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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΤΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΤΙΑ ΜΙΚΡΩΝ 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΑΠ) ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΤΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠ. 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 
 

 

Αναθέτουσα Αρχή  : Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 

∆ιάρκεια Σύµβασης       : ένα (1) έτος 

Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης : Η φθηνότερη τιµή 

Προϋπολογισµός   : 120.000,00 € (συµπ. του ΦΠΑ) 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής  : 6.000,00€ 

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης της Περίληψης 

της Προκήρυξης στον Τύπο 

:18/6/2014 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών  

: 18/7/2014και ώρα 12.00 π.µ. 

Τόπος υποβολής προσφορών : ΤΑΠ, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστηµίου) αριθµ. 57, 4ος 
όροφος, Τ.Κ. 10564, Αθήνα 

Παραλαβή τεύχους προκήρυξης : ΤΑΠ, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστηµίου) αριθµ. 57, 4ος 
όροφος, Τ.Κ. 10564, Αθήνα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Γενικό Πλαίσιο ∆ιαγωνισµού και Έργου 
 
Ο παρών διαγωνισµός διενεργείται µε σκοπό την επιλογή Αναδόχου,ή Αναδόχων στον ή 
στους οποίους   θα ανατεθεί  προµήθεια κουτιών συσκευασίας (χαρτοκιβώτια και κουτιά 
µικρών διαστάσεων για τα πολιτιστικά προϊόντα του ΤΑΠ ) και χάρτινων και πλαστικών 
τσαντών για την κάλυψη των αναγκών του ΤΑΠ. Η αξία για την οποία προκηρύσσεται ο 
διαγωνισµός ανέρχεται σε 120.000,00 ευρώ συµπ.  ΦΠΑ.  
Το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων προκηρύσσει το ∆ιαγωνισµό αυτό µε 
βάση την απόφαση 4/17-2-2014 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Όλοι οι περιεχόµενοι στην παρούσα προκήρυξη όροι είναι υποχρεωτικοί για τους 
Υποψηφίους Αναδόχους. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 
όρους και απαιτήσεις της Προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
2. Βασικοί Ορισµοί 
 
Έργο: Το έργο συνίσταται στην προµήθεια κουτιών συσκευασίας (χαρτοκιβώτια µικρών 
διαστάσεων για τα πολιτιστικά προϊόντα του ΤΑΠ), χάρτινων και πλαστικών τσαντών για 
την κάλυψη αναγκών του ΤΑΠ. 
Ενδιαφερόµενος: Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ή ένωση ή κοινοπραξία αυτών που 
προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα διαδικασία. 
Υποψήφιος Ανάδοχος: Ο Ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει προσφορά. 
Ανάδοχος-οι Ο- ΟΙ Ενδιαφερόµενος-οι που τελικά θα επιλεγεί για την ανάθεση της 
σύµβασης. 
Εκπρόσωπος: Ο νόµιµος εκπρόσωπος του Ενδιαφερόµενου ή οποιοδήποτε άλλο 
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο. 
Αντίκλητος: Το πρόσωπο, που ο Υποψήφιος Ανάδοχος µε δήλωσή του, στην οποία 
περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική 
διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου,  fax, κλπ.), ορίζει ως αρµόδιο για τις ενδεχόµενες ανάγκες 
επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον υποψήφιο Ανάδοχο. 
Προκήρυξη: Το παρόν κείµενο, µε τα συνηµµένα σε αυτό παραρτήµατα, που αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος του.  
Προσφορά: Η προσφορά που θα υποβάλλει ο κάθε Ενδιαφερόµενος στο πλαίσιο του 
παρόντος διαγωνισµού.  
Απόφαση Κατακύρωσης: Η απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία εγκρίνεται η 
τελική επιλογή του Αναδόχου για την ανάθεση.  
Σύµβαση: Η συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία εγκρίνεται η τελική 
επιλογή του Αναδόχου για την ανάθεση. 
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού: Η επιτροπή που ορίζεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής και η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής του 
∆ιαγωνισµού (αποσφράγιση, αξιολόγηση, εισήγηση κατακύρωσης, καθώς και κάθε άλλη 
συναφή µε την άρτια διενέργεια του ∆ιαγωνισµού ενέργεια).  
Επιτροπή Ενστάσεων του ∆ιαγωνισµού: Η επιτροπή που ορίζεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής και η οποία έχει ως αντικείµενο την εξέταση και 
γνωµοδότηση επί ενστάσεων που υποβάλλονται κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.  
 
 
 
 
3. Νοµικό και Θεσµικό Πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού και Έργου 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή για τη σύνταξη της παρούσας προκήρυξης έλαβε υπόψη :  
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1) Τις διατάξεις του νόµου 736/1977 (Φ.Ε.Κ. 316/Α΄/1977), «περί Οργανισµού Ταµείου 
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 
ιδίως του άρθρου 10 παρ. 1, περ. δ' υποπερ. αα΄και ζ΄ αυτού.   
2) Τις διατάξεις του νόµου 2362/1995(Φ.Ε.Κ. 247/Α΄/1995)«περί δηµοσίου λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες δαπάνες», όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 
3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α΄/2010) και άλλους 
νόµους και ισχύει 
3) Τις διατάξεις του νόµου 2286/1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α΄/1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου 
Τοµέα και  ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
4) Τιςδιατάξεις του Π.∆. 118/2007, «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 
150/Α΄/2007) 
 
 

Η διαγωνιστική διαδικασία διέπεται από την παρούσα προκήρυξη και συµπληρωµατικά, για 
όσα θέµατα δεν καθορίζονται ρητά, από τον Κανονισµό Προµηθειών του ∆ηµοσίου (π.δ. 
118/2007), ο οποίος εφαρµόζεται στο σύνολο των διατάξεων που διαλαµβάνει, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα διακήρυξη. Οι υποψήφιοι τεκµαίρεται ότι αποδέχονται 
την εφαρµογή του άνω Κανονισµού και δεν δικαιούνται να αντιτάξουν άγνοια των 
ρυθµίσεων που αυτός διαλαµβάνει σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού.  

 
Η σύµβαση που θα συναφθεί θα διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 118/2007 και 
συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του ΑΚ για τη σύµβαση έργου, εφαρµοζοµένων 
αναλογικά και στο βαθµό που προσιδιάζουν στη φύση της συµφωνίας. Σε καµία περίπτωση 
δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει οιαδήποτε σχέση εξάρτησης ως προς 
τον Ανάδοχο, ούτε να θεωρηθεί κατά νόµο υπεύθυνη, για την τήρηση από τον Ανάδοχο των 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις κείµενες διατάξεις. Αρµόδια ∆ικαστήρια για 
οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την σύµβαση θα είναι εκείνα των Αθηνών.  
 
 
4. Αναθέτουσα Αρχή 
 
Αναθέτουσα Αρχή της σύµβασης είναι το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων είναι ΝΠ∆∆, 
εποπτευόµενο από τη Γενική Γραµµατεία του Υπουργείου Αθλητισµού  και Πολιτισµού, που 
διέπεται και λειτουργεί µε βάση τις διατάξεις του νόµου 736/1977, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Εκ του ιδρυτικού του νόµου, το Ταµείο είναι επιφορτισµένο µε 
την είσπραξη και διαχείριση των πόρων που προέρχονται από τα εισιτήρια εισόδου σε 
αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία και µουσεία του Κράτους, καθώς και την οργάνωση και 
λειτουργία Πωλητηρίων εντός αυτών.  
 
 
 
 
5. ∆ηµοσίευση Προκήρυξης 
 
Περίληψη της παρούσας προκήρυξης δηµοσιεύεται στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες και 
στις ιστοσελίδες www.tap.gr και http://diavgeia.gov.gr.  
Το τεύχος της διακήρυξης έχει αποσταλεί στο εµπορικό και βιοµηχανικό επιµελητήριο.  
 

 
 

6. Τρόπος λήψης προκήρυξης – πληροφορίες 
 
Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης διατίθεται, χωρίς καταβολή τιµήµατος, από τα γραφεία 
της Αναθέτουσας Αρχής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστηµίου) αριθµ. 57, Τ.Κ. 10564, 
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Αθήνα, 4ος όροφος, γραφείο θυρωρού, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Οι παραλήπτες 
καλούνται να συµπληρώσουν κατάλογο µε τα στοιχεία τους, προκειµένου να ενηµερωθούν 
από την Αναθέτουσα Αρχή για τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επί της 
διαδικασίας.  
Οι παραλήπτες της προκήρυξης καλούνται να την ελέγξουν από πλευράς πληρότητας και 
ορθότητας των εγγράφων και εφόσον διαπιστώσουν ελλείψεις να το γνωρίσουν εγγράφως 
άµεσα στην Αναθέτουσα Αρχή, προς έκδοση νέου πλήρους αντιγράφου.  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 
µόνο εγγράφως, µε επιστολή στη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής ή µε τηλεοµοιοτυπία, 
µνηµονεύοντας τον τίτλο και τον αριθµό πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (υπόψιν 
κ. ∆ούρβα, κ. Ζωγράφου ), εντός προθεσµίας 10 ηµερολογιακών ηµερών πριν από τη λήξη 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει απαντητικό 
έγγραφο µε συγκέντρωση όλων των ερωτήσεων και θα δηµοσιεύσει τις απαντήσεις στην 
ιστοσελίδα του ΤΑΠ. Κανένας ενδιαφερόµενος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.    

 
 

7. Γλώσσα ∆ιαγωνισµού 
 
Επίσηµη γλώσσα του διαγωνισµού είναι η Ελληνική. Κάθε επικοινωνία και έγγραφο µεταξύ 
της Αναθέτουσας Αρχής και των Υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να είναι συντεταγµένο στην 
Ελληνική Γλώσσα ή να φέρει νόµιµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 
Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους πρέπει να είναι συντεταγµένα 
στην Ελληνική Γλώσσα. Εξαιρούνται τυχόν δικαιολογητικά που εκδίδονται εκτός Ελλάδος, 
οπότε στην περίπτωση αυτή αφενός πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα Apostille (σύµφωνα µε 
τα ισχύοντα βάσει του νόµου 1497/1984, που κυρώνει τη συνθήκη της Χάγης της 5-10-1961) 
αφετέρου πρέπει να συνοδεύονται από νόµιµη µετάφραση στηνΕλληνική Γλώσσα (ως τέτοια 
νοείται επίσηµη µετάφραση από την αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΞ, είτε από το αρµόδιο 
προξενείο ή άλλη αρµόδια αρχή, είτε από δικηγόρο, κατ' άρθρα 454 του ΚΠολ∆ και 53 του 
Κώδικα περί ∆ικηγόρων). 
 

 
8. Ματαίωση – Ακύρωση – Επανάληψη του ∆ιαγωνισµού 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, να 
αποφασίσει κατά την κρίση της, τη µαταίωση, ακύρωση, διακοπή ή επανάληψη του 
∆ιαγωνισµού, χωρίς να δικαιούνται οι διαγωνιζόµενοι να αξιώσουν αποζηµίωση εκ του 
λόγου αυτού.  
 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 
9. ∆ικαίωµα Συµµετοχής 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:  

���� Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (εταιρείες ή συνεταιρισµοί) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 
µε αντικείµενο νοµίµως αδειοδοτηµένης δραστηριότητας συναφούς µε το θέµα της 
παρούσας,  

���� Ενώσεις / κοινοπραξίες των ανωτέρω που υποβάλουν κοινή προσφορά, όλα τα µέλη 
των οποίων πρέπει να ασκούν νοµίµως συναφείς µε το αντικείµενο της παρούσας 
δραστηριότητες. 
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10. Χρόνος και Τόπος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού – Κατάθεση Προσφορών 

Οι Προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, οδός Ελευθερίου 
Βενιζέλου (Πανεπιστηµίου) αριθµ. 57, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 4ος όροφος, µέχρι την 
.........2014 ηµέρα..................και µέχρι ώρα 12.00 π.µ., η οποία ορίζεται ως ηµεροµηνία 
λήξης των προσφορών. Η άνω ώρα παρατείνεται µόνο εφόσον έχουν ήδη προσέλθει 
περισσότεροι υποψήφιοι ταυτόχρονα, κατά τη λήξη της ώρας κατάθεσης των προσφορών. 
Οι Προσφορές µπορούν να υποβάλλονται και ταχυδροµικά ή να κατατίθενται, 
αποστέλλονται ή παραδίδονται στην Αναθέτουσα Αρχή, µε οποιοδήποτε τρόπο, αλλά η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καµία ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη αυτών.  

Η αποσφράγιση των φακέλων θα πραγµατοποιηθεί αυθηµερόν αµέσως µετά την παρέλευση 
της άνω ώρας στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού. Κατά την αποσφράγιση επιτρέπεται να παρίστανται όλοι οι υποψήφιοι 
Ανάδοχοι αυτοπροσώπως ή διά νοµίµων ή εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους.  

11. Μοναδικές προσφορές - Εναλλακτικές προσφορές – Αντιπροσφορές  

Κάθε Υποψήφιος Ανάδοχος έχει δικαίωµα υποβολής µόνο µίας προσφοράς. Απαγορεύεται η 
συµµετοχή του ιδίου φυσικού ή νοµικού προσώπου, µε την ιδιότητα µέλους διοικούντος 
οργάνου, σε περισσότερα του ενός υποψήφια σχήµατα. Στο ∆ιαγωνισµό δε γίνονται δεκτές 
εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές, και εάν υποβληθούν απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

12. Εγγυήσεις 

1. Μαζί µε την προσφορά  θα κατατεθεί εγγυητική  επιστολή  συµµετοχής στοδιαγωνισµό 
(σύµφωνα µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας) ποσού ίσου µε ποσοστό 
5% επί του προϋπολογισµού (µε ΦΠΑ), ήτοι 6.000,00 ΕΥΡΩ, ισχύος τουλάχιστον 4 µηνών 
µετά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά 
για µέρος της ποσότητας των ειδών της παρούσας, γίνεται δεκτή εγγύηση που καλύπτει 
αναλογικά την αξία των υλικών για τα οποία υποβάλλεται προσφορά και η κατακύρωση 
περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.  ∆εν γίνεται δεκτή προσφορά 
της οποίας η εγγύηση συµµετοχής υπολείπεται και στο ελάχιστο του ως άνω απαιτούµενου 
ποσού.  

2. Ο υποψήφιος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της σύµβασης, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσό ίσο µε ποσοστό 10% επί του συµβατικού τιµήµατος (χωρίς το ΦΠΑ). Η 
εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 4 µήνες µετά τη λήξη της ισχύος 
της σύµβασης που θα υπογραφεί. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της 
σύµβασης και θα είναι συντεταγµένη σύµφωνα µε το οικείο υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
Α της παρούσας.  

3. Η εγκυρότητα των εγγυήσεων θα διασταυρώνεται µε έγγραφη επικοινωνία µε τους 
εκδότες. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά το πέρας της 
συµβατικής διάρκειας και εφόσον δεν υφίστανται αξιώσεις κατά του Αναδόχου από την 
Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις εκδίδονται στην επωνυµία 
του σχήµατος και καλύπτουν την αλληλέγγυα ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων, οι 
οποίοι θα αναφέρονται στο σώµα της επιστολής. Οι εγγυητικές επιστολές µπορούν να είναι 
ενιαίες ή άθροισµα εγγυητικών επιστολών στο όνοµα όλων των συνεργαζοµένων µελών, 
οπότε και τυχόν κατάπτωση αφορά το σύνολο αυτών. Στην περίπτωση ένωσης φυσικών 
προσώπων, η εγγυητική επιστολή θα είναι ενιαία και θα εκδίδεται στο όνοµα όλων των 
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φυσικών προσώπων, ενώ θα περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.  

4. Εναλλακτικά της εγγυητικής επιστολής από τράπεζα, γίνονται δεκτοί τίτλοι εντόκων 
γραµµατίων ή οµολόγων του ∆ηµοσίου στην ονοµαστική τους αξία ή ισόποσο γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.  

13. Προσφορά ενώσεων ή κοινοπραξιών 

Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα 
µέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. Επίσης, οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά υπό 
κοινοπρακτικό σχήµα. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 
το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης.  
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της σύµβασης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.  
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της 
ένωσης ή κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το 
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει 
κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της 
ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση 
µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  
Η επιλεγείσα ως ανάδοχος ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να περιβληθεί 
ειδική νοµική µορφή, όταν της ανατεθεί η σύµβαση, εάν διαπιστωθεί ότι η υφιστάµενη δεν 
επαρκεί για τη συµµόρφωση στις κείµενες διατάξεις ή επιβάλλεται για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της σύµβασης.  
 

14. Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Ο Ενδιαφερόµενος να λάβει µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσει έγγραφη προσφορά 
µέσα σε σφραγισµένο κυρίως φάκελο, και στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 

α. Η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τον ∆ιαγωνισµό προµήθειας κουτιών συσκευασίας 
(χαρτοκιβώτια και κουτιά µικρών διαστάσεων για τα πολιτιστικά προϊόντα του ΤΑΠ) και 
χάρτινων και πλαστικών τσαντών για την κάλυψη των αναγκών του ΤΑΠ 

β. Η επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής και ο τίτλος της ∆ιεύθυνσης που έχει την ευθύνη 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού (∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ) 

γ. Ο αριθµός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης 

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

ε. Τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου (π.χ. ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία, 
διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, FAX, e-mail,) µε την υποσηµείωση “Να ανοιχθεί µόνον από 
το αρµόδιο όργανο του ∆ιαγωνισµού”. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπρακτικού 
σχήµατος πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία   όλων των µελών του. 
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Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται δύο ανεξάρτητοι κλειστοί και 
σφραγισµένοι υποφάκελοι µε την σφραγίδα και υπογραφή του υποψηφίου ως εξής:  

Α. “Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” ο οποίος περιέχει όλα τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 15 παρ. 1 της παρούσας δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό.  

Β. “Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς” ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της οικονοµικής 
προσφοράς του διαγωνιζοµένου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16 της παρούσας.   

• Κάθε υποφάκελος φέρει τα στοιχεία του κυρίως φακέλου και την αντίστοιχη 
προσθήκη: “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής”  ή “Οικονοµική Προσφορά”.  

• Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, οι φάκελοι πρέπει να αναγράφουν τα στοιχεία 
όλων των µελών. 

• Οι Προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες 
κτλ. Τυχόν διορθώσεις πρέπει να φέρουν τη µονογραφή του συντάξαντος. 
Προσφορές που είναι ελλιπείς ή αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή από τις οποίες 
δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

15. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης 

1. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποβάλουν, εντός του υποφακέλου µε τα 
“∆ικαιολογητικά συµµετοχής” τα εξής :  
 
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, η οποία πρέπει να περιέχει όλα τα 
στοιχεία που αναγράφει το οικείο υπόδειγµα της Προκήρυξης (Παράρτηµα Α'), ποσού 
6.000,00 Ευρώ η ποσού που καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας αξίας των ειδών για 
τα οποία υποβάλλεται προσφορά (µε ΦΠΑ). 

 
β. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, των υποψηφίου ή των νοµίµων εκπροσώπων της επιχείρησης, στην οποία: 
Ι) Να δηλώνεται o τίτλος του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν, η βεβαίωση ότι 
αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισµού και παραιτούνται της 
προσβολής τους, καθώς και ότι :    
Α) µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα ακόλουθα: 

• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 
29.1.1998, σελ. 1). 
• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 
31.12.1998, σελ. 2). 
• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σελ. 48). 
• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 
2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄305).             

ΑΔΑ: ΩΘΙ8469ΗΔΞ-Ι92



©ΤΑΠ Σελίδα 8 

 

 

-για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας και της δόλιας χρεωκοπίας,  
Β) δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, (αρθ.43 παρ.2 
Π.∆. 60/2007) 

Γ) δεν τελούν σε εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού (αρθ. 43 παρ.2 
του Π.∆. 60/2007), 
∆) είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Ε) ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή αντίστοιχο νόµιµο φορέα 
Η άνω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 
προσφορών και απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Αρµόδια 
∆ιοικητική Αρχή ή τα ΚΕΠ.  

ΙΙ) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.  
 

Εφόσον η προσφορά υπογράφεται και υποβάλλεται δια πληρεξουσίου, στην αίτηση 
συµµετοχής επισυνάπτεται ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
 

γ. Τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύσταση και εκπροσώπηση της επιχείρησης και 
συγκεκριµένα: 

• ακριβές αντίγραφο ή επικυρωµένο απόσπασµα του κωδικοποιηµένου Καταστατικού τους 
ή του συστατικού εγγράφου και κάθε µέλους σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή ένωσης, 
καθώς και των τροποποιήσεων αυτού, και σχετικά ΦΕΚ µε δηµοσιεύσεις αυτών, εφόσον 
προβλέπεται καθώς και βεβαίωση από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή περί 
τροποποιήσεων αυτού, εκδόσεως κατά το τελευταίο εξάµηνο προ της υποβολής της 
προσφοράς.   

• Έγγραφα που αφορούν τη σύσταση και εκπροσώπηση των νοµικών προσώπων, 
επικυρωµένα και δηµοσιευµένα σε ΦΕΚ, εφόσον είναι δηµοσιευτέα, από όπου 
προκύπτουν οι σκοποί της επιχείρησης και τα φυσικά πρόσωπα που δεσµεύουν µε την 
υπογραφή τους την επιχείρηση 

• απόφαση του αρµόδιου οργάνου σύµφωνα µε το καταστατικό των νοµικών προσώπων 
µε την οποία θα εγκρίνεται η συµµετοχή στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, θα ορίζονται τα 
στοιχεία του νόµιµου και/ή του ειδικά εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου που θα 
εξουσιοδοτείται να υπογράφει δεσµευτικώς για την επιχείρηση όλα ανεξαιρέτως τα 
έγγραφα, όπως οικονοµική προσφορά, υπεύθυνες δηλώσεις, αντιρρήσεις, ενστάσεις, 
αποδείξεις παραλαβής κτλ. της διαδικασίας µέχρι πέρατος αυτής και σε περίπτωση 
Ένωσης/Κοινοπραξίας θα αποφασίζεται η συνεργασία µε τα συγκεκριµένα υπόλοιπα 
µέλη, το ποσοστό συµµετοχής τόσο της ίδιας, όσο και των υπολοίπων µελών, και ο 
κοινός εκπρόσωπος αυτής. ∆εν θα γίνονται δεκτές αποφάσεις που αφορούν γενικά τη 
συµµετοχή σε δηµοπρασίες. Σε περίπτωση ένωσης χρειάζεται ξεχωριστή απόφαση από το 
αρµόδιο για τη διοίκηση της κάθε επιχείρησης όργανο, για τη συµµετοχή στη διαδικασία, 
για την υποβολή κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και τον ορισµό 
κοινού εκπροσώπου. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, ιδιωτικό συµφωνητικό για τη σύστασή 
της και τα ποσοστά συµµετοχής των κοινοπρακτούντων µελών και δήλωση των νοµίµων 
εκπροσώπων των κοινοπρακτούντων, ότι σε περίπτωση ανάληψης της προµήθειας θα 
ορίσουν κοινό εκπρόσωπο µε συµβολαιογραφική πράξη. 

 

Το περιεχόµενο του υποφακέλου συνιστάται να είναι αρχειοθετηµένο µε τη σειρά 
καταγραφής που προπεριγράφηκε σε ντοσιέ, το οποίο να περιέχει πίνακα περιεχοµένων για 
τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
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2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20)ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα 
ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη :  
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί 
µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου.  
Ειδικότερα, τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) για τους εταίρους ή διαχειριστές 
στις περιπτώσεις των προσωπικών εταιρειών (Ο.E. και Ε.Ε.) και για τα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), και για τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου επί Συνεταιρισµών, απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.  
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν καµία από τις καταστάσεις της παρ. 1 υποπαρ. ε΄ περ. Α, Β, Γ και 
∆ του παρόντος άρθρου.   
(3) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ` αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
(4) Προκειµένου περί Νοµικών Προσώπων, πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης της  παρ. 2.,από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση 
του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή θέση σε διαδικασία συνδιαλλαγής του Ν. 
3588/2007 (Α' 153), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).  
(5) Προκειµένου περί Συνεταιρισµών, βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός 
λειτουργεί νόµιµα. 

 
Οι ενώσεις προµηθευτών ή κοινοπραξίες υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε 
προµηθευτή που συµµετέχει στο σχήµα.  
 
3. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι οι Υποψήφιοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή τηςότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες 
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη 
βεβαίωση του υποψηφίου προς υποβολή των δικαιολογητικών. Εάν στη χώρα αυτή δεν 
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη 
δήλωση του προµηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου 
της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη 
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 
στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  

4. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη διευκρίνιση υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, και οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε 
χρονικό διάστηµα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή. Σε περίπτωση που τα 
δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δεν συµπληρωθούν από τον 
Υποψήφιο, η προσφορά θα απορρίπτεται. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται, 
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σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο  όργανο.  

5. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισµού του Υποψηφίου από τον διαγωνισµό. 

6. Στις περιπτώσεις που ο Υποψήφιος δεν προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου µετά την αξιολόγηση των 
προσφορών, η κατακύρωση γίνεται στον Υποψήφιο µε την αµέσως επόµενη 
υψηλότερητιµή προσφοράς. Αν κανένας από τους Υποψηφίους δεν προσκοµίσει τα 
δικαιολογητικά της παρ. 2 του παρόντος άρθρου µετά την αξιολόγηση των 
προσφορών, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

7. Στις περιπτώσεις όπου ο Υποψήφιος υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση ή 
αποσύρει την προσφορά του ή δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το 
στάδιο της κατακύρωσης τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής. Επίσης, καταπίπτει 
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του ανακηρυχθέντος Αναδόχου, 
εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι 
απαιτήσεις της Προκήρυξης.  

 

16. Τεχνική Προσφορά 

Στον σφραγισµένο υποφάκελο  τεχνικής προσφοράς περιλαµβάνονται υποχρεωτικά 
δείγµατα για τα είδη που αφορά η προσφορά και συγκεκριµένα: 

α) ∆είγµατα χαρτοκιβωτίων σύµφωνα µε το παράρτηµα β  

β) ∆είγµατα για χάρτινες - πλαστικές τσάντες και χάρτινους φακέλους σύµφωνα µε το 
παράρτηµα β . 

Αν δεν προσκοµιστούν δείγµατα για τις κατηγορίες που αφορά η προσφορά, η τελευταία 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

17. Οικονοµική Προσφορά. 

Στην οικονοµική προσφορά τίθεται η προσφερόµενη τιµή µονάδος ανά κατηγορία είδους 
(κωδικό) για το οποίο υποβάλλεται προσφορά για το σύνολο της ποσότητας του 
παραρτήµατος β ανά κωδικό. 

Στην οικονοµική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνεται το συνολικό τίµηµα που προκύπτει 
από τη συνολική αµοιβή των άνω τιµών µονάδος επί τον αριθµό τεµαχίων που θα 
παραγγελθούν, όπως προκύπτει από το Παράρτηµα β της παρούσας. Η 
προσφερόµενη τιµή νοείται σταθερή, για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 
υπόκειται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρµογή για κανένα λόγο. Προσφορές που 
υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό της παρούσας και ή το µέγιστο προϋπολογισµό ανά 
κωδικό όπως προκύπτει από το παράρτηµα β  για το σύνολο της ποσότητας του 
παραρτήµατος β αποκλείονται ως απαράδεκτες. 

         Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα από τα είδη 
(κωδικούς) ή και για το σύνολο τους.      

         Οι προσφορές ισχύουν τουλάχιστον για 120 ηµέρες και δύναται να παραταθούν µε 
πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής και αποδοχή εκ µέρους των υποψηφίων.               
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18. Αποσφράγιση και αξιολόγηση Προσφορών 

Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση από την Επιτροπή 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, την οποία µπορούν να παρακολουθήσουν οι Υποψήφιοι ή 
ειδικά εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι αυτών. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 
σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία : 

α) Κατά την δηµόσια αποσφράγιση των προσφορών, παραδίδονται οι φάκελοι των 
προσφορών,µε αναγραφή της ηµέρας και ώρας κατάθεσης,από το πρωτόκολλο στην 
αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ανοίγει 
κατά την χρονική σειρά κατάθεσης των προσφορών στο κεντρικό πρωτόκολλο, πρώτα 
όλους τους κλειστούς Φακέλους Προσφοράς που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα και µονογράφει 
το περιεχόµενό τους. Οι Υποφάκελοι της Οικονοµικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά µονογράφονται από όλα τα µέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 
φυλάσσονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Στη συνέχεια και στην ίδια συνεδρίαση η 
Επιτροπή αποσφραγίζει και εξετάζει τον Υποφάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και τον 
υποφάκελο τεχνικής προσφοράς του κάθε υποψηφίου και αριθµεί και µονογράφει το 
περιεχόµενο. Η αρίθµηση λαµβάνει χώρα µόνο εάν τα περιεχόµενα κάθε φακέλου δεν είναι 
αριθµηµένα µε ενιαίο και συνεχόµενο τρόπο.Κατόπιν η Επιτροπή ελέγχει ποια από τα 
ζητούµενα δικαιολογητικά έχουν προσκοµιστεί και ανακοινώνει το περιεχόµενο των 
υποφακέλων στους υποψηφίους που παρακολουθούν τη διαδικασία. Στη συνέχεια, σε 
κλειστή συνεδρίαση η Επιτροπή συσκέπτεται και αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα της 
παρούσας, κατά πόσον οι υποψήφιοι πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, συντάσσει δε το οικείο πρακτικό. Με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή 
ανακοινώνει το πρακτικό της που δηµοσιεύεται µε ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων 
στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και στην ιστοσελίδα του ΤΑΠ, τα ονόµατα των 
διαγωνιζοµένων που αποκλείονται από την περαιτέρω συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, 
καθώς και τους λόγους αποκλεισµού καθενός από αυτούς. Η Επιτροπή ενηµερώνει µε 
τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό µήνυµα τους συµµετέχοντες για τη δηµοσίευση του 
πρακτικού. Στους αποκλεισθέντες από τον διαγωνισµό υποψηφίους, µετά την αξιολόγηση 
τυχόν ενστάσεών τους, επιστρέφονται οι Υποφάκελοι της Οικονοµικής Προσφοράς, χωρίς 
να ανοιχτούν, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού. 

β) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού σε νέα δηµόσια συνεδρίαση 
αποσφραγίζει τον Υποφάκελο Οικονοµικής Προσφοράς ενός εκάστου υποψηφίου κατά την 
ίδια σειρά της παραγράφου α και µονογράφει το περιεχόµενο. Η αρίθµηση λαµβάνει χώρα 
µόνο εάν το περιεχόµενο κάθε φακέλου δεν είναι αριθµηµένο µε ενιαίο και συνεχόµενο 
τρόπο. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ελέγχει το περιεχόµενο του 
Υποφακέλου Οικονοµικής Προσφοράς, και την κρίνει αποδεκτή ή απορριπτέα, σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας. Το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών καταγράφεται σε 
ειδικό πρακτικό, µε αύξουσα σειρά, από την χαµηλότερη προς τη υψηλότερη προσφορά και 
ανακοινώνεται στους παρισταµένους.  

Οι άνω πράξεις διενέργειας, ανά στάδιο, γίνονται σε µία ή περισσότερες συνεδριάσεις, οι 
οποίες διακόπτονται και συνεχίζονται σε άλλες ηµέρες, για λόγους πέρατος ωραρίου, 
σύµφωνα µε απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται 
στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση 
όλων των στοιχείων προσφορών των υπολοίπων υποψηφίων, όπως και των οικονοµικών 
προσφορών που προσφέρθηκαν στο διαγωνισµό. Οι υποψήφιοι ή οι εκπρόσωποι τους 
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καλούνται µέσω FAX ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προ δύο (2) εργασίµων ηµερών το 
αργότερο, να παρευρίσκονται στις ∆ηµόσιες συνεδριάσεις της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού. 
 
γ) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση,η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του άρθρου 15 παρ. 2 της παρούσας σε ηµεροµηνία ή ώρα που ορίζεται από 
την σχετική πρόσκληση που κοινοποιείται στον υποψήφιο ανάδοχο και αναρτάται στο 
διαδίκτυο. Την αποσφράγιση του φακέλου του υποψηφίου αναδόχου µπορεί να ζητήσει να 
παρακολουθήσει όποιος έχει έννοµο συµφέρον. Η Επιτροπή καθορίζει προθεσµία 2 ηµερών 
από την αποσφράγιση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τους λοιπούς 
υποψηφίους και την υποβολή τυχόν ενστάσεων.  
Εάν ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν προσκοµίσει εµπροθέσµως τα δικαιολογητικά ή αυτά δεν 
πληρούν τους όρους της προκήρυξης, αποκλείεται του ∆ιαγωνισµού και η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού προσκαλεί τους επόµενους υποψηφίους κατά την σειρά 
κατάταξης. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του Υποψηφίου Αναδόχου και την 
εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων, η Επιτροπή διατυπώνει πρακτικό µε πρόταση για το 
αποτέλεσµα του διαγωνισµού και διαβιβάζει όλα τα έγγραφα του ∆ιαγωνισµού στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο για την τελική κατακυρωτική απόφαση.  
Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µόνο µετά την εγκριτική απόφαση του ∆.Σ. του Ταµείου 
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, που, αφού ασκήσει έλεγχο νοµιµότητας της 
διαδικασίας, κατακυρώνει ή µη το αποτέλεσµα του διαγωνισµού. 
 

 

 

19. Κριτήρια ανάθεσης - κατακύρωση 

Η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιοή στους υποψηφίους που θα προσφέρει τη 
χαµηλότερη τιµή ανά κατηγορία κωδικό είδους για όλη την ποσότητα που θα 
παραγγελθεί.Τοσύνολο των φακέλων του ∆ιαγωνισµού µαζί µε την πρόταση της Επιτροπής 
υποβάλλονται προς το ∆Σ του ΤΑΠ, το οποίο αποφασίζει οριστικά για την ανάθεση της 
σύµβασης.Το ∆.Σ. µπορεί, µετά από πρόταση της Επιτροπής, να καταλήξει σε αποτέλεσµα 
διαγωνισµού, όπως προβλέπει το άρθρο 21 του π.δ. 118/2007, µπορεί δε µε αιτιολογηµένη 
απόφασή του να µην αποφασίσει την ανάθεση της σύµβασης, εάν κρίνει το αποτέλεσµα 
ασύµφορο ή εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν αναπτύχθηκε υγιής ανταγωνισµός ή για λόγους 
δηµοσίου συµφέροντος. Για την περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας για µεγαλύτερη ή 
µικρότερη ποσότητα από την αναφερόµενη στο άρθρο 1 της παρούσας, το ∆.Σ. δύναται να 
αποφασίσει την κατακύρωση για επέκταση ή µείωση προµήθειας, ποσοστού µέχρι 20% του 
προϋπολογισµού (µε το ΦΠΑ). 

20. Ενστάσεις 

1. Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, της διαδικασίας και των πράξεων διενέργειας 
του ∆ιαγωνισµού, έως και την κατακυρωτική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) από τους 
συµµετέχοντες που δικαιολογούν έννοµο συµφέρον. 
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο του ΤΑΠ, και 
απευθύνονται προς το αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα 
κατωτέρω.   
α) Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού:  
Εντός 10 ηµερών από την δηµοσίευση της προκήρυξης στον ηµερήσιο τύπο. Για τον 
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καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζεται η ηµεροµηνία της δηµοσίευσης. Η 
ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, η οποία διατυπώνει 
γνωµοδότηση προς το ∆.Σ. το οποίο αποφαίνεται για την ένσταση το αργότερο σε 5 
εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού.  
β)Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την 
συµµετοχή οποιουδήποτε προµηθευτή στο διαγωνισµό και ή την διενέργεια του 
διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά 
τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης 
ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.  
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά 
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
ΤΑΠ, που εκδίδει τη σχετική απόφαση, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων.  
Η ένσταση κατά της συµµετοχής υποψηφίου σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, ο οποίος 
έχει το δικαίωµα να προβάλλει τις απόψεις του εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την 
ηµέρα που θα του κοινοποιηθεί η ένσταση.  
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, όσον 
αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του 
π.δ. 118/2007, µέσα σε προθεσµία 3 εργασίµων ηµερών, αφότου ο υποψήφιος έλαβε 
γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. 
Η ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός 2 ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν 
κατά του οποίου στρέφεται και εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων και το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο εκδίδει τη σχετική απόφασή του εντός 10 εργασίµων ηµερών από τη λήξη 
προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 
δ) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) 
εργασίµων  ηµερών, αφότου δηµοσιεύτηκε η σχετική απόφαση.  
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται από τον ενιστάµενο υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από 
την υποβολή της, στον ή στους µειοδότες. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή 
Ενστάσεων και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΠ, εκδίδει την σχετική απόφασή του το 
αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της υποβολής των ενστάσεων.  
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 
προαναφερόµενους, δε γίνονται δεκτές.  
Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την 
κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, µε φροντίδα τους.  
Για την υποβολή ενστάσεως, απαιτείται να προσκοµιστεί παράβολο κατάθεσης υπέρ του 
∆ηµοσίου ίσου µε ποσό 1.000 ευρώ, κατά τα ισχύοντα στο άρθρο 15 παρ. 6 του 
Κανονισµού Προµηθειών του ∆ηµοσίου.  

21. Ανακοίνωση κατακύρωσης 

Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση προµήθειας αποστέλλεται σχετική 
ανάθεση εργασίας, και εκείνος υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση 
της κατακυρωτικής απόφασης, να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Η προθεσµία αυτή 
µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του ∆.Σ.  
Εάν ο Υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο απευθύνθηκε η πρόσκληση ή ανακοινώθηκε η 
κατακύρωση, δεν προσέλθει εµπρόθεσµα να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος 
και αποκλείεται από τη διαδικασία, ενώ καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του 
εκπτώτου, µε επιφύλαξη για την ανόρθωση κάθε ζηµίας της Αναθέτουσας Αρχής και 
καλείται ο επόµενος στη σειρά κατάταξης.  
Σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία επαναληφθεί εξαιτίας αυτού, ο µη 
προσερχόµενος υποψήφιος ανάδοχος θα υποχρεούται στην πληρωµή των εξόδων της νέας 
διαδικασίας.  
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22. Υπογραφή Σύµβασης 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της Αναθέτουσας 
Αρχής και του Αναδόχου η σύµβαση, σχέδιο της οποίας προσαρτάται στο Παράρτηµα 3 της 
παρούσας. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τα νόµιµα τέλη και δαπάνες δηµοσίευσης διακήρυξης 
και συµβάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν.  
 
 
23. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Τα παραρτήµατα που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 
προκήρυξης. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β–ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ ΤΑΠ 
 
 
 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 

ΑΔΑ: ΩΘΙ8469ΗΔΞ-Ι92



ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 
 
 
 

©ΤΑΠ Σελίδα 16 
 

 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοµασία Εκδότη __________________ 

Κατάστηµα____________________ 

(∆/νση οδός - αριθµός ΤΚ FΑΧ)                     Ηµεροµηνία, έκδοσης_______________ 

 

Προς:Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 

            Ελ. Βενιζέλου αριθµ. 57, Αθήνα 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.________ ΕΥΡΩ ______ 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, 
µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ___________ υπέρ της _____________ [τίθεται η επωνυµία και το 
είδος της επιχείρησης / ένωσης / κοινοπραξίας] για τη συµµετοχή της ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ 
∆ΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΤΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
(ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΤΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΑΠ) 
ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ2014και σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. ......... Προκήρυξή  σας. 

o Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω 
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις του προαναφεροµένου καθ’ όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 

o Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την 
δήλωσή σας, ολική ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό 
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

o Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των 
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, προσωποπαγών ή µη, και κάθε άλλης ένστασης εκ 
των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από κάθε 
άλλο δικαίωµα τυχόν απορρέει από τα ανωτέρω άρθρα.    

o Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας 
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

o Η παρούσα ισχύει µέχρι την ________________  

o Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που 
έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: 
Σε περίπτωση εγγύησης υπέρ ένωσης/κοινοπραξίας, η εγγύηση θα καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης/κοινοπραξίας. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Εκδότη __________________ 

Κατάστηµα____________________ 

(∆/νση οδός - αριθµός ΤΚ FΑΧ)                     Ηµεροµηνία, έκδοσης_______________ 

 

Προς:Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 

            Ελ. Βενιζέλου αριθµ. 57, Αθήνα 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.________ ΕΥΡΩ ______ 

• Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντί σας εις ολόκληρο 
και ως αυτοφειλέτες, µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ___________ υπέρ της 
_____________ [τίθεται η επωνυµία και το είδος της επιχείρησης / ένωσης / 
κοινοπραξίας] για την καλή εκτέλεση της σύµβασης για τηνΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΤΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
(ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΤΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ 
ΤΑΠ)ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ2014.Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την εκτέλεση της 
σύµβασης απορρέουσες υποχρεώσεις του προαναφεροµένου καθ’ όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 

• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την 
δήλωσή σας, ολική ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες 
ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της 
εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου. 

• Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των 
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, προσωποπαγών ή µη, και κάθε άλλης ένστασης εκ 
των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από κάθε 
άλλο δικαίωµα τυχόν απορρέει από τα ανωτέρω άρθρα.    

• Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

• Η παρούσα ισχύει µέχρι την ________________  

• Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: 

Σε περίπτωση εγγύησης υπέρ ένωσης/κοινοπραξίας, η εγγύηση θα καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης/κοινοπραξίας. 
 
 

 

ΑΔΑ: ΩΘΙ8469ΗΔΞ-Ι92



ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 
 
 
 

©ΤΑΠ Σελίδα 18 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
ΚΩ∆. 100   
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.000 € (συµ̟/νου ΦΠΑ) 
 
Χαρακτηριστικά  χάρτινων τσαντών: 
- Χαρτί dublex (άσ̟ρο – καφέ) 200gr/sm, ειδικών ̟ροδιαγραφών για 

τσάντες. 
- Χειρολαβή α̟ό κορδόνι άσ̟ρο βαµβακερό, µήκους 45cm και ̟άχους 

5mm̟ιασµένη µε κόµ̟ο. 
- Εκτύ̟ωση offset, στην άσ̟ρη όψη του χαρτιού, 2 χρώµατα µε κάλυψη 

100%. 
- Βερνίκι για σταθερο̟οίηση των χρωµάτων. 
- Χαρτόνια ενίσχυσης 450 gr/sm στον ̟άτο (καφέ χρώµατος) και στα 

̟λαϊνά. 

 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ (εκ.) 
(̟λάτος Χ ̟ιέτα Χ ύψος) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

15Χ7Χ15 9.000 

24Χ11Χ29 10.000 

30Χ15Χ36 7.000 

38Χ15Χ45 5.000 
 

Χαρακτηριστικά για χάρτινο σακουλάκι και χάρτινο φάκελο: 
- Χαρτί dublex (άσ̟ρο – καφέ) 150gr/sm, ειδικών ̟ροδιαγραφών για 

τσάντες. 
- Eκτύ̟ωση offset, στην άσ̟ρη όψη του χαρτιού, 2 χρώµατα µε κάλυψη 

100%. 
- Βερνίκι για σταθερο̟οίηση των χρωµάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ (εκ.) 
Σακουλάκι:  ̟λάτος Χ ̟ιέτα Χ ύψος+ κα̟άκι  

ΤΕΜΑΧΙΑ 

9Χ3Χ14+4 4.000 

Φάκελος: ̟λάτος Χ ύψος+ κα̟άκι    

17Χ20+2 12.000 
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ΚΩ∆. 200   
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20.000 € (συµ̟/νου ΦΠΑ) 
 

- Υλικό HDPE  (σκληρό ̟ολυαιθυλένιο), γαλακτώδες ,διασ̟ώµενο (αντοχή  
τουλάχιστον 4  χρόνια). 

- Πάχος: ό̟ως φαίνεται στον ̟ίνακα. 
- Χειρολαβή χούφτα. 
- Εκτύ̟ωση φλεξογραφία, 2 χρώµατα (εκτός των διαστάσεων 30Χ40 και 

20Χ80 ό̟ου η  εκτύ̟ωση είναι φλεξογραφία , 1 χρώµα). 
 
 
 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ (εκ. ) 
(̟λάτος Χ ύψος + ̟ιέτα) 

ΠΑΧΟΣ (Μy) ΤΕΜΑΧΙΑ 

70X60+(10+10) ̟ιέτα 
̟λαϊνή 

90My 7.000 

40X60 +(6+6)̟ιέτα ̟λαϊνή 80My 10.000 

30Χ43 +(5+5)̟ιέτα ̟άτου 80My 18.000 

30Χ40 χωρίς ̟ιέτα 40My 22.000 

20Χ80 χωρίς ̟ιέτα 
(χούφτα στο ̟λάι ) 

40Μy 2.000 

 

 
 
ΚΩ∆. 300   
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ KOYTIA 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 50.000 € (συµ̟/νου ΦΠΑ) 
 
Χαρακτηριστικά µικρών κουτιών: 
- Αναδι̟λούµενα κουτιά α̟ό χαρτόνι τρίφυλλο EFLUTE ̟άχους 1,5mm 

(microwelle) µε σύνθεση fullcraft 450gr./m2και σχέδιο FEFCO 0427 
(ΕΙΚΟΝΑ 1) µε ενισχυµένα ̟λαϊνά. Τα κουτιά θα ̟ρέ̟ει να είναι 
α̟αλλαγµένα α̟ό ο̟ές, λακκούβες, κηλίδες, σχισίµατα, εκδορές κ.λ̟.  
 

- Εκτύ̟ωση µε τη µέθοδο της µεταξοτυ̟ίας στη εξωτερική όψη του κουτιού, 
1 pantone χρώµα (κοινό χρώµα σε όλα τα κουτιά) µε κάλυψη ̟ερί̟ου 
100%. 

 

A/A ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(εκ.) 
(µήκος Χ ̟λάτος Χ ύψος) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 16Χ12Χ5 3.000 

2 16Χ12Χ12 3.000 

3 23Χ10Χ10 3.000 

4 25Χ16Χ10 2.000 
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9 12Χ10Χ7 4.000 

10 26Χ26Χ10 1.500 

11 30Χ15Χ15 1.500 

12 35Χ11Χ11 1.500 

13 20Χ23Χ8 2.500 

14 6,5X6,5X6,5 3.000 

 
Το µέγεθος ̟ου αναφέρεται αφορά το εσωτερικό µέγεθος των κουτιών. 
 
Χαρακτηριστικά κουτιών τοιχογραφιών: 
- Αναδι̟λούµενα κουτιά α̟ό χαρτόνι τρίφυλλο EFLUTE ̟άχους 1,5mm 

(microwelle) µε σύνθεση fullcraft 450gr./m2και σχέδιο FEFCO 0427 
(ΕΙΚΟΝΑ 1) µε ενισχυµένα ̟λαϊνά. Τα κουτιά θα ̟ρέ̟ει να είναι 
α̟αλλαγµένα α̟ό ο̟ές, λακκούβες, κηλίδες, σχισίµατα, εκδορές κ.λ̟. 
 

- Εκτύ̟ωση µε τη µέθοδο της µεταξοτυ̟ίας στη εξωτερική όψη του κουτιού, 
1 pantone χρώµα (κοινό χρώµα σε όλα τα κουτιά) µε κάλυψη ̟ερί̟ου 
100% και 
ένα  χρώµα (ασηµοτυ̟ία) για κάλυψη δύο ̟εριοχών διαστάσεων 15Χ2 εκ. 
και 6Χ3 εκ. ̟ερί̟ου (ΕΙΚΟΝΑ 2). 

 

A/A ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (εκ.) 
(µήκος Χ ̟λάτος Χ ύψος) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 36Χ14,5Χ4,5 100 

2, 11 38Χ38Χ4,5 200 

3, 7 43Χ26Χ4,5 200 

4, 10 26Χ20Χ4 200 

5, 6 34Χ26Χ4,5 200 

8 26Χ29Χ4,5 100 

9 23Χ23,5Χ4,5 100 

 
Το µέγεθος ̟ου αναφέρεται αφορά το εσωτερικό µέγεθος των κουτιών. 
 
Χαρακτηριστικά κουτιών νοµισµάτων: 
-  Κουτιά σε δυο µέρη (βάση+κα̟άκι) α̟ό συµ̟αγές χαρτόνι βιβλιοδεσίας 

̟άχους 1,30mm (±0,10mm).  
-  Τεχνική ε̟εξεργασία: Εκτύ̟ωση offset χρωµατιστού φόντου (κάλυψη 

100%) και λαµινάρισµα εκτυ̟ωµένου φόντου στην εξωτερική ̟λευρά του 
κουτιού. Εσωτερική ̟λευρά: λαµινάρισµα ειδικού βελουτέ χαρτιού, το 
χρώµα του ο̟οίου θα α̟οφασιστεί σε συνεργασία µε το ΤΑΠ και τον 
γραφίστα.  

-  Ματ ̟λαστικο̟οίηση στη εξωτερική όψη του κουτιού. 
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Το µέγεθος ̟ου αναφέρεται αφορά το εσωτερικό µέγεθος των κουτιών.  
 
 
ΚΩ∆. 400   
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20.000 € (συµ̟/νου ΦΠΑ) 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά: 
Τα χαρτοκιβώτια ̟ρέ̟ει να είναι: 
- Καινούργια και αµεταχείριστα. 
- Πτυσσόµενα α̟ό κυµατοειδές χαρτόνι. 
- Α̟αλλαγµένα α̟ό ο̟ές, κηλίδες, σχισίµατα, εκδορές κ.λ̟.  
- Χρώµα χαρτοκιβωτίων: καφέ. 

 
Φυσικοχηµικά - Μηχανικά Χαρακτηριστικά: 
- Η σύσταση του χαρτιού µ̟ορεί να είναι α̟ό µηχανικό ̟ολτό ή χηµικό 

̟ολτό ή µίγµα αυτών, ανάλογο µε την ̟ρώτη ύλη ̟αρασκευής του 
χαρτιού. 

 
 
- Μάζα ανά µονάδα ε̟ιφάνειας κυµατοειδούς χαρτονιού µεγαλύτερη α̟ό 

380gr/m2  στα 3φυλλα και α̟ό 660 gr/m2 στα 5φυλλα. 
- Αντοχή στη διάρρηξη κυµατοειδούς χαρτονιού µεγαλύτερη α̟ό 1100 kpa. 
- Η υγρασία του χαρτονιού να είναι 10% κατά µέγιστη. 

 
Ε̟ισήµανση: 
- Πρέ̟ει να αναγράφεται και στις δύο ̟λευρικές ε̟ιφάνειες του 

χαρτοκιβωτίου µε ανεξίτηλο και ευκρινή τρό̟ο το εξής:ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 

 
 

A/A ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ύψος Χ µήκος 
Χ ̟λάτος 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΓΙΣΤ
Ο 
ΒΑΡΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ 

1 72cmX45cmX35cm 1.000 15 ΚΙΛΑ RCS,5-φυλλο,B 
ή CFLUTE 

2 10cmX46cmX58cm 1.500 4 ΚΙΛΑ RCS,3-φυλλο,E  
ή B FLUTE 

3 48cmX25cmX25cm 1.000 6   ‘’ RCS,3-φυλλο,E  
ή B FLUTE 

4 44cmX22cmX22cm 1.000 4   ‘’ RCS,3-φυλλο,E  

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (εκ.) 
(µήκος Χ ̟λάτος Χ ύψος) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

7Χ7Χ2 2.000 
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ή B FLUTE 

5 43cmX31cmX10cm 1.000 3   ‘’ RCS,3-φυλλο,E  
ή B FLUTE 

6 32cmX29cmX13cm 1.000 3   ‘’ RCS,3-φυλλο,E  
ή B FLUTE 

7 26cmX90cmX25cm 350 18  ‘’ RCS,3-φυλλο,E  
ή B FLUTE 

8 14cmX25cmX13cm 1.500 1,5 ‘’ RCS,3-φυλλο,E  
ή B FLUTE 

9 14cmX42cmX14cm 1.500 2    ‘’ RCS,3-φυλλο,E  
ή B FLUTE 

10 32cmX16cmX16cm 2.000 3    ‘’ RCS,3-φυλλο,E 
ή B FLUTE 

11 20cmX41cmX54cm 500 6    ‘’ RCS,3-φυλλο,E  
ή B FLUTE 

12 25cmX48cmX31cm 3.500 25+ RCS,3-φυλλο,E  
ή B FLUTE 

13 20cmX44cmX22cm 2.000 20+ RCS,3-φυλλο,E  
ή B FLUTE 

 
Το µέγεθος ̟ου αναφέρεται αφορά το εξωτερικό µέγεθος των κουτιών. 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
ΚΩ∆. 100 & ΚΩ∆. 200 
- Οι συµµετέχοντες θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν δείγµατα όλων των υλικών 

̟ου ̟εριγράφονται στις ̟ροδιαγραφές. Προσφορά χωρίς τα δείγµατα 
α̟ορρί̟τεται. 

- Ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να βρίσκεται σε συνεργασία µε τους υ̟εύθυνους 
και τον γραφίστα του ΤΑΠ για την ε̟ίβλεψη και την̟αρακολούθηση της 
̟ροόδου των εργασιών. Το ΤΑΠ θα ̟αραδώσει αρχεία σε µορφή 
illustrator τα ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να εφαρµοστούν α̟ό τον ανάδοχο στα 
τελικά ανα̟τύγµατα (κο̟τικά).  

- Πριν την εκτύ̟ωση θα ̟ρέ̟ει να εγκριθούν όλα τα τελικά ηλεκτρονικά 
αρχεία α̟ό το ΤΑΠ και να εκτυ̟ωθούν δοκίµια για έλεγχο των µακετών. 

- Στην τιµή θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνονται όλα τα κόστη (υλικά, δοκίµια, 
µακέτες-κλισέ-λάστιχα, εκτύ̟ωση, µεταφορικά κ.λ̟.). 

 
ΚΩ∆. 300 
- Οι συµµετέχοντες θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν δείγµατα όλων των υλικών 

̟ου ̟εριγράφονται στις ̟ροδιαγραφές καθώς και δείγµα του κουτιού 
µόνο για ΕΙΚΟΝΑ 1. Προσφορά χωρίς τα δείγµατα α̟ορρί̟τεται. 
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- Ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να βρίσκεται σε συνεργασία µε τους υ̟εύθυνους 
και τον γραφίστα του ΤΑΠ για την ε̟ίβλεψη και την ̟αρακολούθηση της 
̟ροόδου των εργασιών.  

- Πριν την εκτύ̟ωση θα ̟ρέ̟ει να εγκριθούν τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
κουτιών ̟ου φέρουν την ασηµοτυ̟ία (κουτιά τοιχογραφιών). 

- Στην τιµή θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνονται όλα τα κόστη (υλικά, δοκίµια, 
καλού̟ια, εκτύ̟ωση, µεταφορικά κ.λ̟.). 

 
ΚΩ∆. 400 
- Οι συµµετέχοντες θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν δείγµα των χαρτονιών ̟ου 

̟εριγράφονται στις ̟ροδιαγραφές. Προσφορά χωρίς τα δείγµατα 
α̟ορρί̟τεται. 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
 
ΚΩ∆. 100  / ΚΩ∆. 200 / ΚΩ∆. 300  
Τα υ̟ό ̟ροµήθεια ̟ροϊόντα θα ̟αραδοθούν, συσκευασµένα σε κούτες, µε 
εξωτερική ένδειξη για το ̟εριεχόµενο. 
 
ΚΩ∆. 400 
Τα υ̟ό ̟ροµήθεια χαρτοκιβώτια θα ̟αραδοθούν σε ̟αλέτες συµ̟τυγµένα σε 
δέµατα ανά είδος , δεµένα σε ̟λαστικό τσέρκι ή άλλο στερεό µέσο ̟ρόσδεσης 
ανά 10 – 25 τεµάχια ανάλογα το µέγεθος και κατάλληλα ̟ροστατευµένα α̟ό 
καιρικές συνθήκες µε τη χρήση θερµοσυρρικνούµενου ̟λαστικού ή άλλου 
κατάλληλου τρό̟ου. 
 
Παράδοση στις α̟οθήκες της υ̟ηρεσίας, Αθηνάς 10 Αγ. Ι. Ρέντη. 
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ΕΙΚΟΝΑ 1: 
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ΕΙΚΟΝΑ 2 (ΑΣΗΜΟΤΥΠΙΑ): 
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