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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 22/10/2018
Αρ.Πρωτ.: 18417

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Τόνερ-Μελανιών CPV:[30125110-5]Γραφικής Υλης CPV:[30192700-8]-για τις Ανάγκες του Μετοχικού Ταμείου
Στρατού
1. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού έχοντας υπ’ όψη:
α. Τις διατάξεις:
(1)

Του Ν∆ 496/74 «Περί Λογιστικού των Ν.Π.∆.∆» (ΦΕΚ 204 ΤΑ΄).

(2)
Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας με την
Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και
Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο “Πρόγραμμα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες
∆ιατάξεις» (ΦΕΚ 112 ΤΑ’).
(3) Του Ν.4270/2014 «Αρχές ∆ημοσιονομικής ∆ιαχείρισης και
Εποπτείας – ∆ημόσιο Λογιστικό και άλλες ∆ιατάξεις» (Προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 143 ΤΑ΄).
(4) Του Ν.4412/2016 «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών» (Ενσωμάτωση της Οδηγίες 2011/85/ΕΕ) (ΦΕΚ 147 ΤΑ΄).
(5)
Του Π∆ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 145 ΤΑ΄)
(6)
Του
Ν.4497/17
«Άσκηση
Υπαίθριων
Εμπορικών
∆ραστηριοτήτων, Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και Άλλες
∆ιατάξεις» (ΦΕΚ Α΄171 ΤΑ΄)
β. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον εγκεκριμένο Π/Υ του ΜΤΣ
οικονομικού έτους 2018, στον ΚΑΕ 1261 «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και
μικροαντικειμένων γραφείων γενικά» και στον ΚΑΕ 3397 «Απόδοση στο ∆ημόσιο
ΦΠΑ».
./.
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-2γ. Την
με
αριθμό
πρωτοκόλλου
18291/20-09-2018
6ΠΟΩ46ΨΧΗΝ-4Ω2) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

(Α∆Α:

δ. Την ανάγκη για προμήθεια ΤΟΝΕR-Μελανιών και γραφικής ύλης για
την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου.
ΠΡΟΣΚΑΛΛΕΙ
Τις ενδιαφερόμενες Εταιρείες που έχουν αντικείμενο εργασίας την προμήθεια
αναλώσιμων υλικών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την ανάδειξη
Αναδόχου προμήθειας ΤΟΝER-Μελανιών και γραφικής ύλης για το Μετοχικό
Ταμείου Στρατού με βάση όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Α, της
παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2.
Κριτήριο ανάδειξης του μειοδότη ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής απόψεως προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με τον προϋπολογισμό
του έργου να ανέρχεται στις τρεις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (3.560.00 €),
πλέον αναλογούντος ΦΠΑ (24%). Οι όροι συμμετοχής - εκδήλωσης ενδιαφέροντος
αναλυτικότερα εμφαίνονται παρακάτω.
3.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν με οποιοδήποτε
τρόπο στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), με διεύθυνση Κολοκοτρώνη 13, ΤΚ
10562, Αθήνα, σφραγισμένο φάκελο με την προσφορά τους μέχρι και την 2
Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.. Στην περίπτωση της
ταχυδρομικής αποστολής, το ΜΤΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το
περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα ληφθούν.
4.

Εντός του σφραγισμένου φακέλου θα εσωκλείονται:

α.
πρωτοκόλλου.

Η επιστολή διαβίβασης, επί της οποία θα τεθεί ο αριθμός

β.
Ο «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συμμετοχής», σε διακριτό
σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του
προσφέροντα.
γ.
Ο «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», σε
σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει την προσφορά του συμμετέχοντα.

διακριτό

5.
Προσφορές που κατατίθενται - περιέρχονται στο Μετοχικό Ταμείο
Στρατού μετά την ως άνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν αποσφραγίζονται και
θα επιστρέφονται στον αποστολέα τους. Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης
πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου.
./.
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Η αποσφράγιση των προσφορών, η οποία θα λάβει χώρα την 5η
Νοεμβρίου 2018, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο δεύτερο όροφο του
Μετοχικού Ταμείου Στρατού στην αίθουσα διοικητικών συμβουλίων, από αρμόδια
Επιτροπή του ΜΤΣ και σε αυτή δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους (ένας ανά συμμετέχοντα), εφόσον έχει
υποβληθεί με την προσφορά το αντίστοιχο έγγραφο εκπροσώπησης.
7.
Η
παρούσα
πρόσκληση
αναρτάται
στη
∆ιαύγεια
(https://diavgeia.gov.gr) και στον ιστότοπο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού
(https://mts.army.gr), προκειμένου να λάβουν γνώση άπαντες οι ενδιαφερόμενοι.
8.
Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους της παρούσας και κάθε άλλη
διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΜΤΣ/∆ΝΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και στα τηλέφωνα:2111048257-227 [Ταγματάρχης(Ο) Τούτουζα
Ιουλία, Αλχίας (ΤΘ) Φουτζόπουλος Κοσμάς].

ΟΡΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΝΕΡΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΡΑΤΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1.1
Αντικείμενο θα είναι η προμήθεια ΤΟΝΕR-Μελανιών και Γραφικής
Ύλης με βάση όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Τα
υπό προμήθεια υλικά, πρέπει να είναι γνήσια, αμεταχείριστα, εντός σφραγισμένης
εργοστασιακής συσκευασίας.
1.2
O Ανάδοχος που θα προκύψει, υποχρεούται να αποστείλει το σύνολο
των υλικών, σε μία παράδοση, συσκευασμένα, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την
υπογραφή της Σύμβασης και κατόπιν συμφωνίας που θα έχει προηγηθεί μεταξύ των
αντισυμβαλλόμενων Η παράδοση της ως άνω προμήθειας θα γίνει με μέριμνα και
ευθύνη του ανάδοχου στο χώρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Τα έξοδα
μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

./.
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

1.

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

2.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού και θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του, έτους 2018 και ΚΑΕ 1261 «Προμήθεια Γραφικής
Ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων γενικά».

ΑΡΘΡΟ 3
∆ΙΚΑΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
1.
Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση
της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
2.
∆εν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά
καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης
της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 4
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.
∆ικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α.

Κράτος-μέλος της Ένωσης

β.

Κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

(Ε.Ο.Χ.),
2.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και
των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν με συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, σε περίπτωση που η
προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται,
./.
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ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί με ορισμένη νομική μορφή και η ένωση στην
περίπτωση αυτή υποχρεούται να το πράξει.
3.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση
οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. (άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 5
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
1.
Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 73 του Ν. 4412/2016). Αποκλείεται
από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία πρόσκλησης, προσφέρων οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
α.
Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους (άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.
4412/2016):
(1)
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συμβουλίου
της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος
(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)
(2)
∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της
σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
(3)
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της
σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48).
(4)
Τρομοκρατικά
εγκλήματα
ή
εγκλήματα
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.
3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
./.
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Νομιμοποίηση
εσόδων
από
παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166)
(6)
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων, όπως ορίζονται 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/∆ΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
β.
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
(1)
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
(2)
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
(3)
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών
προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
γ.
Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
δ.
Αν ο προσφέρων 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.
2.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές
./.
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δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους (άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν.
4412/2016.
3.
Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός,
σύμφωνα με την παράγραφο 2, 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 παρ. 2 του άρθρου
73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς.
4.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες καταστάσεις:
(α) Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.
(β) Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας.
(γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας σύναψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
(δ) Εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια
του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.
(ε) Εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την
πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.
./.
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κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
(ζ) Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας.
(η) Εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση.
(θ) Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το
οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή
που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης συμβάσεων.
5.
Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη
συμμετοχή στη παρούσα διαδικασία, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος
αποκλεισμού).
6.
Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε
μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
7.
Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή
υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού
αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

2.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω
αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
./.
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παρακάτω:

Στον φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα
α.

Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα.

β.

Ο πλήρης τίτλος του Φορέα «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ»

γ.
ενδιαφέροντος.
δ.

Ο

αριθμός

πρωτοκόλλου

της

πρόσκλησης

εκδήλωσης

Τα στοιχεία του αποστολέα.
ΑΡΘΡΟ 7
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συνυποβάλλουν με το φάκελο της
προσφοράς τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α.

Εντός του σφραγισμένου φακέλου: «Φάκελος ∆ικαιολογητικών

Συμμετοχής»
(1)
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 η οποία θα φέρει
ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, όπου θα αναγράφεται ο
αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης και στην οποία ο συμμετέχων
θα δηλώνει ότι:
(α)

Αποδέχεται

ανεπιφύλακτα

τους

όρους

της

παρούσας πρόσκλησης.
Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους
(β)
όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και
ανεπιφύλακτη γνώση.
(γ)

Πληροί

όλα

τα

κριτήρια

της

παρούσης

πρόσκλησης.
(δ)
Ότι η προσφορά ισχύει για 30 ημερολογιακές
μέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής
τους.
(2)
Έγγραφο εκπροσώπησης του φορέα, μόνο στην
περίπτωση που επιθυμεί να παρίσταται εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, κατά
τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών.
./.
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Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ελλείψει αυτού
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
εν λόγω οικονομικός φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί
με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα, όπου αυτά αναλυτικά ορίζονται
στις διατάξεις του ν. 4412/2016.
(4)
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί μη λύσεως της
εταιρείας, ως και πιστοποιητικό μεταβολών, και στην περίπτωση φυσικών
προσώπων βεβαίωση Έναρξης Εργασιών από την Αρμόδια ∆ΟΥ ως και βεβαίωση
για τυχόν μεταβολές.
β.
Εντός του σφραγισμένου φακέλου: «Φάκελος Οικονομικής
Προσφοράς», την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Άρθρο 1 και Άρθρο 3, με το κόστος προμήθειας, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2.

Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

3.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η
προσφορά δεν αξιολογείται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.
Η αρμόδια Επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών δύναται να
ζητήσει από τους συμμετέχοντες διευκρινίσεις επί των ανωτέρω δικαιολογητικών.
ΑΡΘΡΟ 8
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την ειδικά συσταθείσα για το
σκοπό αυτό επιτροπή του ΜΤΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής επί του συνόλου των ειδών
του Παραρτήματος «Α».
2
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν στην οικονομική τους προσφορά να
συμπληρώσουν, των πίνακα του Παραρτήματος «Α» για το σύνολο των υπό
προμήθεια αγαθών.
3
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προμηθευτής που θα προσφέρει την
χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου των υπό προμήθεια αγαθών.
ΑΡΘΡΟ 9
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1.
Η επιτροπή μετά την αξιολόγηση των κατατεθειμένων προσφορών
συντάσσει Πρακτικό με το οποίο μπορεί να προβεί:
./.
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Στην κατακύρωση της ανάθεσης του έργου.

β.
Στην ματαίωση των αποτελεσμάτων και την επανάληψη της
διαδικασίας με τροποποίηση ή μη των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.
2.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες προσφορές, τελικός Ανάδοχος
επιλέγεται ο μειοδότης μετά από κλήρωση (ν.4412/2016, Άρθρο 90).
3.
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης
(ν.4412/2016, άρθρο 117, παρ.3).
ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΝΑΡΞΗ)
1.
Στην εταιρεία στην οποία θα γίνει η ανάθεση, αποστέλλεται έγγραφη
ανακοίνωση με την οποία προσκαλείται να προσέλθει σε συγκεκριμένη ημερομηνία
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Στην περίπτωση που η εταιρεία δεν
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην ως άνω ορισθείσα ημερομηνία, η
επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας ή την
ανάθεση στην επόμενη κατά σειρά αξιολόγησης.
ΑΡΘΡΟ 11
ΠΛΗΡΩΜΗ
1.
Η πληρωμή του αναδόχου του έργου θα γίνει μετά από βεβαίωση της
αρμόδιας επιτροπής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, με την προσκόμιση
τιμολογίου επί πιστώσει και των δικαιολογητικών που θα ζητηθούν, με κατάθεση σε
τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει .
2.
παρακάτω:

Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις αναλυτικά όπως

α.
Φόρος 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013.
β.

Κράτηση ποσοστού 0,06%:

(1) Υπέρ της Ενιαίας Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων & κρατήσεων [παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 4013/2011, όπως ισχύει (ΦΕΚ 204 ΤΑ΄)]
(2) Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επί
της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων [παρ. 3 του άρθρου 350 του
ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 ΤΑ΄)]
./.
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Τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί
του ποσού της ως άνω κράτησης [Άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 1191 ΚΥΑ Υπουργών
∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας των Ανθρώπινων δικαιωμάτων - Οικονομικών (ΦΕΚ 969
ΤΒ΄/22-3-17)].

Ταξχος Αθάνασιος ∆ημητριάδης
Γενικός ∆ντής

Ακριβές Αντίγραφο

Αλχίας (ΤΘ) Φουτζόπουλος Κοσμάς
Βοηθός/∆νσης Πληροφορικής

./.
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Προς:
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
∆νση Πληροφορικής
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ 10562 Αθήνα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΜΕ
ΦΠΑ ΦΠΑ

1

Toner HP 05A Black

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

2

Toner HP 78A Black Dual pack

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

3

Toner HP 83A Black

ΤΕΜΑΧΙΟ

9

4

Toner HP 85A Black

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

5

Toner HP 12A Black

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

6

Toner HP 507A Black

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

7

Toner HP 507A Cyan

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

8

Toner HP 507A Yellow

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

9

Toner HP 507A Magenta

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

10

Toner HP 35A Black

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

11

Toner HP 26A Black

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

12

Toner HP 17A Black

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

13

Toner HP 14A Black

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

14

Toner HP 29X Black

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

15

Toner Samsung K4072S Black

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

Toner Samsung 101S Black

ΤΕΜΑΧΙΟ

Toner Samsung 116L Black

ΤΕΜΑΧΙΟ

Toner Samsung 1082S Black

ΤΕΜΑΧΙΟ

Toner Lexmark X264A11G

ΤΕΜΑΧΙΟ

Toner Xerox 106R02311

ΤΕΜΑΧΙΟ

Toner Xerox 106R02777

ΤΕΜΑΧΙΟ

Toner cannon 17231 FX3

ΤΕΜΑΧΙΟ

4
2
1
1
2
1
1
1

16
17
18
19
20
21
22
23

Θήκη CD/DVD χάρτινη λευκή 50 ΤΜΧ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΜΕ ΦΠΑ
ΦΠΑ
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24
25
26

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TEMAXIO

USB STICK 2.0 32 GB
Πολύπριζο 5 Θέσεων (Κατάλληλο για
συσκευές υψηλής κατανάλωσης ισχύος,
ενσωματωμένη προστασία υπέρτασης,
υψηλής ποιότητας πλαστική θήκη, από
υλικό επιβραδυντικό σε φωτιά)

TEMAXIO

2
2

TEMAXIO

5

TEMAXIO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α

2

TEMAXIO

2

TEMAXIO

2

TEMAXIO

2

TEMAXIO

2

TEMAXIO

2

TEMAXIO

Συρραπτικό χειρός Νο 64

39

Μαρκαδόρος υπογράμμισης 1.0-5.2mm
κίτρινο χρώμα
Μαρκαδόρος υπογράμμισης 1.0-5.2mm
πράσινο χρώμα
Μαρκαδόρος υπογράμμισης 1.0-5.2mm
ροζ χρώμα
Μαρκαδόρος υπογράμμισης 1.0-5.2mm
μπλε χρώμα
Μαρκαδόρος υπογράμμισης 1.0-5.2mm
πορτοκαλί χρώμα
Μπλοκ γραφής ριγέ Α4 50 φυλ.

31
32
33
35
36
37
38

Σύρματα συρραπτικού Νο 64 1000ΤΜΧ

5

Στυλό GEL μπλε

TEMAXIO
TEMAXIO
TEMAXIO

2

TEMAXIO

6

TEMAXIO

4

TEMAXIO

4

42
43

Βάση κολλητικής ταινίας
Κολλητική ταινία διαφανές 12χ33mm
(Σελοτεϊπ)
∆ιορθωτική ταινία 5χ8mm
Κλασερ από χαρτόνι με πλαστική
επένδυση Α4 μπλε χρώμα
Φάκελος με αυτιά και λάστιχο πρεσπαν
μπλε χρώμα
Χάρακας πλαστικός 30 εκ
Μπαταρίες Αλκαλικές ΑΑ 4 ΤΜΧ

4
6
1

1
3

44

Μπαταρίες Αλκαλικές ΑΑΑ 4 ΤΜΧ

45
46

Ημεροδείκτης γραφείου γυριστός

TEMAXIO
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α
TEMAXIO

39
40
41

Βάση ημεροδείκτη μεταλλική

TEMAXIO

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΜΕ ΦΠΑ
ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΜΕ
ΦΠΑ ΦΠΑ

USB STICK 2.0 16 GB

27
28

30

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

3
4
1

ΣΥΝΟΛΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α:
Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (Ο) Κωνσταντίνος Μπαράκος
Αν. Γεν. ∆ιευθυντής

ΑΔΑ: 6ΖΖ746ΨΧΗΝ-ΣΟΓ

Αλχίας (ΤΘ) Φουτζόπουλος Κοσμάς
Βοηθός/∆νσης Πληροφορικής

