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Σάμος, 09 Απριλίου 2021
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και
μικροεξοπλισμού, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των
Υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου.
(Περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.200,00€, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.17% και των νόμιμων κρατήσεων.

του

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός
Α.Λ.Ε. 2410201001, (Ε.Φ. 1047-201-1900200)
Οικονομικού έτους 2021

1.
Γνωρίζεται ότι, η Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου, λαμβάνοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις
α) Του Ν. 1481/1984 ΄΄Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης΄΄, όπως αυτές ισχύουν (ΦΕΚ Α΄- 152/8-10-1984).
β) Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κ.λ.π»(Α.143) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.
4337/2015 (Α.129).
γ) Του Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές
διατάξεις» (Α΄-240).
δ) Του Ν.2286/1995 (Α’-95) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκεσυμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
ε) Του Ν. 2452/1996 «Ρύθμιση θεμάτων προσφυγών κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες
διατάξεις» σε συνδυασμό με το Ν. 2676/1999.
στ) Του Ν.2690/1999 (Α’-45) , αρθ.21 , «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας & άλλες διατάξεις» και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15.
ζ) Του Ν.3861/2010(Α’-112) «Ενίσχυση Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων & Πράξεων Κυβερνητικών,
διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ & άλλες διατάξεις».
η) Το άρθρο 3 του Ν.3938/2011(Α’-61) «Σύσταση γραφείου αντιμετώπισης περιστατικών αυθαιρεσίας στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη & άλλες διατάξεις».
θ) Του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-41), όπως ισχύουν.
ι) Του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες
διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 231 του Ν.4281/2014 «Κεφάλαιο Β΄ Γενική Διάρθρωση
– Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας» και ισχύει.
ια) Του Ν. 4412/2016 (Α.147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
ιβ) Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
ιγ) Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύουν.
ιδ) Του Π.Δ. 178/2014 (Α.281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
ιε) Του Π.Δ.14/2001 (Α’-12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν.
ιστ) Του Π.Δ. 191/1995 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που
εκτελούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
ιζ) Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”.
ιη) Του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.145).
ιθ) Του Π.Δ. 131/2016 «Σύσταση Δ.Ε.Ε.Π.Δ.» (Α.235).
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κ) Του Π.Δ. 7/2017 (Α.14) «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών
Ελληνικής Αστυνομίας».
κα) Του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄-119).
κβ) Toυ Π.Δ. 83/2019 "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών" (Α' -121).
Β. Την υπ΄αριθμ. ΓΔΟΥΕΣ/1/2/485 από 03/04/2020 Απόφαση κ. Υπουργού & κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε
υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄-1362/14-04-2020).
Γ. Την υπ’αριθμ. ΓΔΟΥΕΣ /4/31 από 07/04/2021 Απόφαση Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.(Β.1461).
Δ. Την υπ’ αριθμ. 7001/2/358-δ΄ Απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Λειτουργία Γενικών και Μερικών
Διαχειρίσεων Ελληνικής Αστυνομίας.»
Ε. Την υπ’ αριθμό 8045/8/1 από 30/03/2020 Απόφαση κ. Υπουργού & κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, με θέμα:
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα, οι Υπηρεσίες των οποίων λειτουργούν ως Ειδικοί Φορείς» (ΦΕΚ. Β΄1206/07-042020), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8045/8/1-γ΄ από 09/09/2020 Απόφαση κ. Υπουργού & κ. Υφυπουργού
Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ. Β΄3991/17-09-2020).
ΣΤ. Την υπ’ αριθμό 8045/8/1-α΄ από 30/03/2020 Απόφαση του κ. Υπουργού και του κ. Υφυπουργού Προστασίας του
Πολίτη, με θέμα: «Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στην Ελληνική
Αστυνομία, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κατά το άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο δ’ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει»
(ΦΕΚ. Β΄1206/07-04-2020), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8045/8/1-β’ από 09/09/2020 Απόφαση κ.
Υπουργού & κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ. Β΄3991/17-09-2020).
Ζ. Το υπ’ αριθμό 8487/21/628315 από 29/03/2021 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου, με Α.Δ.Α.Μ.
Αιτήματος: 21REQ008347334.
Η. Την υπ’ αριθμό 8045/22/35226-1 από 07/04/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με Α.Δ.Α.: Ψ3ΟΑ46ΜΤΛΒ-8ΩΞ
και Α.Δ.Α.Μ. Έγκρισης: 21REQ008418982.
- Αριθμός καταχώρησης Λογιστικού Βιβλίου: 12
- Αριθμός καταχώρησης Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.: 25800.
προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού, για την
κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου, προϋπολογισθείσης δαπάνης δύο
χιλιάδων διακοσίων ευρώ #2.200,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων, σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Η παρούσα σύμβαση ΔΕΝ υποδιαιρείται σε τμήματα διότι αφενός η μη υποδιαίρεση της σύμβασης δεν περιορίζει
την συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς τα υπό προμήθεια είδη αποτελούν ομοειδή είδη τα οποία
μπορούν να προσφερθούν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφετέρου με την υποδιαίρεση της σύμβασης
διακινδυνεύεται η ευρύτητα της συμμετοχής και εγκυμονεί ο κίνδυνος να περιοριστεί ο ανταγωνισμός (άρθρο 59 παρ. 1
του Ν.4412/2016). Ως εκ τούτου, δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
3. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, στο
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στο σύνολο της προσφερθείσας τιμής για
το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.
Εφόσον υπάρξουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου
συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (Άρθρο 90 Ν.4412/2016).
4. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Ως απαράδεκτες
θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν.
4412/2016 και γ) η τιμή προσφοράς υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης, ανά τμήμα, που καθορίζεται στην
παρούσα πρόσκληση. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης και πέραν αυτής ουδεμία άλλη οικονομική ή άλλου είδους απαίτηση μπορεί
να εγερθεί.
Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και παραμένουν σταθερές σε όλη τη
διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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5. Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και να καλύπτει, με
ποινή ακυρότητας, το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας Πρόσκλησης).
6. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις του
Παραρτήματος Α΄ της παρούσας Πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που είναι αόριστες και
ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. Η παρούσα δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις, ανά περίπτωση ως εξής:
α)Κρατήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,70524 %, στην περίπτωση υπογραφής σύμβασης με τον προμηθευτή καθαρής αξίας
από 1.000,00 ευρώ και άνω, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
i) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 5,57056%, ως εξής:
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44% και επί του μερικού συνόλου τέλη χαρτοσήμου 2% και επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
ii) υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων συνολικού ποσού 0,07252 %, ως εξής:
0,07 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της
προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου
iii) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ποσού 0,06216 %, ως εξής:
0,06 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της
προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου.
β) Κρατήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,63272 %, στην περίπτωση υπογραφής σύμβασης με τον προμηθευτή καθαρής αξίας
μικρότερης των 1.000,00 ευρώ, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
i) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 5,57056%, ως εξής:
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44% και επί του μερικού συνόλου τέλη χαρτοσήμου 2% και επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
ii) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ποσού 0,06216 %, ως εξής:
0,06 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της
προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου.
Οι παραπάνω κατά περίπτωση κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή.
Επίσης, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των
ανωτέρω κρατήσεων), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
8. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει, μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, την προσκόμιση κανονικά
συμπληρωμένου τιμολογίου, κανονικά θεωρημένο, με την ένδειξη «ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ» και αφού συνταχθούν όλα τα
δικαιολογητικά της δαπάνης, τα οποία μετά τον έλεγχο που θα διενεργείται από την Υπηρεσία μας, θα αποστέλλονται
στην Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Δ.Ε.Ε.Π.Δ. για την εκκαθάριση της δαπάνης και έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του
δικαιούχου, προς πληρωμή με πίστωση-κατάθεση στο δηλωθέν τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.
Επίσης, η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Υποπαράγραφο Ζ.5 ‘’Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών’’ της Παραγράφου Ζ’ ‘’Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές’’ του Ν.4152/2013 (Α΄-107).
9. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται
προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή (Άρθρο 105 παρ. 1 του Ν.4412/2016).
10.
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου
(Πρέσβεως Δημ. Νικολαρεϊζη 3 – Τ.Κ. 83100 Σάμος), μέχρι την 16/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00’π.μ.
(ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης προσφορών), εντός σφραγισμένου φακέλου, ο οποίος να φέρει
εξωτερικά τις εξής ενδείξεις:
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ
Πρέσβεως Δημ. Νικολαρεϊζη 3 - Σάμος
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………
(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την
αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax και e-mail (εάν υπάρχουν)]

Για την απευθείας ανάθεση: Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των
Υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου
Αριθμός Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς: 8041/5/237-ιθ
Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου
Καταληκτική Ημερομηνία λήξης προθεσμίας Υποβολής Προσφορών : 16/04/2021 ώρα 11:00’ π.μ.
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Επισημαίνεται ότι:
i) Κάθε προμηθευτής μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
ii) Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
iii) Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.
10.1. Τα παρακάτω Αποδεικτικά μέσα, επί ποινή αποκλεισμού [σε ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, εντός του
κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την ένδειξη
«ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ»], προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 & 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016:
α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
α.i) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
α.ii) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου,
α.iii) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
α.iv) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
β) Φορολογική ενημερότητα, η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς, από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους καταβάλει εισφορές κύριας και
επικουρικής ασφάλισης, τους οποίους ασφαλιστικούς φορείς, ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση
της παραγράφου 10.1. εδάφιο δ΄ της παρούσας πρόσκλησης.
-Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα ως
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησής τους εργαζομένων με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν.
-Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο η ασφαλιστική
ενημερότητα καλύπτει επίσης τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ίδιου, ως εργοδότη ή ανεξάρτητο επαγγελματία.
δ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, στην οποία να δηλώνει όλους τους φορείς στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
ε) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, στην οποία να δηλώνει ότι, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
στ) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησής του:
στi. Για Α.Ε. απαιτείται: α)ΦΕΚ σύστασης-ίδρυσης, β)Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού, γ)Φ.Ε.Κ. ή ανακοίνωση
καταχώρησης του Γ.Ε.ΜΗ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και
την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας, δ)Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου,
ε)Γενικό Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του καταστατικού, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει
πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει
κατατεθεί, στ)Μαζί με τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να συνυποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα, στην οποία να βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
-Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του
συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, o Διευθύνων Σύμβουλος, όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή
τους το νομικό πρόσωπο και τα ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το
καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
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στii. Για Ε.Π.Ε. απαιτείται: α)Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού, β)Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών της
παρούσας παραγράφου, γ)Γενικό Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του καταστατικού, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, ώστε να
εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο
καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί, δ)Μαζί με τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του
νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, στην οποία να βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και ότι εξακολουθούν
να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
-Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του
συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν οι Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα ισχύοντα έγγραφα της
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των
εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου
στiii. Για Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. απαιτείται: α)Αντίγραφο του καταστατικού και όλων των τροποποιήσεών του ή
αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού, εάν αυτό υπάρχει, β)Πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, γ)Γενικό Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του καταστατικού, το
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας
παραγράφου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα
από το τελευταίο καταστατικό που έχει κατατεθεί, δ)Μαζί με τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία
πρέπει να συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, στην οποία να βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
-Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του
συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν οι Διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. και όλα τα υπόλοιπα
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα ισχύοντα έγγραφα της
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των
εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
στiv. Για φυσικά πρόσωπα απαιτείται εκτύπωση εντύπου από το σύστημα TAXISNET στο οποίο θα εμφαίνονται όλες
οι δραστηριότητες της επιχείρησης.
10.1.1 Τα δικαιολογητικά (αποδεικτικά μέσα) της παραπάνω παραγράφου υποβάλλονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
του προσφέροντος οικονομικού φορέα, συντάσσεται μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης.
10.1.2. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
-οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή τους,
-οι υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον έχουν
συνταχθεί και υπογραφεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής τους.
10.2. Την παρακάτω Τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού [σε ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, εντός του
κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την ένδειξη
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»].
α) Το φύλλο συμμόρφωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ της παρούσας πρόσκλησης, κανονικά συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο, προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητα της προσφοράς.
 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις του
Παραρτήματος Α΄ της παρούσας Πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
10.3. Οικονομική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού [σε ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, εντός του κυρίως
φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»], με την προσφερόμενη τιμή σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ.
11.
Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της πρόσκλησης και
των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας.
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12. Οι προσφορές που περιέρχονται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την παραλαβή
των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες.
13. α. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016, της νομοθεσίας περί
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Η αθέτηση της υποχρέωσης
αυτής, συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του προμηθευτή, κατά την έννοια της περ. θ΄ της παρ. 4 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
β. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2001, επιπλέον του
όρου της παραγράφου 13.α. περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης
και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1
του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την
αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών
(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105
του Ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά
μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει
τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.
- Προς τούτο, ο προμηθευτής υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού, για τα υπό προμήθεια είδη/προϊόντα που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2001 κατά την υπογραφή της σύμβασης (συμφωνητικού) να
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα κάτωθι:
i) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75) στην οποία να δηλώνει τα στοιχεία των
υπόχρεων παραγωγών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2001 (Ν.2939/2001 όπως τροπ. με
Ν.4496/2017 & Κ.Υ.Α.181504/2016), σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄).
ii) Ευκρινή φ/α του πιστοποιητικού εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) των υπόχρεων παραγωγών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2001
(Ν.2939/2001 όπως τροπ. με Ν.4496/2017 & Κ.Υ.Α.181504/2016), σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Υπόδειγμα
πιστοποιητικού εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄), που δηλώνεται στην υπεύθυνη δήλωση της ανωτέρω
περίπτωσης (i).
- Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας (προμηθευτής) είναι υπόχρεος εγγραφής (σύμφωνα με τον
Ν.2939/2001 όπως τροπ. με Ν.4496/2017) του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.), τα ανωτέρω (i) και (ii)
αποδεικτικά έγγραφα θα αφορούν τον ίδιο.
- Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας (προμηθευτής) είναι απλώς διακινητής προϊόντων (συσκευασίας ή και
άλλων προϊόντων) και δεν έχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο, οφείλει να «μη διακινεί προϊόντα, οι παραγωγοί
των οποίων δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4Β» (παρ. 1, αρ. 12 & παρ. 1,
αρ. 16, ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε με ν. 4496/2017, και ισχύει). Δηλαδή, θα πρέπει να ελέγχει τους
προμηθευτές του και να επιβεβαιώνει ότι όλοι οι προμηθευτές του, που θεωρούνται με το νόμο υπόχρεοι παραγωγοί,
είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Μ.ΠΑ., όπως ορίζει ο νόμος και να αναγράφουν το μοναδικό αριθμό μητρώου της
επιχείρησής/εταιρείας τους πάνω στα παραστατικά που του αποστέλλουν. Στην περίπτωση αυτή, τα ανωτέρω (i) και
(ii) αποδεικτικά έγγραφα θα αφορούν τους προμηθευτές του.
-Σε οργάνωση ΑΣΕΔ ή σε συμμετοχή σε ΣΣΕΔ και εγγραφή στο Ε.Μ.ΠΑ. υποχρεούνται: α)οι παραγωγοί οι οποίοι:
αα)συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική
αγορά, εκτός τις συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ββ)εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό την
διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, β)οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς και γ)οι παραγωγοί ή
διαχειριστές άλλων προϊόντων, όπως το περιεχόμενο του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο
προϊόν με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παρ.1 του Ν.2939/2001 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15
του Ν.4496/2017.
15. α. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά
ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
β. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 510-1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται
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από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
γ. Όλα τα πιστοποιητικά, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα/έντυπα που απαρτίζουν την τεχνική προσφορά συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
δ. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειμένου.
16. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας πρόσκλησης
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Επισημαίνεται ότι, Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις
που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν.4412/2016,
δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.
17. Το κείμενο της παρούσας έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr).
Επίσης, θα αποσταλεί σε ψηφιακή μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (samcci@otenet.gr) στο Επιμελητήριο
Σάμου (www.samoscci.gr).
18.
Αντίγραφο της παρούσας με τα συνημμένα σ’ αυτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία και τους όρους της παρούσας προμήθειας δίδονται από την Υπηρεσία μας, Γραφείο Μερικής Διαχείρισης
Χρηματικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου οδός Πρέσβεως Δημ. Νικολαρεϊζη 3 - Τ.Κ. 83100 στην πόλη της
Σάμου(τηλ. 2273087317-87320 ώρες γραφείου).
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε.Μ.ΠΑ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Ε.Μ.ΠΑ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ANDREAS TSAPIKOUNIS
Ημερομηνία: 2021.04.09
11:43:28 EEST
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις, αφορούν την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού,
για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου.
2. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ
Α.Λ.Ε.: 2410201001 «Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού»
Ε.Φ. 1047_201_1900200 «Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.200,00€
(ΕΤΟΥΣ 2021)
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1.
Φάκελοι με κορδέλες
Τεμάχια
425
Φάκελοι με κορδέλες, διαστάσεων 25cmX35cm και
25cmΧ35cmΧ8cm
με πάνινη ράχη διαστάσεων 8cm. Να είναι
(πάνινη ράχη)
κατασκευασμένοι από σκληρό χαρτόνι για μεγάλη
αντοχή και να κλείνουν σε τρία σημεία με κορδέλες.
Κατάλληλοι για μεγάλα αρχεία εσωτερικής
φύλαξης. Χρώμα: Μπλε
2.
Φάκελοι
Τεμάχια
3.250
Φάκελοι
αλληλογραφίας
τύπου
σακούλας,
αλληλογραφίας
διαστάσεων 162mmX229mm ή 162mmX23mm. Να
162mmX229mm ή
διαθέτουν αυτοκόλλητη ταινία για να κλείνουν
162mmX23mm
αεροστεγώς. Χρώμα: Μπέζ
3.
Φάκελοι
Τεμάχια
3.800
Φάκελοι
αλληλογραφίας
τύπου
σακούλας,
αλληλογραφίας
διαστάσεων 229mmΧ324mm ή 230mmX320mm.
229mmΧ324mm ή
Να διαθέτουν αυτοκόλλητη ταινία για να κλείνουν
230mmX320mm
αεροστεγώς. Χρώμα: Μπεζ
4.
Φάκελοι
Τεμάχια
650
Φάκελοι
αλληλογραφίας
τύπου
σακούλας,
αλληλογραφίας
διαστάσεων 114mmX229mm ή 115mmX23mm,
114mmX229mm ή
χωρίς παραθυράκι. Να διαθέτουν αυτοκόλλητη
115mmX23mm
ταινία για να κλείνουν αεροστεγώς. Χρώμα: Λευκό
5.

Μελάνι για ταμπόν
χρώματος μπλε

Τεμάχια

33

6.

Μελάνι για ταμπόν
χρώματος μαύρο

Τεμάχια

5

7.

Διορθωτικό υγρό
(τύπου στυλό)

Τεμάχια

52

8.

Διορθωτική ταινία

Τεμάχια

156

9.

Κόλλα stick ≥8gr

Τεμάχια

54

10.

Στυλό διαρκείας
χρώματος μπλε
Στυλό διαρκείας
χρώματος κόκκινο

Τεμάχια

800

Τεμάχια

600

11.

Μελάνι για ταμπόν σε συσκευασία ≥28ml. Να είναι
κατάλληλο για όλους τους τύπους σφραγίδων.
Χρώμα: Μπλε
Μελάνι για ταμπόν σε συσκευασία ≥28ml. Να είναι
κατάλληλο για όλους τους τύπους σφραγίδων.
Χρώμα: Μαύρο
Διορθωτικό υγρό τύπου στυλό σε συσκευασία
≥7ml. Να διαθέτει λεπτή μεταλλική μύτη ακριβείας
για λεπτομέρεια στις διορθώσεις καθώς και καπάκι
ασφαλείας. Να μην αφήνει ίχνη ή σκιάσεις στις
φωτοτυπίες, να είναι κατάλληλο για τους
περισσότερους τύπους χαρτιού.
Διορθωτική ταινία διαστάσεων ≥5mmX8m. Να
πραγματοποιεί στεγνή διόρθωση δίνοντας τη
δυνατότητα
άμεσου
γραψίματος
ή
δακτυλογράφησης επάνω στο έγγραφο που
διορθώθηκε.
Κόλλα stick σε συσκευασία ≥8gr. Να μην είναι
τοξική. Ιδανική για συγκόλληση χαρτιών, φακέλων
και ετικετών. Να κολλάει χωρίς να αφήνει σημάδια.
Να διαθέτει καπάκι ασφαλείας που να μην την
αφήνει να στεγνώνει.
Στυλό διαρκείας, τύπου BIC ή ισοδύναμο, με πάχος
γραφής 1,00mm, χρώματος μπλε.
Στυλό διαρκείας, τύπου BIC ή ισοδύναμο, με πάχος
γραφής 1,00mm, χρώματος κόκκινο.

Σελίδα 8 από 22
της υπ’ αριθμό 8041/5/237-ιθ΄ από 09/04/2021 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου

ΑΔΑ: ΩΥΚ946ΜΤΛΒ-4ΦΦ
12.

Στυλό διαρκείας
χρώματος μαύρο
Στυλό υγρής μελάνης
χρώματος μπλε
Στυλό υγρής μελάνης
χρώματος κόκκινο
Στυλό υγρής μελάνης
χρώματος μαύρο
Μολύβια κοινά HB
No2, με γομολάστιχα
Σβήστρα
(γομολάστιχα)

Τεμάχια

300

Τεμάχια

92

Τεμάχια

75

Τεμάχια

30

Τεμάχια

97

Τεμάχια

47

18.

Ταινία συσκευασίας

Τεμάχια

147

19.

Μαρκαδόροι
υπογράμμισης

Τεμάχια

115

20.

Μαρκαδόροι
ανεξίτηλοι, με
στρογγυλή μύτη
1,5mm - 3,0mm
χρώματος μπλε

Τεμάχια

67

21.

Ανταλλακτικά
σύρματα συραπτικού
Νο.64

Συσκευασία 2.000
τεμ.

187

22.

Ανταλλακτικά
σύρματα συραπτικού
Νο.128 (24/8mm)

Συσκευασία 2.000
τεμ.

72

23.

Συνδετήρες Νο 3

Συσκευασία 100 τεμ.

67

24.

Συνδετήρες Νο 5

Συσκευασία 100 τεμ.

48

25.

Συνδετήρες Νο 7

Συσκευασία 50 τεμ.

43

26.

Κλάσερ από χαρτόνι
με πλαστική
επένδυση8/32

Τεμάχια

49

27.

Σπάγγος συσκευασίας
πλαστικός 500gr

Τεμάχια

20

13.
14.
15.
16.
17.

Στυλό διαρκείας, τύπου BIC ή ισοδύναμο, με πάχος
γραφής 1,00mm, χρώματος μαύρο.
Στυλό υγρής μελάνης, τύπου PILOT G2 ή
ισοδύναμο, χρώματος μπλε.
Στυλό υγρής μελάνης, τύπου PILOT G2 ή
ισοδύναμο, χρώματος κόκκινο.
Στυλό υγρής μελάνης, τύπου PILOT G2 ή
ισοδύναμο, χρώματος μαύρο.
Μολύβια κοινά με σκληρότητα μύτης HB No2, με
γομολάστιχα.
Σβήστρα (γομολάστιχα) μεσαίου μεγέθους,
κατασκευασμένη από μαλακό υλικό και κατάλληλη
για την αφαίρεση γραμμών από μολύβια, χωρίς να
χαράσσει ή να σκίζει την επιφάνεια του χαρτιού.
Να διαθέτει χάρτινο περίβλημα για να διατηρείται
καθαρή στην κασετίνα της.
Ταινίας συσκευασίας με διαστάσεις ≥48mmX50m.
Χρώμα: Διαφανές
Μαρκαδόροι υπογράμμισης με μύτη πλακέ ≥2,05,0mm. Να διαθέτουν μελάνι με ουδέτερη οσμή και
να στεγνώνει γρήγορα. Διάφορα χρώματα.
Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, χρώματος μπλε, με
στρογγυλή μύτη ειδικά σχεδιασμένη για γραφή
1,5mm - 3,0mm και να περιέχουν ανθεκτικό,
άοσμο, ανεξίτηλο μελάνι, κατάλληλο για γράψιμο
και μαρκάρισμα σε όλα σχεδόν τα υλικά
συσκευασίας.
Ανταλλακτικά σύρματα συραπτικού Νο.64, άριστης
ποιότητας, τύπου ROMΑ MAESTRI ή ισοδύναμο,
σε
συσκευασία
2.000
τεμ.
Να
είναι
κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας μέταλλο
για συρραφή μεγάλης αντοχής και να ταιριάζουν
με την συρραπτική μηχανή χειρός Νο64 που θα
προμηθευτούμε, με α/α:29
Ανταλλακτικά σύρματα συραπτικού Νο.128
(24/8mm), άριστης ποιότητας, τύπου ROMΑ
MAESTRI ή ισοδύναμο, σε συσκευασία 2.000 τεμ.
Να είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας
μέταλλο για συρραφή μεγάλης αντοχής και να
ταιριάζουν με την συρραπτική μηχανή χειρός
Νο128 (24/8mm) που θα προμηθευτούμε, με
α/α:28. Χρώματος: Χρυσό
Συνδετήρες Νο 3, άριστης ποιότητας, σε
συσκευασία 100 τεμ.,
κατασκευασμένοι από
ανοξείδωτο μέταλλο, μεγάλης αντοχής.
Συνδετήρες Νο 5, άριστης ποιότητας, σε
συσκευασία 100 τεμ.,
κατασκευασμένοι από
ανοξείδωτο μέταλλο, μεγάλης αντοχής.
Συνδετήρες Νο 7, άριστης ποιότητας, σε
συσκευασία 50 τεμ.,
κατασκευασμένοι από
ανοξείδωτο μέταλλο, μεγάλης αντοχής.
Κλάσερ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση 8/32,
με μηχανισμό RADIO, με δύο κρίκους και
χωρητικότητας έως και 750φύλλα Α4.
Χρώματος: Μαύρο
Σπάγγος πλαστικός 500gr κατασκευασμένος από
συνθετικό υλικό, να είναι ανθεκτικός και
κατάλληλος για συσκευασίες φακέλων κλπ ειδών
γραφείου.
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28.

Συρραπτική μηχανή
χειρός
Νο128 (24/8mm)

Τεμάχια

13

29.

Συρραπτική μηχανή
χειρός Νο 64

Τεμάχια

16

30.

Ταμπόν σφραγίδας
Νο 3 με μεταλλική
θήκη
Ταμπόν σφραγίδας
Νο 1 με μεταλλική
θήκη
Χαρτί περιτυλίγματος
σε ρολό
Ταινία σήμανσης

Τεμάχια

25

Τεμάχια

22

Τεμάχια

10

Τεμάχια

54

Χαρτοταινία θερμική
ταμειακής μηχανής,
σε ρολό
Διακορευτής
(περφορατέρ)
μεταλλικός

Τεμάχια

30

Τεμάχια

9

36.

Ντοσιέ πλαστικό με
έλασμα 31cmΧ24,5cm

Τεμάχια

75

37.

Ζελατίνες
(διαφάνειες) Α4
πολύτρυπες

Συσκευασία/πακέτο
των 100τεμ.

10

38.

Ντοσιέ με
ενσωματωμένες
ζελατίνες (σουπλ)

Τεμάχια

12

39.

Κύβος σημειώσεων
ακόλλητος λευκός

Τεμάχια

40

40.

Κύβος σημειώσεων
αυτοκόλλητος
(Post it)
Αποσυραπτικό
καβουράκι

Τεμάχια

52

Κύβος σημειώσεων αυτοκόλλητος (Post it) με
φύλλα ανά κύβο≥400

Τεμάχια

18

42.

Λάστιχα ψιλά
διαμέτρου 70mm.

Συσκευασία 100gr

15

43.

Λάστιχα συσκευασίας
πλακέ
διαμέτρου 120mm.

Συσκευασία 1kg

15

Αποσυραπτικό μικρό καβουράκι, κατάλληλο για
όλους τους τύπους των συρμάτων. Να αποσυράπτει
με ασφάλεια και ταχύτητα.
Λάστιχα ψιλά σε σακούλα 100gr, να είναι υψηλής
αντοχής και ελαστικότητας και να έχουν διάμετρο
70mm.
Συσκευασία: Σακούλα 100gr
Λάστιχα συσκευασίας πλακέ σε σακούλα 1kg, να
είναι υψηλής αντοχής και ελαστικότητας και να
έχουν διάμετρο 120mm.
Συσκευασία: Σακούλα 1kg

31.

32.
33.

34.

35.

41.

Συρραπτική μηχανή χειρός, άριστης ποιότητας,
τύπου ROMΑ MAESTRI ή ισοδύναμο, με
δυνατότητα συρραφής ≥23 Φύλλα. Τύπος
σύρματος που να δέχεται: Νο126 (24/6mm) και
Νο128 (24/8mm).
Συρραπτική μηχανή χειρός Νο64, άριστης
ποιότητας, τύπου ROMΑ MAESTRI ή ισοδύναμο, με
δυνατότητα συρραφής ≥12 Φύλλα. Τύπος
σύρματος που να δέχεται: Νο 64.
Ταμπόν σφραγίδας Νο 3 με μεταλλική θήκη, με
εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο στο καπάκι.
Χρώμα: Μπλε
Ταμπόν σφραγίδας Νο 1 με μεταλλική θήκη, με
εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο στο καπάκι.
Χρώμα: Μπλε
Χαρτί περιτυλίγματος σε ρολό διαστάσεων: πλάτος
1.00m και μήκος ≥80m, χρώματος καφέ.
Πλαστική ταινία σήμανσης (όχι αυτοκόλλητη) σε
ρολό, διαστάσεων: πλάτος 70mm και μήκος
≥100m, χρώματος κόκκινο-λευκό, κατάλληλη για
οριοθέτηση, προειδοποίηση, προφύλαξη τροχαίων
ατυχημάτων κ.α.
Χαρτοταινία θερμική σε ρολό διαστάσεων: πλάτος
57mm και μήκος 50mm κατάλληλη για ταμειακή
μηχανή και για αλκοολόμετρο.
Διακορευτής (περφορατέρ) μεταλλικός με
δυνατότητα διάτρησης ≥10φύλλων. Να διαθέτει
οδηγό διάτρησης για μεγαλύτερη ακρίβεια και να
κάνει διάτρηση δύο τρυπών. Να έχει διάμετρο
τρυπών κατάλληλο για εύκολη προσαρμογή στα
περισσότερα κλασέρ και ντοσιέ.
Ντοσιέ πλαστικό με έλασμα διαστάσεων
31cmΧ24,5cm, για φύλλα Α4, με διαφανές
εξώφυλλο. Διάφορα χρώματα
Ζελατίνες (διαφάνειες) Α4 πολύτρυπες, σε
συσκευασία/πακέτο των 100 τεμ., διαφανής και
κατάλληλες για την τοποθέτηση εγγράφων Α4 και
την αποθήκευσή τους σε ντοσιέ.
Ντοσιέ (σουπλ) με ενσωματωμένες ζελατίνες 30
φύλλων για έγραφα Α4, χρώματος μπλε ή μαύρο ή
γκρι. Κατάλληλο για οργάνωση και αρχειοθέτηση
των εγγράφων.
Κύβος σημειώσεων ακόλλητος λευκός, με φύλλα
ανά κύβο≥400
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44. Αυτοκόλλητες ετικέτες
70X37mm

Συσκευασία 100 τεμ.

7

45.

Ντοσιέ μανίλα με
έλασμα

Τεμάχια

43

46.

Ανταλλακτικά
σύρματα συραπτικού
23/17mm

Συσκευασία 1.000
τεμ.

7

Αυτοκόλλητες
ετικέτες
70X37mm,
λευκού
χρώματος. Να είναι κατάλληλες για τους όλους
τους εκτυπωτές (Laser, Inkjet, Copy, Multi-function),
με 24 ετικέτες ανά φύλλο Α4 και σε
συσκευασία/πακέτο 100 φύλλων.
Δίφυλλο ντοσιέ μανίλα από χαρτόνι, να διαθέτει
έλασμα κατάλληλο για την αρχειοθέτηση και την
φύλαξη εγγράφων Α4, με τυπωμένη ετικέτα και
γραμμογράφηση
στο
εξώφυλλο.
Διάφορα
χρώματα.
Ανταλλακτικά σύρματα συραπτικού 23/17mm,
άριστης ποιότητας, σε συσκευασία 1.000 τεμ. Να
είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας
μέταλλο για συρραφή μεγάλης αντοχής, κατάλληλα
για συρραπτικές μηχανές γραφείου βαρέως τύπου
και να ταιριάζουν με επιτραπέζιες συρραπτικές
μηχανές βαρέως τύπου (23/17mm)

3. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
3.1. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να παραδοθούν, με δαπάνες του προμηθευτή, εντός τριάντα (30) ημερών, από την
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης (συμφωνητικού), στην έδρα της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου
(Πρέσβεως Δημ. Νικολαρεϊζη 3 – Τ.Κ. 831 00 – Σάμος) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016.
3.2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των
προς προμήθεια ειδών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα προς
προμήθεια είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
3.3. Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, θα πραγματοποιηθεί εντός επτά (07)
ημερών από την ημέρα της παράδοσής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 209 του Ν. 4412/2016 και με την
σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που
θα οριστεί για το σκοπό αυτό.
3.4. Τα προς προμήθεια είδη κατά την παράδοσή τους θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής του
Προμηθευτή, τα οποία θα παραδοθούν στην επιτροπή παραλαβής που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό. Η
έκδοση/υποβολή των τιμολογίων των προς προμήθεια ειδών δε μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως των
Πρωτοκόλλων Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής.
3.5. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 207 του Ν. 4412/2016 περί επιβολής
κυρώσεων.
3.6. Κατά την παραλαβή θα διενεργηθεί μακροσκοπικός έλεγχος, προς διαπίστωση τυχών παραμορφώσεων, κακώσεων
του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας των τεχνικών όρων
της σύμβασης και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων.
3.7. Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο αρ. 208
του Ν. 4412/2016.
3.8. Ο προμηθευτής βαρύνεται με μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση των προς
προμήθεια ειδών στην έδρα της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου (Πρέσβεως Δημ. Νικολαρεϊζη 3 – Τ.Κ. 831 00 – Σάμος).
3.9. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ελέγξει την ποιότητα και τις προδιαγραφές των ειδών πριν την παράδοση τους
στην έδρα της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου. Ο προμηθευτής επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει,
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας, κάθε είδος που θα διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι είναι
ελαττωματικό ή δεν πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος.

Σελίδα 11 από 22
της υπ’ αριθμό 8041/5/237-ιθ΄ από 09/04/2021 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου

ΑΔΑ: ΩΥΚ946ΜΤΛΒ-4ΦΦ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
για τα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της υπ’ αριθμό 8041/5/237-ιθ΄ από 09/04/2021 Πρόσκλησης Υποβολής
Προσφοράς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1.

Φάκελοι με κορδέλες
25cmΧ35cmΧ8cm
(πάνινη ράχη)
Φάκελοι αλληλογραφίας
162mmX229mm ή
162mmX23mm
Φάκελοι αλληλογραφίας
229mmΧ324mm ή
230mmX320mm
Φάκελοι αλληλογραφίας
114mmX229mm ή
115mmX23mm

2.

3.

4.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τεμάχια
425

Τεμάχια

3.250

Τεμάχια

3.800

Τεμάχια

650

5.

Μελάνι για ταμπόν χρώματος
μπλε

Τεμάχια

33

6.

Μελάνι για ταμπόν χρώματος
μαύρο

Τεμάχια

5

7.

Διορθωτικό υγρό
(τύπου στυλό)

Τεμάχια

52

8.

Διορθωτική ταινία

Τεμάχια

156

9.

Κόλλα stick ≥8gr

Τεμάχια

54

10.

Στυλό διαρκείας χρώματος
μπλε
Στυλό διαρκείας χρώματος
κόκκινο
Στυλό διαρκείας χρώματος
μαύρο
Στυλό υγρής μελάνης
χρώματος μπλε
Στυλό υγρής μελάνης
χρώματος κόκκινο
Στυλό υγρής μελάνης
χρώματος μαύρο
Μολύβια κοινά HB No2, με
γομολάστιχα

Τεμάχια

800

Τεμάχια

600

Τεμάχια

300

Τεμάχια

92

Τεμάχια

75

Τεμάχια

30

Τεμάχια

97

11.
12.
13.
14.
15.
16.

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

Σελίδα 12 από 22
της υπ’ αριθμό 8041/5/237-ιθ΄ από 09/04/2021 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου

ΑΔΑ: ΩΥΚ946ΜΤΛΒ-4ΦΦ
17.

Σβήστρα (γομολάστιχα)

Τεμάχια

47

18.

Ταινία συσκευασίας

Τεμάχια

147

19.

Μαρκαδόροι υπογράμμισης

Τεμάχια

115

20.

Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, με
στρογγυλή μύτη 1,5mm 3,0mm
χρώματος μπλε
Ανταλλακτικά σύρματα
συραπτικού Νο.64
Ανταλλακτικά σύρματα
συραπτικού Νο.128 (24/8mm)

21.
22.

Τεμάχια

67

Συσκευασία 2.000
τεμ.
Συσκευασία 2.000
τεμ.

187

Συσκευασία 100
τεμ.
Συσκευασία 100
τεμ.
Συσκευασία 50 τεμ.

67

72

23.

Συνδετήρες Νο 3

24.

Συνδετήρες Νο 5

25.

Συνδετήρες Νο 7

26.

Τεμάχια

49

Τεμάχια

20

Τεμάχια

13

Τεμάχια

16

Τεμάχια

25

Τεμάχια

22

32.

Κλάσερ από χαρτόνι με
πλαστική επένδυση8/32
Σπάγγος συσκευασίας
πλαστικός 500gr
Συρραπτική μηχανή χειρός
Νο128 (24/8mm)
Συρραπτική μηχανή χειρός Νο
64
Ταμπόν σφραγίδας
Νο 3 με μεταλλική θήκη
Ταμπόν σφραγίδας
Νο 1 με μεταλλική θήκη
Χαρτί περιτυλίγματος σε ρολό

Τεμάχια

10

33.

Ταινία σήμανσης

Τεμάχια

54

34.

Χαρτοταινία θερμική
ταμειακής μηχανής, σε ρολό
Διακορευτής (περφορατέρ)
μεταλλικός
Ντοσιέ πλαστικό με έλασμα
31cmΧ24,5cm
Ζελατίνες (διαφάνειες) Α4
πολύτρυπες
Ντοσιέ με ενσωματωμένες
ζελατίνες (σουπλ)
Κύβος σημειώσεων ακόλλητος
λευκός
Κύβος σημειώσεων
αυτοκόλλητος
(Post it)
Αποσυραπτικό καβουράκι

Τεμάχια

30

Τεμάχια

9

Τεμάχια

75

Συσκευασία/πακέτο
των 100τεμ.
Τεμάχια

10

Τεμάχια

40

Τεμάχια

52

Τεμάχια

18

Συσκευασία 100gr

15

Συσκευασία 1kg

15

Συσκευασία 100
τεμ.

7

27.
28.
29.
30.
31.

35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.

Λάστιχα ψιλά διαμέτρου
70mm.
Λάστιχα συσκευασίας πλακέ
διαμέτρου 120mm.
Αυτοκόλλητες ετικέτες
70X37mm

48
43

12
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45.

Ντοσιέ μανίλα με έλασμα

Τεμάχια

43

46.

Ανταλλακτικά σύρματα
συραπτικού 23/17mm

Συσκευασία 1.000
τεμ.

7

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
Φ.Π.Α. 17%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αναγράφεται ολογράφως, η συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Δηλώνω επισήμως ότι :
α) Τα υπό προμήθεια είδη, θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄» της υπ’
αριθμό 8041/5/237-ιθ΄ από 09/04/2021 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου, τους
οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους οποίους αποδέχομαι πλήρως.
β) Ο χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς μου είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την κατάθεσή της στην
Υπηρεσία σας.
Τόπος / ημερομηνία……………….………
Ο προσφέρων
(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
με τους όρους της υπ’ αριθμό 8041/5/237-ιθ΄ από 09/04/2021 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.

Φάκελοι με
κορδέλες
25cmΧ35cmΧ8cm
(πάνινη ράχη)

Τεμάχια

425

Φάκελοι
αλληλογραφίας
162mmX229mm
ή 162mmX23mm

Τεμάχια

Φάκελοι
αλληλογραφίας
229mmΧ324mm
ή
230mmX320mm

Τεμάχια

Φάκελοι
αλληλογραφίας
114mmX229mm
ή 115mmX23mm

Τεμάχια

Φάκελοι
με
κορδέλες,
διαστάσεων 25cmX35cm και με
πάνινη ράχη διαστάσεων 8cm.
Να είναι κατασκευασμένοι από
σκληρό χαρτόνι για μεγάλη
αντοχή και να κλείνουν σε τρία
σημεία
με
κορδέλες.
Κατάλληλοι για μεγάλα αρχεία
εσωτερικής φύλαξης.
Χρώμα: Μπλε
Φάκελοι αλληλογραφίας τύπου
σακούλας,
διαστάσεων
162mmX229mm
ή
162mmX23mm. Να διαθέτουν
αυτοκόλλητη ταινία για να
κλείνουν αεροστεγώς.
Χρώμα: Μπέζ
Φάκελοι αλληλογραφίας τύπου
σακούλας,
διαστάσεων
229mmΧ324mm
ή
230mmX320mm. Να διαθέτουν
αυτοκόλλητη ταινία για να
κλείνουν αεροστεγώς.
Χρώμα: Μπεζ
Φάκελοι αλληλογραφίας τύπου
σακούλας,
διαστάσεων
114mmX229mm
ή
115mmX23mm,
χωρίς
παραθυράκι. Να διαθέτουν
αυτοκόλλητη ταινία για να
κλείνουν αεροστεγώς.
Χρώμα: Λευκό

Μελάνι για
ταμπόν
χρώματος μπλε

Τεμάχια

2.

3.

4.

3.250

3.800

650

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ

[…..] ΝΑΙ
5.

33

Μελάνι
για
ταμπόν
σε
συσκευασία ≥28ml. Να είναι
κατάλληλο για όλους τους
τύπους σφραγίδων.
Χρώμα: Μπλε

[.....] ΟΧΙ

α) Χωρητικότητα
δοχείου/συσκευασία:.…….…ml
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6.

7.

8.

9.

10.

Μελάνι για
ταμπόν
χρώματος μαύρο

Διορθωτικό υγρό
(τύπου στυλό)

Διορθωτική
ταινία

Κόλλα stick ≥8gr

Στυλό διαρκείας
χρώματος μπλε

Τεμάχια

Τεμάχια

Τεμάχια

Τεμάχια

Τεμάχια

5

52

156

54

800

Μελάνι
για
ταμπόν
σε
συσκευασία ≥28ml. Να είναι
κατάλληλο για όλους τους
τύπους σφραγίδων.
Χρώμα: Μαύρο
Διορθωτικό υγρό τύπου στυλό
σε συσκευασία ≥7ml. Να
διαθέτει λεπτή μεταλλική μύτη
ακριβείας για λεπτομέρεια στις
διορθώσεις καθώς και καπάκι
ασφαλείας. Να μην αφήνει ίχνη
ή σκιάσεις στις φωτοτυπίες, να
είναι κατάλληλο για τους
περισσότερους τύπους χαρτιού.
Διορθωτική ταινία διαστάσεων
≥5mmX8m. Να πραγματοποιεί
στεγνή διόρθωση δίνοντας τη
δυνατότητα
άμεσου
γραψίματος
ή
δακτυλογράφησης επάνω στο
έγγραφο που διορθώθηκε.
Κόλλα stick σε συσκευασία
≥8gr. Να μην είναι τοξική.
Ιδανική
για
συγκόλληση
χαρτιών, φακέλων και ετικετών.
Να κολλάει χωρίς να αφήνει
σημάδια. Να διαθέτει καπάκι
ασφαλείας που να μην την
αφήνει να στεγνώνει.
Στυλό διαρκείας, τύπου BIC ή
ισοδύναμο, με πάχος γραφής
1,00mm, χρώματος μπλε.

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Χωρητικότητα
δοχείου/συσκευασία:.…….…ml
[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Χωρητικότητα
συσκευασίας:.…….…ml

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Διαστάσεων:………mmX…..m

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Χωρητικότητα
συσκευασίας:.…….…gr

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Μάρκα προϊόντος:
………………………………………………

11.

Στυλό διαρκείας
χρώματος
κόκκινο

Τεμάχια

600

Στυλό διαρκείας, τύπου BIC ή
ισοδύναμο, με πάχος γραφής
1,00mm, χρώματος κόκκινο.

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Μάρκα προϊόντος:
………………………………………………

12.

13.

Στυλό διαρκείας
χρώματος μαύρο

Στυλό υγρής
μελάνης
χρώματος μπλε

Τεμάχια

Τεμάχια

300

92

Στυλό διαρκείας, τύπου BIC ή
ισοδύναμο, με πάχος γραφής
1,00mm, χρώματος μαύρο.

Στυλό υγρής μελάνης, τύπου
PILOT G2 ή ισοδύναμο,
χρώματος μπλε.

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Μάρκα προϊόντος:
………………………………………………
[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Μάρκα προϊόντος:
………………………………………………

14.

Στυλό υγρής
μελάνης
χρώματος
κόκκινο

Τεμάχια

75

Στυλό υγρής μελάνης, τύπου
PILOT G2 ή ισοδύναμο,
χρώματος κόκκινο.

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Μάρκα προϊόντος:
………………………………………………
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15.

Στυλό υγρής
μελάνης
χρώματος μαύρο

Τεμάχια

30

Στυλό υγρής μελάνης, τύπου
PILOT G2 ή ισοδύναμο,
χρώματος μαύρο.

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Μάρκα προϊόντος:
………………………………………………

16.

17.

18.

Μολύβια κοινά
HB No2, με
γομολάστιχα

Τεμάχια

Σβήστρα
(γομολάστιχα)

Τεμάχια

Ταινία
συσκευασίας

Τεμάχια

97

47

147

Μολύβια κοινά με σκληρότητα
μύτης HB No2, με γομολάστιχα.

Σβήστρα
(γομολάστιχα)
μεσαίου
μεγέθους,
κατασκευασμένη από μαλακό
υλικό και κατάλληλη για την
αφαίρεση
γραμμών
από
μολύβια, χωρίς να χαράσσει ή
να σκίζει την επιφάνεια του
χαρτιού.
Να διαθέτει χάρτινο περίβλημα
για να διατηρείται καθαρή στην
κασετίνα της.
Ταινίας
συσκευασίας
με
διαστάσεις
≥48mmX50m.
Χρώμα: Διαφανές

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Διαστάσεων:………mmX…..m

19.

20.

21.

22.

Μαρκαδόροι
υπογράμμισης

Τεμάχια

Μαρκαδόροι
ανεξίτηλοι, με
στρογγυλή μύτη
1,5mm - 3,0mm
χρώματος μπλε

Τεμάχια

Ανταλλακτικά
σύρματα
συραπτικού
Νο.64

Συσκευασία
2.000 τεμ.

Ανταλλακτικά
σύρματα
συραπτικού
Νο.128 (24/8mm)

Συσκευασία
2.000 τεμ.

115

67

187

72

Μαρκαδόροι υπογράμμισης με
μύτη πλακέ ≥2,0-5,0mm. Να
διαθέτουν μελάνι με ουδέτερη
οσμή
και
να
στεγνώνει
γρήγορα. Διάφορα χρώματα.
Μαρκαδόροι
ανεξίτηλοι,
χρώματος μπλε, με στρογγυλή
μύτη ειδικά σχεδιασμένη για
γραφή 1,5mm - 3,0mm και να
περιέχουν ανθεκτικό, άοσμο,
ανεξίτηλο μελάνι, κατάλληλο
για γράψιμο και μαρκάρισμα
σε όλα σχεδόν τα υλικά
συσκευασίας.
Ανταλλακτικά
σύρματα
συραπτικού Νο.64, άριστης
ποιότητας,
τύπου
ROMΑ
MAESTRI ή ισοδύναμο,
σε
συσκευασία 2.000 τεμ. Να είναι
κατασκευασμένα από υψηλής
ποιότητας
μέταλλο
για
συρραφή μεγάλης αντοχής και
να
ταιριάζουν
με
την
συρραπτική μηχανή χειρός
Νο64 που θα προμηθευτούμε,
με α/α:29.
Ανταλλακτικά
σύρματα
συραπτικού Νο.128 (24/8mm),
άριστης ποιότητας,
τύπου
ROMΑ MAESTRI ή ισοδύναμο,
σε συσκευασία 2.000 τεμ. Να

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Μάρκα προϊόντος:
………………………………………………
[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Μάρκα προϊόντος:
………………………………………………

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Μάρκα προϊόντος:
………………………………………………

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Συνδετήρες Νο 3

Συνδετήρες Νο 5

Συνδετήρες Νο 7

Συσκευασία
100 τεμ.

Συσκευασία
100 τεμ.

Συσκευασία
50 τεμ.

Κλάσερ από
χαρτόνι με
πλαστική
επένδυση8/32

Τεμάχια

Σπάγγος
συσκευασίας
πλαστικός 500gr

Τεμάχια

Συρραπτική
μηχανή χειρός
Νο128 (24/8mm)

Τεμάχια

Συρραπτική
μηχανή χειρός Νο
64

Ταμπόν
σφραγίδας
Νο 3 με
μεταλλική θήκη

Τεμάχια

Τεμάχια

67

48

43

49

20

13

16

25

είναι κατασκευασμένα από
υψηλής ποιότητας μέταλλο για
συρραφή μεγάλης αντοχής και
να
ταιριάζουν
με
την
συρραπτική μηχανή χειρός
Νο128 (24/8mm) που θα
προμηθευτούμε, με α/α:28.
Χρώματος: Χρυσό
Συνδετήρες Νο 3, άριστης
ποιότητας, σε συσκευασία 100
τεμ.,
κατασκευασμένοι από
ανοξείδωτο μέταλλο, μεγάλης
αντοχής.
Συνδετήρες Νο 5, άριστης
ποιότητας, σε συσκευασία 100
τεμ.,
κατασκευασμένοι από
ανοξείδωτο μέταλλο, μεγάλης
αντοχής.
Συνδετήρες Νο 7, άριστης
ποιότητας, σε συσκευασία 50
τεμ.,
κατασκευασμένοι από
ανοξείδωτο μέταλλο, μεγάλης
αντοχής.
Κλάσερ από χαρτόνι με
πλαστική επένδυση 8/32, με
μηχανισμό RADIO, με δύο
κρίκους και χωρητικότητας έως
και 750φύλλα Α4.
Χρώματος: Μαύρο
Σπάγγος
πλαστικός
500gr
κατασκευασμένος
από
συνθετικό υλικό, να είναι
ανθεκτικός και κατάλληλος για
συσκευασίες φακέλων κλπ
ειδών γραφείου.
Συρραπτική μηχανή χειρός,
άριστης
ποιότητας,
τύπου
ROMΑ MAESTRI ή ισοδύναμο,
με δυνατότητα συρραφής ≥23
Φύλλα. Τύπος σύρματος που να
δέχεται: Νο126 (24/6mm) και
Νο128 (24/8mm).
Συρραπτική μηχανή χειρός
Νο64,
άριστης
ποιότητας,
τύπου ROMΑ MAESTRI ή
ισοδύναμο, με δυνατότητα
συρραφής ≥12 Φύλλα. Τύπος
σύρματος που να δέχεται: Νο
64.
Ταμπόν σφραγίδας Νο 3 με
μεταλλική θήκη, με εύκολο
άνοιγμα και κλείσιμο στο
καπάκι.
Χρώμα: Μπλε

α) Μάρκα προϊόντος:
………………………………………………

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Μάρκα προϊόντος:
………………………………………………
[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Μάρκα προϊόντος:
………………………………………………
[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Μάρκα προϊόντος:
………………………………………………
[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Μάρκα προϊόντος:
………………………………………………

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Μάρκα προϊόντος:
………………………………………………
[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Μάρκα προϊόντος:
………………………………………………
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Ταμπόν
σφραγίδας
Νο 1 με
μεταλλική θήκη

Χαρτί
περιτυλίγματος
σε ρολό

Ταινία σήμανσης

Τεμάχια

Τεμάχια

Τεμάχια

22

10

54

Χαρτοταινία
θερμική
ταμειακής
μηχανής, σε ρολό

Τεμάχια

30

Διακορευτής
(περφορατέρ)
μεταλλικός

Τεμάχια

Ντοσιέ πλαστικό
με έλασμα
31cmΧ24,5cm

Τεμάχια

Ζελατίνες
(διαφάνειες) Α4
πολύτρυπες

Συσκευασία
/πακέτο
των 100τεμ.

10

Ντοσιέ με
ενσωματωμένες
ζελατίνες (σουπλ)

Τεμάχια

12

Κύβος
σημειώσεων
ακόλλητος
λευκός

Τεμάχια

9

75

40

Ταμπόν σφραγίδας Νο 1 με
μεταλλική θήκη, με εύκολο
άνοιγμα και κλείσιμο στο
καπάκι.
Χρώμα: Μπλε
Χαρτί περιτυλίγματος σε ρολό
διαστάσεων: πλάτος 1.00m και
μήκος ≥80m, χρώματος καφέ.

Πλαστική ταινία σήμανσης (όχι
αυτοκόλλητη)
σε
ρολό,
διαστάσεων: πλάτος 70mm και
μήκος
≥100m,
χρώματος
κόκκινο-λευκό, κατάλληλη για
οριοθέτηση,
προειδοποίηση,
προφύλαξη
τροχαίων
ατυχημάτων κ.α.
Χαρτοταινία θερμική σε ρολό
διαστάσεων: πλάτος 57mm και
μήκος 50mm κατάλληλη για
ταμειακή μηχανή και για
αλκοολόμετρο.
Διακορευτής
(περφορατέρ)
μεταλλικός με δυνατότητα
διάτρησης ≥10φύλλων.
Να
διαθέτει οδηγό διάτρησης για
μεγαλύτερη ακρίβεια και να
κάνει διάτρηση δύο τρυπών. Να
έχει
διάμετρο
τρυπών
κατάλληλο
για
εύκολη
προσαρμογή στα περισσότερα
κλασέρ και ντοσιέ.
Ντοσιέ πλαστικό με έλασμα
διαστάσεων 31cmΧ24,5cm, για
φύλλα Α4, με διαφανές
εξώφυλλο. Διάφορα χρώματα
Ζελατίνες (διαφάνειες) Α4
πολύτρυπες,
σε
συσκευασία/πακέτο των 100
τεμ., διαφανής και κατάλληλες
για την τοποθέτηση εγγράφων
Α4 και την αποθήκευσή τους σε
ντοσιέ.
Ντοσιέ
(σουπλ)
με
ενσωματωμένες ζελατίνες 30
φύλλων για έγραφα Α4,
χρώματος μπλε ή μαύρο ή γκρι.
Κατάλληλο για οργάνωση και
αρχειοθέτηση των εγγράφων.
Κύβος σημειώσεων ακόλλητος
λευκός,
με
φύλλα
ανά
κύβο≥400

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Μάρκα προϊόντος:
………………………………………………
[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Διαστάσεων:
πλάτος…….….m
μήκος ……...…m
[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Διαστάσεων:
πλάτος…….….mm
μήκος ……...…m

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α)Φύλλα ανά κύβο:…………..

Σελίδα 19 από 22
της υπ’ αριθμό 8041/5/237-ιθ΄ από 09/04/2021 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου

ΑΔΑ: ΩΥΚ946ΜΤΛΒ-4ΦΦ
40.

41.

42.

43.

44.

Κύβος
σημειώσεων
αυτοκόλλητος
(Post it)

Τεμάχια

Αποσυραπτικό
καβουράκι

Τεμάχια

Λάστιχα ψιλά
διαμέτρου
70mm.

Συσκευασία
100gr

15

Λάστιχα
συσκευασίας
πλακέ
διαμέτρου
120mm.
Αυτοκόλλητες
ετικέτες
70X37mm

Συσκευασία
1kg

15

Συσκευασία
100 τεμ.

7

Τεμάχια

43

45. Ντοσιέ μανίλα με
έλασμα

46.

Ανταλλακτικά
σύρματα
συραπτικού
23/17mm

52

Κύβος
σημειώσεων
αυτοκόλλητος (Post it) με
φύλλα ανά κύβο≥400

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α)Φύλλα ανά κύβο:…………..

Συσκευασία
1.000 τεμ.

18

7

Αποσυραπτικό
μικρό
καβουράκι, κατάλληλο για
όλους τους τύπους των
συρμάτων. Να αποσυράπτει με
ασφάλεια και ταχύτητα.
Λάστιχα ψιλά σε σακούλα
100gr, να είναι υψηλής αντοχής
και ελαστικότητας και να έχουν
διάμετρο 70mm.
Συσκευασία: Σακούλα 100gr
Λάστιχα συσκευασίας πλακέ σε
σακούλα 1kg, να είναι υψηλής
αντοχής και ελαστικότητας και
να έχουν διάμετρο 120mm.
Συσκευασία: Σακούλα 1kg
Αυτοκόλλητες
ετικέτες
70X37mm, λευκού χρώματος.
Να είναι κατάλληλες για τους
όλους τους εκτυπωτές (Laser,
Inkjet, Copy, Multi-function), με
24 ετικέτες ανά φύλλο Α4 και
σε συσκευασία/πακέτο 100
φύλλων.
Δίφυλλο ντοσιέ μανίλα από
χαρτόνι, να διαθέτει έλασμα
κατάλληλο
για
την
αρχειοθέτηση και την φύλαξη
εγγράφων Α4, με τυπωμένη
ετικέτα και γραμμογράφηση
στο
εξώφυλλο.
Διάφορα
χρώματα.
Ανταλλακτικά
σύρματα
συραπτικού 23/17mm, άριστης
ποιότητας, σε συσκευασία
1.000 τεμ.
Να είναι
κατασκευασμένα από υψηλής
ποιότητας
μέταλλο
για
συρραφή μεγάλης αντοχής,
κατάλληλα για συρραπτικές
μηχανές γραφείου βαρέως
τύπου και να ταιριάζουν με
επιτραπέζιες
συρραπτικές
μηχανές
βαρέως
τύπου
(23/17mm)

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ

[…..] ΝΑΙ
[.....] ΟΧΙ
α) Μάρκα προϊόντος:
………………………………………………

Δηλώνω επισήμως ότι:
α) Τα υπό προμήθεια είδη, θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄» της υπ’
αριθμό 8041/5/237-ιθ΄ από 09/04/2021 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς της Δ/νσης Αστυνομίας Σάμου, τους
οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους οποίους αποδέχομαι πλήρως.
β) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την κατάθεσή της στην Υπηρεσία σας.
Τόπος / ημερομηνία……………….………
Ο προσφέρων
(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε.Μ.ΠΑ.
(Υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την υπογραφή της σύμβασης (συμφωνητικού) μαζί με ευκρινή φ/α
του πιστοποιητικού εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) των υπόχρεων παραγωγών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2001)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986)
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΠΡΟΣ (1)
Ο-Η Όνομα
Όνομα
και
Πατέρα
Όνομα
και
Μητέρας

Επώνυμο
Επώνυμο
Επώνυμο

Ημερομηνία Γέννησης (2)
Τόπος Γέννησης
Αριθμός
Ταυτότητος

Δελτίου
Τηλέφωνο

Τόπος Κατοικίας

Οδό
ς

Αριθμός Τηλεομοιοτύπου
(FAX)

Αριθμός

Τ.Κ.

Δ/νση Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου (Email)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22
του Ν.1599/1986,
δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα «…………………..», με
Α.Φ.Μ……………../Δ.Ο.Υ…………………………….…… ότι:
 Για τα υπό προμήθεια είδη/προϊόντα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της υπ’ αριθμό 8041/5/237-ιθ΄ από 09/04/2021

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
Ν.2939/2001, κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής της, η επιχείρησή μου / εταιρεία μου
θα τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του
άρθρου 16 του Ν.2939/2001.
 Τα στοιχεία των υπόχρεων παραγωγών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2001 (Ν.2939/2001 όπως τροπ.

με Ν.4496/2017 & Κ.Υ.Α.181504/2016), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) του
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), είναι τα εξής:
ΑΦΜ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (Α.Μ.Π.)

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 Επίσης, υποβάλλω συνημμένα ευκρινή φ/α του πιστοποιητικού εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) του

Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) των ανωτέρω υπόχρεων παραγωγών.
Ημερομηνία: ___/__/2021
Ο-Η Δηλ______
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΑΔΑ: ΩΥΚ946ΜΤΛΒ-4ΦΦ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Ε.Μ.ΠΑ.
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