΩΝ 100Φ

ΓΟΜΑ

ΑΠΟ ΛΕΥΚΟ PVC, ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ
ΜΟΛΥΒΙ ΧΩΡΙΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΕΣ

Τεμάχια 10

ΓΟΜΑ

ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ,
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΟΛΥΒΙ

Τεμάχια 10

ΓΡΑΦΙΤΗΣ (ΤΟΝΕΡ)

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ EPL – N2550
ΓΝΗΣΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΙΤΗΣ (ΤΟΝΕΡ)

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET PRO M201N
ΓΝΗΣΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Τεμάχια 2

ΓΡΑΦΙΤΗΣ (ΤΟΝΕΡ)

ΓΙΑ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
CANON IR- 2800 ΓΝΗΣΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Τεμάχια 1

ΓΡΑΦΙΤΗΣ (ΤΟΝΕΡ)

ΓΙΑ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
TOSHIBA
STUDIO
656SE
ΓΝΗΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Τεμάχια 3

ΔΑΚΤΥΛΟΒΡΕΚΤΗΡΑΣ

ΑΠΛΟΣ

Τεμάχια 20

ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

ΜΟΝΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΥΓΡΟ, ΔΟΧΕΙΟ 20 ml

Τεμάχια 30

ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ (ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 20 ΦΥΛΛΩΝ (ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ) ΜΕ
ΟΔΗΓΟ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ

Τεμάχια 20

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΝΩ (για Α4
φύλλα) (τουλάχιστον 5mm πάχος), ΠΑΚΕΤΟ 100
τμχ

Τεμάχια 10
(πακέτα 100 τμχ)

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΪ (L) για Α4 φύλλα)
ΠΑΚΕΤΟ 100 τμχ

Τεμάχια 2
(πακέτα 100 τμχ)

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 5 ΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

ΜΟΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ, ΔΟΧΕΙΟ 20 ml ΜΕ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Τεμάχια 70

ΕΤΙΚΕΤΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ

ΛΕΥΚΗ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΑ, Νο 23 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
4,8Χ7,2 εκ., 4τμχ/φύλλο,ΠΑΚΕΤΟ 40 Φύλλων

Τεμάχια 2
(πακέτα 40 φύλλων)

ΕΤΙΚΕΤΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ

ΛΕΥΚΗ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΑ, Νο 22 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
4,0Χ7,2 εκ., 4τμχ/φύλλο,ΠΑΚΕΤΟ 40 Φύλλων

Τεμάχια 2
(πακέτα 40 φύλλων)

EPSON

Τεμάχια 20

Τεμάχια 30
(100 φύλλα/ανά τμχ)
Τεμάχια 20
(100 φύλλα/ανά τμχ)

Τεμάχια 1

Τεμάχια 5
(συσκευασία 5 θεμάτων ανά
τμχ)
Τεμάχια 5
(συσκευασία 5 θεμάτων ανά
τμχ)
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ΚΛΑΣΕΡ 8/32
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΩΔΗΣ
ΚΟΠΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΚΟΠΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΚΟΠΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΛΑΣΤΙΧΑ
ΛΑΣΤΙΧΑ
ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ- ΔΥΟ ΚΡΙΚΩΝ ΜΕ ΡΑΧΗ 8 εκ.
(για Α4 φύλλα)
ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΠΛΕ, ΓΚΡΙ,
ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΑΥΡΟ
ΓΑΛΑΚΤΩΔΗΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΗΣ
19mmX33m
ΠΛΑΤΟΣ ΛΑΜΑΣ 18mm

Τεμάχια 150
Τεμάχια 6

Τεμάχια 10
Τεμάχια 3
ΠΛΑΤΟΣ ΛΑΜΑΣ 18mm , ΣΕΤ 10 τμχ
(συσκευασία)
Τεμάχια 5
ΠΛΑΤΟΣ ΛΑΜΑΣ 9mm, ΣΕΤ 10 τμχ
(συσκευασία)
Τεμάχια 3
ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΕ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1 kg , ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ
(συσκευασία σακούλας 1 kg
13,5 εκ. ΠΛΑΚΕ
)
Τεμάχια 3
ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΕ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1 kg, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ
(συσκευασία σακούλας 1 kg
10 εκ.
)
Τεμάχια 3
ΨΙΛΑ, 60Χ1,5mm ΣΕ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 100 gr
(συσκευασία σακούλας 100
gr)

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΡΑΦΗΣ

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ, ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ
ΜΥΤΗ 0.4-0.5mm

Τεμάχια 10

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΡΑΦΗΣ

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ
ΜΥΤΗ 0.4-0.5mm

Τεμάχια 10

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΡΑΦΗΣ

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΜΕ ΜΥΤΗ 0.4-0.5mm

Τεμάχια 10

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ, ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ, ΜΥΤΗ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΠΑΧΟΣ ΜΥΤΗΣ (ΓΡΑΦΗΣ) 23mm

Τεμάχια 15

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ STABILO

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ, ΜΥΤΗ
ΠΛΑΚΕ , ΠΑΧΟΣ ΜΥΤΗΣ (ΓΡΑΦΗΣ) 1+4mm

Τεμάχια 30

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ - ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ

ΧΟΝΔΡΗΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙ)

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΧΡΩΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΠΡΑΣΙΝΟ

ΜΕ ΠΛΑΚΕ ΜΥΤΗ 3-6mm ΓΙΑ ΛΕΠΤΕΣ ΚΑΙ
ΧΟΝΤΡΕΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ

Τεμάχια 30

ΜΕΛΑΝΑΚΙΑ

ΓΝΗΣΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Photosmart 7350: 1
τεμ. no 56 , 1 τεμ. no 57

Τεμάχια 2

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΓΙΑ
OLYMPIA CPD 5212

Τεμάχια 1

ΜΟΛΥΒΙΑ

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ

ΝΤΟΣΙΕ / ΦΑΚΕΛΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ

ΞΥΛΙΝΟ, ΜΥΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ,
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΙΤΗ ΗΒ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΜΕ
ΔΙΑΦΑΝΕΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΛΟ
ΚΑΙ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ
(ΔΥΟ ΚΡΙΚΩΝ) για Α4 φύλλα) ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ 5
τμχ
ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ - ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
(ΑΠΟ ΧΟΝΔΡΟ ΠΡΕΣΠΑΝ) ΜΕ 3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ Α4

Τεμάχια 5

Τεμάχια 30

Τεμάχια 10
(συσκευασία πακέτου)

Τεμάχια 40

ΞΥΣΤΡΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΘΗΚΗ

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ

ΧΑΡΤΙΝΟΙ,
ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2x5 εκ., ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 Tμχ

Τεμάχιο 1
(συσκευασία 200 τμχ)

ΣΕΛΟΤΕΙΠ

ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
33Μx15mm

Τεμάχια 10

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ ΒIC ΣΤΥΛΟ ΑΠΑΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΠΑΧΟΣ ΓΡΑΦΗΣ
CRISTAL SOFT
0,5 mm

Τεμάχια 50

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑ KΟΚΚΙΝΟ
CLASSIC NEXT BALL POINT

Τεμάχια 30

ΠΑΧΟΣ ΓΡΑΦΗΣ 1 mm

Τεμάχια 10

Σελ.
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ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ
CLASSIC NEXT BALL POINT

ΠΑΧΟΣ ΓΡΑΦΗΣ 1 mm

ΣΥΡΡΑΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ

ΝΟ 24/6 maestri, ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 1000ΤΜΧ

Τεμάχια 40
(κουτιά 1000 τμχ)

ΣΥΡΡΑΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ 20-50
ΦΥΛΛΩΝ, Νο 23/8, ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 1000ΤΜΧ

Τεμάχια 2
(κουτιά 1000 τμχ)

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ 70-100
ΦΥΛΛΩΝ, , Νο 23/13 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 1000ΤΜΧ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ 110-130
ΦΥΛΛΩΝ, Νο 23/17, ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 1000ΤΜΧ

Τεμάχια 2
(κουτιά 1000 τμχ)
Τεμάχια 2
(κουτιά 1000 τμχ)

ΣΥΡΡΑΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ 130-160
ΦΥΛΛΩΝ, Νο 23/20, ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 1000ΤΜΧ

Τεμάχια 2
(κουτιά 1000 τμχ)

ΣΥΡΡΑΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ 160 - 200
ΦΥΛΛΩΝ, Νο 23/24, ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 1000ΤΜΧ

Τεμάχια 2
(κουτιά 1000 τμχ)

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 40 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΝΑΛΙΑΣ, ΝΟ 24/6

Τεμάχια 30

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ 10 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΝΑΛΙΑΣ, TURICAN, ΝΟ 10

Τεμάχια 6

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 28 mm ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 τμχ

Τεμάχια 15
(κουτιά 100 τμχ)

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 50 mm ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 τμχ

Τεμάχια 20
(κουτιά 100 τμχ)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 77 mm ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ 50 τμχ
Νο 1, 10Χ14 εκ.
50 – 60mm
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 40 εκ.

Τεμάχια 10
(κουτιά 50 τμχ)
Τεμάχια 5
Τεμάχια 3
Τεμάχια 10

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α4

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4, ΛΕΥΚΟ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 210*297MM,
ΒΑΡΟΥΣ 80ΓΡ/Τ.Μ., ΠΑΧΟΥΣ 1ΜM, ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΤΥΠΟΥ INKJET ΚΑΙ LASER, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ.
ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ CE. ΚΑΘΕ ΔΕΣΜΙΔΑ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΕΝΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ 5 ΔΕΣΜΙΔΕΣ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΣ

Τεμάχια 95
(συσκευασία κιβωτίων 5
δεσμίδων Χ 500 φύλλα)

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 40m Χ 38mm
(ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ)

Τεμάχια 5

ΨΑΛΙΔΙΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΚΑΙ ΛΑΒΗ ΑΠΟ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ,
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
17cm

Τεμάχια 2

ΣΥΡΡΑΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ
ΣΥΡΡΑΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΤAΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
ΦΑΚΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ
ΧΑΡΑΚΑΣ

Τεμάχια 20

Τα ανωτέρω είδη θα φέρουν τη σήμανση CE, εκτός αν απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το
χρόνο υποβολής των προσφορών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σελ.
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Της με αριθ. πρωτ. …………………..Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και
μικροεξοπλισμού (φωτοτυπικού χαρτιού, γραφίτη, γραφικών ειδών, ειδών αρχειοθέτησης, μικροαντικειμένων
γραφείου και λοιπών συναφών υλικών) για τις ανάγκες της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας της
Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ
ΕΔΡΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / EMAIL
ΑΦΜ – ΔOY
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Α.Δ.Τ. (Νομίμου
εκπροσώπου)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας

α/α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:
(αριθμητικά & ολογράφως)
Φ.Π.Α. 24% :
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.:
(αριθμητικά & ολογράφως)
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
<ΠΟΛΗ>, …………./………………….../201_
Για τον Προσφέροντα:
Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα Προσφέροντος

Σελ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
ανήκει στην υπ’ αρ. πρωτ. ……….. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιχειρησιακής
Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1
και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονομασία: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100036733
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ολύμπου 29, ΤΚ 57009, Καλοχώρι Ν. Θεσσαλονίκης
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρία Κωνσταντινίδου
- Τηλέφωνο: 2310571112, -3
- Ηλ. ταχυδρομείο: edmak@sdoe.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.minfin.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
«Προμήθειας για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού (φωτοτυπικού χαρτιού, γραφίτη,
γραφικών ειδών, ειδών αρχειοθέτησης, μικροαντικειμένων γραφείου και λοιπών συναφών υλικών) για
τις ανάγκες της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας της Ειδικής Γραμματείας Σώματος
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
[CPV γενικών κατηγοριών: 30197643-5 : Φωτοαντιγραφικό χαρτί, 30125110-5 : Τόνερ για εκτυπωτές
λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας, 30125120-8 : Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές, 30199000-0:
Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί, 30192000-1: Προμήθειες ειδών γραφείου] »
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες
- Πρόσκληση υποβολής προσφοράς : ……….

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

1

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρηση3;
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλους4;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124
της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των
οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
4 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

β) [……]
γ) [……]
Απάντηση:
[ ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
[……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής
αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες5
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση6·
2. δωροδοκία7,8·
3. απάτη9·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες10·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας11·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων12.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου13 το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά
το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]14
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης15, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
[] Ναι [] Όχι
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
ασφάλισης που οφείλει
Εάν ναι, να
αναφερθούν
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,
αναφερθούν
λεπτομερείς
των δεδουλευμένων τόκων ή των
λεπτομερείς
πληροφορίες
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
πληροφορίες
5 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από
τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
6 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
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διακανονισμό για την καταβολή τους ;16

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 17
[……][……][……]

[……]

7 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄
αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
9 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
10 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164
της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4
της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ
215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
13 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ.
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
14 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
15 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
16 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από
τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν
μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων
ή επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίου18;
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις19 :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
[] Ναι [] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
20
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

18 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης
ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
19 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
20 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010
.
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος μέλος εγκατάστασής21; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

21 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με
άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται22, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν23
.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

22 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
23 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση .

Σελ.

16

