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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ 

ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠ 

 

 

   To Tαμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (αναθέτουσα αρχή 

προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων 

ευρώ (60.000,00 €),συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια ξύλινων βάσεων εκμαγείων 

του ΤΑΠ.. 

  Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει από Επιτροπή που  συστάθηκε με την 

απόφαση με αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚΚ/Β΄/2531/27/02/2013 και διέπεται από τις διατάξεις: 

1. Του ν.736/77 (ΦΕΚ 316/Α/1977) «Περί Οργανισμού Ταμείου Αρχ/κών Πόρων και 

Απαλλοτριώσεων» 

2. Του Ν.Δ 496/74 (ΦΕΚ 204/Α/74) «Περί Λογιστικού ΝΠΔΔ» όπως τροποποιήθηκε 

και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 

3. Του ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

4. Του Π.Δ.118/2007 «Περί κανονισμού προμηθειών του Δημοσίου».  
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Άρθρο 1 

Είδος διαγωνισμού 

Πρόκειται για πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

προσφορά, που θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή.  

Άρθρο 2 

Αντικείμενο του διαγωνισμού 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε 

(9.985) ξύλινων βάσεων εκμαγείων του ΤΑΠ. 

Άρθρο 3 

Προεκτιμώμενος προϋπολογισμός 

O προεκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια όλων των αναγραφομένων στο άρθρο δύο 

(2) ανέρχεται στο ποσόν των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ. 

Η δαπάνη του συμβατικού τιμήματος θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΤΑΠ από τον κωδικό ΚΑΕ 

(189951) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Υπηρεσίας. 

Άρθρο 4 

Δημοσίευση προκήρυξης 

Το κείμενο της παρούσας προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΠ (www.tap.gr) και 

http:diavgeia.gov.gr.  

Άρθρο 5 

Ημερομηνία διαγωνισμού – απαιτούμενα στοιχεία προσφοράς 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την 23η Μαΐου , ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 12.00 μμ, αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό υπογεγραμμένη (κατά περίπτωση) από το 

διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου, 

συνοδευόμενη από σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής στον διαγωνισμό στον οποίο εσωκλείονται: 

Α. σφραγισμένος φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων στον διαγωνισμό και 

Β. σφραγισμένος φάκελος για την οικονομική προσφορά τους. 

Η οικονομική προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας των ξύλινων βάσεων, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της παρούσας, θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου της 

επιχείρησης. Θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, χωρίς ξύσματα και διορθώσεις τιμών.  

Προσφορές που υπερβαίνουν τον προεκτιμώμενο προϋπολογισμό του διαγωνισμού 

απορρίπτονται από την διαδικασία. 

Δικαίωμα συμμετοχής και δικαιολογητικά συμμετεχόντων: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην 

προμήθεια ξύλινων βάσεων εκμαγείων. 

Στη διαδικασία δεν γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν σύμφωνα με το π.δ.118/2007 τελεσίδικα 

από διαγωνισμό άλλης Δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι γιατί δεν 

εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

Το περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 με την οποία δηλώνει ο κάθε υποψήφιος ότι: έλαβε 

πλήρη γνώση όλων των όρων της προκήρυξης και των συνημμένων της εγγράφων και 

τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς του αν δεν 

περιλαμβάνει τη δήλωση αυτή. Θα δηλώνει επίσης ρητά ότι δεν έχει αποκλειστεί 

τελεσίδικα από διαγωνισμό άλλης Δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και δεν έχει 

κηρυχθεί έκπτωτος γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, καθώς και ότι 

δεν έχει άλλο κώλυμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.      2 
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      Άρθρο 6 

Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών 

Ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου ορίζεται η φθηνότερη 

τιμή. Σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.                                                                                                                                                              

Άρθρο 7 

Αξιολόγηση φακέλων – προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 23 Μαϊου,ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ από την επιτροπή του 

διαγωνισμού, αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών. Προσφορές θα 

γίνουν δεκτές μέχρι τις 12.00 μ.μ της ίδιας ημέρας. 

Η επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της: 

α)θα αποσφραγίσει τους φακέλους οικονομικής προσφοράς μόνον των υποψηφίων που τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι επαρκή β. Η επιτροπή διενέργειας του 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού θα επιλέξει την προσφορά με τη φθηνότερη τιμή, σύμφωνα 

με το άρθρο 5 της παρούσας και θα συντάξει πρακτικό επιλογής αναδόχου, το οποίο θα αποσταλεί 

για κατακύρωση από το Δ.Σ της υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 8 

Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού 

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος θα προσκληθεί για την 

υπογραφή της σύμβασης, εντός 15 ημερών από την κατακύρωση. 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης , ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην υπηρεσία τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά : 

                         

1. Πλήρη στοιχεία της νόμιμης εκπροσώπησης (καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ 

δημοσίευσης του) ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι είναι προσωπική επιχείρηση και 

στερείται καταστατικού. 

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 

 

                                                               Άρθρο 9 

Τρόπος και διάρκεια εκτέλεσης του έργου 

Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις οδηγίες των τεχνικών προδιαγραφών. Ο ανάδοχος θα 

βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την επιτροπή αγορών που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, για την επίβλεψη και την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών, ώστε να 

εξασφαλιστεί η καλή και ποιοτική εκτέλεσή τους.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή ή αδυνατεί να ανταποκριθεί στο 

έργο, καλείται ο επόμενος μειοδότης.         

 

                                                                   Άρθρο 10 

Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας της ως άνω προμήθειας, θα γίνει στο 100% της συμβατικής αξίας με έκδοση 

χρηματικού εντάλματος στο όνομα του αναδόχου, μετά την οριστική παραλαβή της παράδοσης 

από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας μας.  

Τον ανάδοχο  βαρύνουν κάθε μορφής φόροι και τέλη καθώς και κράτηση 3.072% υπέρ ΜΤΠΥ και 

0,10% υπέρ ΕΑΔΣ.           3 



 

               

               

Άρθρο 11 

Εκχώρηση – υποκατάσταση 

Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις 

υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση 

δικαιωμάτων άνευ ρητής και έγγραφης αδείας της υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 12 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατά την 

υπογραφή της, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένη γι΄αυτό το σκοπό από Τράπεζα. Το ποσό της 

εγγύησης ορίζεται σε 10% επί της συμβατικής αμοιβής του έργου, πλέον ΦΠΑ. 

                       

Με την εγγυητική επιστολή η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούμενη της ενστάσεως διζήσεως και 

διαιρέσεως, ότι υποχρεούται με απλή έγγραφη πρόσκληση να καταβάλει στην υπηρεσία και εντός 

(3) ημερών από την παραπάνω πρόσκληση να καταβάλει στην υπηρεσία το ποσό της εγγύησης, 

χωρίς να δικαιούται να αμφισβητήσει δικαστικά ή άλλως τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την 

κατάπτωση της εγγύησης. 

Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά τη λήξη της σχετικής υπογραφείσας 

συμβάσεως. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το 

οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 

 

                                                                   Άρθρο 13 

Ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφορών θα είναι τρείς (3) μήνες από την αναφερόμενη 

προθεσμία παραλαβής προσφορών.  

           Άρθρο 14 

Λοιπές Πληροφορίες 

Για πληροφορίες που αφορούν στο περιεχόμενο του ανωτέρω εντύπου, οι ενδιαφερόμενοι θα 

μπορούν να απευθύνονται στην επιτροπή αγορών (Γαβαλάς Σ – Καραμήτσου Ε – Ζαφείρη Μ) τηλ: 

210 4832 153 - 210 4832214 - 210 4817807. 

Οι αιτήσεις και οι φάκελοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλονται στο γραφείο πρωτοκόλλου 

της υπηρεσίας στην οδό Ελ.Βενιζέλου( Πανεπιστημίου) 57, (4ος όροφος) Αθήνα. 

 

Ο φάκελος της προσφοράς κατατίθεται κλειστός. Επί του φακέλου αναγράφονται: 

1. Τα στοιχεία του υποψηφίου. 

2. Ο τίτλος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ EKMAΓΕΙΩΝ».      

3. Η ένδειξη: «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ»   

Οι φάκελοι συμμετοχής υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στο 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 5 της 

παρούσας. 
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Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί διαγωνιζόμενοι που θα υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από το 

φάκελο συμμετοχής, η οποία θα πρωτοκολληθεί κατά τα ανωτέρω. Η υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη 

για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν θα 

παραλάβει φακέλους και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν 

ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής  

των προσφορών τους. Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως 

συνέπεια τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου, ακόμα και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για        

την καθυστέρηση.           

                                          

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας να παραλαμβάνουν 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00 έως 14.00 την παρούσα προκήρυξη από την υποδοχή 

της υπηρεσίας, στην οδό Ελ.Βενιζέλου 57 (Πανεπιστημίου) , 4ος όροφος. 

 

Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2286/95 (ΦΕΚ 19Α/1-2-

1995), και του Π.Δ 118/2007, στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής στο προαναφερθέν κτήριο,4ος 

όροφος ,από την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού. 

 

         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

 

 

                

         Παναγιώτης Τζίννης 
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