ΑΔΑ: 6ΙΦΖ46587Η-ΖΩΤ

INFORMATICS
18PROC003594940
2018-08-23
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.08.23 13:44:05
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
----------------------------------------------------------ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)
----------------------------------------------------------------ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 23-08-2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ : 179401

06 / 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ»
Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), λαμβάνοντας
υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4387/12-5-2016 (άρθρα 74-85).
2. Την Κ.Υ.Α. με αριθμό Φ.80000/55949/14809/2016 «Διάρθρωση των οργανικών μονάδων του
Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) (Ν.Π.Δ.Δ.)»
3. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016)
4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄) Απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών
για αύξηση και ορισμό σε ΕΥΡΩ του χρηματικού ποσού του άρθ.83 παρ.1 του Ν. 2362/1995 για
τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων.
5. Το με αρ. πρωτ. 61054/12-03-2018 Πρωτογενές Αίτημα της Διεύθυνσης Περιουσίας και
Προμηθειών με ΑΔΑΜ: 18REQ002784912.
6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 100753/25-04-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αρ. ανάληψης: 380),
με ΑΔΑ: 6ΔΝΟ46587Η-ΠΚ8.
7. Την υπ’ αριθ. 651/64η/25-04-2018 Απόφαση Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
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Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο

Να υποβάλει σφραγισμένη οικονομική προσφορά, για την προμήθεια προεκτυπωμένων
φακέλων μέχρι την Τετάρτη 05 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 9 π.μ..
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη προβλέπεται να ανέλθει μέχρι το ποσό των 16.000,00 € (δεκαέξι
χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με πίστωση του ΚΑΕ 1293 «Προμήθεια
εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης» του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για το οικονομικό
έτος 2018.

1. Κριτήριο κατακύρωσης
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή σε Ευρώ.

2. Αντικείμενο Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος
α) Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια :
 36.000 τεμαχίων (σύμφωνα με δείγμα Α) προεκτυπωμένων συνταξιοδοτικών φακέλων
αρχειοθέτησης δημόσιου τομέα (φάκελοι σε ανάπτυξη – ντοσιέ με πτερύγια, διαστάσεων
24x32 εκατοστών ποιότητα Bristol, ευρωπαϊκό, ματ, 300γρ. μονόχρωμης εκτύπωσης.
 2.500 τεμαχίων (σύμφωνα με δείγμα Β) προεκτυπωμένων συνταξιοδοτικών φακέλων
αρχειοθέτησης ιδιωτικού

τομέα, (χαρτί 350γρ. διαστάσεων 25χ35 εκατοστών, με

άνοιγμα στο πλάι) και
 15.000 τεμαχίων (σύμφωνα με δείγμα Γ) προεκτυπωμένων φακέλων σε ανάπτυξη,
ποιότητα Bristol, ευρωπαϊκό.
β) Προδιαγραφές Προεκτυπωμένων Φακέλων
Οι υπό προμήθεια ποσότητες ποεκτυπωμένων φακέλων θα είναι σύμφωνες με τα δείγματα
(δείγμα Α, δείγμα Β, δείγμα Γ) που διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών (Φιλελλήνων 13-15,
Αθήνα 2ος όροφος) και θα πρέπει να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις (ποιότητα χαρτιού, χρώμα
και βάρος).
γ) Τρόπος και χρόνος Παράδοσης
Η παράδοση θα γίνεται συνολικά ή τμηματικά, κατόπιν παραγγελίας από το Τμήμα
Προμηθειών του ΕΤΕΑΕΠ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο τόπος παράδοσης των ειδών,
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με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, θα υποδεικνύεται κάθε φορά από το Τμήμα
Προμηθειών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. το οποίο θα είναι αρμόδιο για τις τμηματικές παραγγελίες.
Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει την ανάδοχο εταιρεία.
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 20 (είκοσι) εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση της
παραγγελίας των απαιτούμενων υλικών στον ανάδοχο.
Η παραλαβή των ειδών, κάθε παραγγελίας, θα πραγματοποιηθεί στα κάτωθι κτίρια
ιδιοκτησίας ΕΤΕΑΕΠ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15, ΤΚ 105 57, ΑΘΗΝΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11, ΤΚ 105 52, ΑΘΗΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5, ΤΚ 176 71, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 24, ΤΚ10564, ΑΘΗΝΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 31, ΤΚ10559, ΑΘΗΝΑ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58, ΤΚ 10679, ΑΘΗΝΑ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4, ΤΚ 10559, ΑΘΗΝΑ
Η παραλαβή κάθε παραγγελίας θα βεβαιώνεται από την εκάστοτε αρμόδια επιτροπή
παρακολούθησης-παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για κάθε κτίριο.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής
Ι. Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν:

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που
ασχολούνται με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο.

β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους
που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά.

ΙΙ. Δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού των παρ. 1, 2 και 4 του
Άρθρου 73 του Ν 4412/16, με την επιφύλαξη των παρ. 5-9 του ίδιου Άρθρου
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4. Τρόπος υποβολής προσφορών και αποσφράγιση

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου2018 και ώρα 09:30 π.μ. στο κτίριο
του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον 1ο όροφο (Αίθουσα Δ.Σ.)
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την πρόσκληση (μέχρι Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου2018
και ώρα 9π.μ.).
Οι προσφορές, σφραγισμένες και με σαφή αναγραφή των στοιχείων του παραλήπτη και του
συγκεκριμένου διαγωνισμού, μπορούν:
•

Να κατατίθενται στο τμήμα Γραμματείας (1ος όροφος) του Ταμείου, επί της οδού Φιλελλήνων

13-15, Αθήνα.
•

Να αποστέλλονται στο Ε.Τ.Ε.Α.ΕΠ. με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με

απόδειξη.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 06/2018
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ»
Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής εσωκλείονται σε σφραγισμένο φάκελο
αποστέλλονται ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή υποβάλλονται στο Τμήμα Γραμματείας του

ΕΤΕΑΕΠ, στην οδό Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα στον 1ο όροφο μέχρι Τετάρτη 5
Σεπτεμβρίου2018 και ώρα 9π.μ.

Οι προσφορές πρέπει να είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα δεν πρέπει να έχουν ξέσματα,
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν
τηρούν τα οριζόμενα των προηγούμενων παραγράφων, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, μετά την οριζόμενη στην
παρούσα, ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.
Οι προσφορές, θα παραδοθούν σφραγισμένες στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, από το
Τμήμα Προμηθειών πριν την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών.
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Η

αποσφράγιση

των

υποβληθέντων

προσφορών

θα

διενεργηθεί

την

Τετάρτη

5

Σεπτεμβρίου2018 και ώρα 9:30π.μ. από την αρμόδια επιτροπή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
α) Δικαιολογητικά Συμμετοχής
-

Φορολογική ενημερότητα

-

Ασφαλιστική ενημερότητα

β) Οικονομική προσφορά
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσφέρουν τις τιμές σε πίνακα, όπου θα αναφέρεται
η προσφερόμενη τιμή προ ΦΠΑ, ανά τεμάχιο καθώς και το συνολικό κόστος της τελικής
προμήθειας χωρίς ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

α/α

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

Δείγμα Α

2

Δείγμα Β

2.500

3

Δείγμα Γ

15.000

36.000

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Μαζί με την οικονομική προσφορά, θα κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου
8 του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις
προδιαγραφές των δειγμάτων (δείγμα Α, δείγμα Β, δείγμα Γ) που έχουν διατεθεί από το Τμήμα
Προμηθειών για την κατάθεση της οικονομικής τους προσφοράς, με σκοπό τη συμμετοχή τους
στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

5. Χρόνος ισχύος προσφορών
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εκατόν είκοσι (120)
ημερών.

6. Κατάρτιση της σύμβασης
Όποιος αναδειχθεί ως μειοδότης, θα αναλάβει την πλήρη εκτέλεση των όρων της παρούσας
πρόσκλησης και εντός δέκα ημερών από την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων πρέπει να
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
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7. Τρόπος Πληρωμής

Μετά από κάθε τμηματική ή εφάπαξ παραλαβή θα εκδίδεται τιμολόγιο. Η πληρωμή
εκάστου τιμολογίου (πίστωση έως 60 ημέρες), η οποία υπόκειται σε όλες τις νόμιμες υπέρ τρίτων
κρατήσεις, θα γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου μετά την
έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και τη γνωστοποίηση του τραπεζικού
λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή
φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός
ή

από

βεβαίωση

της

Τράπεζας

αυτής

όταν

δεν

εκδίδεται

βιβλιάριο

(Υ.Α.

2/107929/0026/1.12.2013 «Καθορισμός Διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την
πληρωμή δημοσίων δαπανών από τις Υ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 3172/Β/13.12.2013) και μετά την προσκόμιση
από τον ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 200 του ν.4412/2016 των κάτωθι δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή:
α. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν.4412/2016.
γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος.
Σημείωση : Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει την ανάδοχο εταιρεία.

8.
Η

Δημοσίευση και Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
παρούσα

πρόσκληση

ενδιαφέροντος

θα

αναρτηθεί

στους

διαδικτυακούς

ιστότοπους:www.eteaep.gov.gr, www.diavgeia.gr και www.eprocurement.gov.gr
Σελίδα 6 από 7

ΑΔΑ: 6ΙΦΖ46587Η-ΖΩΤ

18PROC003594940 2018-08-23

Κάθε σχετική πληροφορία δίδεται από το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Περιουσίας &
Προμηθειών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., στο κτίριο επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στον 2ο όροφο.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας 210-3275026, 210-3275289, 210-3275291, 210-3275292
Φαξ : 210 – 32 75 035
E-mail: t.prom@eteaep.gov.gr

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΙΚΗΣ
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