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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2015
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ
ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ) προτίθεται να
διενεργήσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (10/2015) με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, για την
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ
ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
Απόφαση Δ.Σ./ΙΓΜΕ: 51/8/15-10-2015, ΑΔΑ: 6ΛΓΛ465ΥΛΩ-Ο0Χ.
CPV: 79800000-2 «Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες»
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ (23% ).
Ανάληψη Υποχρέωσης: 4165/427/6-11-2015, ΑΔΑ: 6Π1Ξ465ΥΛΩ-ΖΥΕ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ :
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό,
Αχαρναί Τ.Κ. 13677.
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό,
Αχαρναί Τ.Κ. 13677. Υπεύθυνη υπηρεσία: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Τμήμα
Προμηθειών.
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό,
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Αχαρναί Τ.Κ. 13677, Υπεύθυνη υπηρεσία: Πρωτόκολλο ΙΓΜΕ, για την Επιτροπή Συνοπτικού
διαγωνισμού της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ No 10/2015 για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».
4. ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:
Το Ι.Γ.Μ.Ε. είναι Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Διέπεται
από τον Ν.272/1976 (Α 50) και την Κ.Υ.Α. αριθμ.12935/2015 (Β 1247) με την οποία αποσπάστηκε
από το ΕΚΒΑΑ και επανασυστάθηκε ως αυτόνομο ΝΠΙΔ, υπαγόμενο στις διατάξεις του άρθρου 4
του Ν. 3429/2005 (Α 314), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
Οι προς ανάθεση υπηρεσίες αφορούν στο σχεδιασμό εντύπου που θα περιέχει τις πληροφορίες που θα
έχουν παραχθεί από την υλοποίηση του Υποέργου 5 του Έργου ΜΕΟΠΥ για τα μάρμαρα της Ελλάδας
ταξινομημένες κατά περιοχή (περιφέρεια) προέλευσης και κατά χρώμα πετρώματος, όπως αυτές θα
δοθούν από το επιστημονικό προσωπικό του Ι.Γ.Μ.Ε.. Στο έντυπο θα υπάρχει αναφορά για τις
μαρμαροφόρες περιοχές της Ελλάδας και τις δοκιμές που έγιναν.
Τα γενικά χαρακτηριστικά του εκτυπωμένου Άτλαντα πρέπει να είναι τα ακόλουθα:
- Ο έντυπος Άτλαντας θα αποτελείται από 160 σελίδες κατ’ ελάχιστο πλέον εξωφύλλου
- Το χαρτί του σώματος θα είναι τουλάχιστον 170γρ velvet 3πλης επίστρωσης
- Το χαρτί του εξωφύλλου θα είναι τουλάχιστον 250γρ velvet 3πλης επίστρωσης και πιθανώς
πλαστικοποιημένο ματ.
- Η εκτύπωση θα είναι 4χρωμη τόσο του σώματος όσο και του εξωφύλλου
- Η βιβλιοδεσία του Άτλαντα θα είναι ραφτή κολλητή
- Η διάσταση του Άτλαντα δε θα ξεπερνάει το 23εκ επί 33εκ (ΠxΥ).
Η παροχή των υπηρεσιών θα λάβει χώρα σε φάσεις, ως ακολούθως:
Φάση A
Σχεδιασμός του Άτλαντα των Ελληνικών μαρμάρων, στο σύνολό του. Θα δοθούν από τον ανάδοχο
προσχέδια που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τους υπευθύνους του εργαστηρίου ΛΙΘΟΣ
του Ι.Γ.Μ.Ε., από τα οποία θα προκριθεί ένα τελικό που θα ακολουθηθεί από την περαιτέρω παραγωγή
του.
Συγκεκριμένα θα σχεδιαστεί:
 το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο του Άτλαντα
 η εισαγωγή και τα γενικά κείμενα
 ο τρόπος απεικόνισης των δειγμάτων (85) και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους
 θα σχεδιαστεί και θήκη για cd που θα αποτυπωθεί σε ψηφιακή μορφή ο Άτλαντας
Παραδοτέο: Προσχέδιο ΑΤΛΑΝΤΑ, σύμφωνα με τα παραπάνω
Φάση B
Για την ολοκλήρωση του έργου θα απαιτηθούν από τον ανάδοχο οι εξής εργασίες:
Α) σχεδιασμός χαρτών με τους εμπορικούς τύπους μαρμάρων που θα δοθούν από το υπεύθυνο τμήμα
του Ι.Γ.Μ.Ε. Επίσης μπορεί να είναι έγχρωμοι ή ασπρόμαυροι μετά από υποδείξεις του Ι.Γ.Μ.Ε..
Β) Φωτογράφιση και επεξεργασία εικόνας για τα 87 δείγματα μαρμάρων με στόχο την άρτια και
μορφολογική απόδοση των δειγμάτων. Τα δείγματα μαρμάρων θα δοθούν από το Ι.Γ.Μ.Ε.
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Γ) Συμπλήρωση των πινάκων με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε μαρμάρου. Τα τεχνικά
χαρακτηριστικά θα δοθούν από το Ι.Γ.Μ.Ε.
Παραδοτέο: Συμπληρωμένη βάση δεδομένων του ΑΤΛΑΝΤΑ, σύμφωνα με τα παραπάνω
Φάση Γ
Α) Παράδοση προεκτυπωτικού δείγματος προκειμένου να γίνει πλήρης έλεγχος της ύλης του ΑΤΛΑΝΤΑ
από τους υπευθύνους του Ι.Γ.Μ.Ε. και να γίνουν πιθανές διορθώσεις πριν από την τελική παραγωγή.
Β) Παράδοση ενός τελικού δείγματος του CD που θα περιέχει την ηλεκτρονική μορφή του ΑΤΛΑΝΤΑ
για τελικό έλεγχο
Παραδοτέο: Παράδοση προεκτυπωτικού δείγματος του ΑΤΛΑΝΤΑ και τελικού δείγματος του CD,
σύμφωνα με τα παραπάνω
Φάση Δ
Τελικό στάδιο παραγωγής
Εκτύπωση 100 αντιτύπων του Άτλαντα ο οποίος θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 160 σελίδες πλέον
ανθεκτικού εξωφύλλου.
Παραγωγή 500 cd’s με την ηλεκτρονική μορφή του ΑΤΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Παραδοτέο: Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:
 να εκτυπώσει 100 αντίτυπα του Άτλαντα ο οποίος θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 160
σελίδες πλέον ανθεκτικού εξωφύλλου.
 να παραδώσει 500 cd’s με την ηλεκτρονική μορφή του ΑΤΛΑΝΤΑ, σύμφωνα με τα παραπάνω

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Σύμφωνες με τα περιλαμβανόμενα στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας διακήρυξης, εφεξής "ΕΣΥ".
7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIZOMENH ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
€20.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και συνολικά € 24.600,00.
8. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρναί Τ.Κ. 13677, Γ΄ Είσοδος Ολυμπιακού Χωριού – Αχαρνές.
9. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
Είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο
2.1 της ΕΣΥ. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα είδη εντός της παραπάνω προθεσμίας και
εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
10. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 90 μέρες από την ορίζομενη προθεσμία παραλαβής των προσφορών.
11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις εταιρειών και προσώπων.
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12. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Τα κατωτέρω αναφερόμενα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά πιστοποιητικά αφορούν
το φυσικό πρόσωπο και επί νομικού προσώπου τον οριζόμενο Επιστημονικό Υπεύθυνο που θα
εκτελέσει τις Υπηρεσίες.
Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε νομικό πρόσωπο αυτό δεσμεύεται σε μη
αλλαγή του Επιστημονικού Υπευθύνου που θα εκτελέσει τις Υπηρεσίες για όλη τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης. Αν παρόλα αυτά προκύψει αλλαγή του Επιστημονικού Υπευθύνου ο
αντικαταστάτης θα πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και της παρούσας.
12.1 Απαιτούμενα Προσόντα
Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο υποψήφιος ανάδοχος είναι:
1. Να έχει πρότερη εμπειρία στην εκτύπωση εντύπων μαρμάρου
2. Να αποδεικνύει με προσκόμιση δειγμάτων εργασιών τη δυνατότητα υψηλής πιστότητας
απεικόνισης των μαρμάρων
3. Να διαθέτει πιστοποίηση με ISO 9001:2008 σχετικό με το αντικείμενο της ανάθεσης
12.2 Δικαιολογητικά – Πιστοποιητικά
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, του υποψηφίου αναδόχου (επί Φυσικού Προσώπου), ή του νομίμου εκπροσώπου του
Αναδόχου (επί Νομικού Προσώπου), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα
καταγράφονται οι υπηρεσίες (παρόμοιες των προς ανάθεση υπηρεσιών) που έχει
ολοκληρώσει και παραδώσει την τελευταία τριετία, (Πελάτης, Αντικείμενο, Χρόνος
Παράδοσης), με τις οποίες να αποδεικνύεται η δυνατότητα υψηλής πιστότητας απεικόνισης
των μαρμάρων.
2. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 με λήξη ισχύος το ενωρίτερο στις 31-3-2016.
3. Βεβαίωση ασφαλιστικής και βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
4. Επιπλέον, για την περίπτωση Νομικού προσώπου:
Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, του νομίμου εκπροσώπου του Αναδόχου με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην
οποία θα δηλώνεται ο οριζόμενος ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου της παροχής των
υπηρεσιών.
Β) Έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης του Νομικού Προσώπου, όπως ισχύουν κατά την
ημέρα προκήρυξης του διαγωνισμού.
13. ΠΡΟΣΦΟΡΑ
13.1.

Γενικά

Οι προσφορές θα δίνονται από κοινού ως Τεχνική και Οικονομική.
Στην τεχνική προσφορά καταγράφονται οι υπηρεσίες που θα προσφερθούν, για το σύνολο των
ζητούμενων Υπηρεσιών, σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΕΣΥ και τις διατάξεις των
άρθρων 5 και 6.
Στην Τεχνική Προσφορά θα γίνεται αναφορά σε τυχόν αποκλίσεις από τις ανωτέρω τεχνικές
προδιαγραφές, άλλως θα τεκμαίρεται η δέσμευση του προσφέροντα για την πλήρη συμμόρφωση
σε αυτές.
Στην οικονομική προσφορά καταγράφεται αριθμητικά και ολογράφως η συνολικά προσφερόμενη
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τιμή των προς ανάθεση υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ, και συνολικά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να έχουν σφραγίδα και υπογραφή του
υποψηφίου αναδόχου (επί Φυσικού Προσώπου), ή του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου
αναδόχου (επί Νομικού Προσώπου).
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρειάζονται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής εφόσον η
προσφορά κατατίθεται αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
13.2.

Υποβολή της προσφοράς

Η προσφορά θα υποβληθεί ή αποσταλεί ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στο Πρωτόκολλο
του ΙΓΜΕ, μέχρι την ώρα και την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, με ένδειξη να μην
ανοιχθεί, σε σφραγισμένο Φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται:
α) ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ:
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΛΑΝΤΑ ΤΩΝ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2015.
β) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:

(όνομα και επώνυμο ή πλήρη στοιχεία Επωνυμίας-Διεύθυνσης του προσφέροντα).
γ) ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ)
Σπ. Λούη 1-Ολυμπιακό Χωριό- Αχαρνές, Τ.Κ. 136 77, Αχαρνές
Για την Επιτροπή Διαγωνισμού Αρ. Προκήρυξης 10/2015
Ημερομηνία Διαγωνισμού 20/11/2015
Στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
A) Tα δικαιολογητικά του άρθρου 12 της παρούσας.
B) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής με την οποία
οι προσφέροντες δηλώνουν ότι: «H προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της
παρούσης Προκήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και την οποία αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα, και βεβαιώνουν την ακρίβεια των όσων δηλώνουν σε αυτήν.»
C) Η Τεχνική προσφορά και Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 13.1 της παρούσας.
D) Δείγματα εργασιών για την απόδειξη της δυνατότητας υψηλής πιστότητας απεικόνισης των
μαρμάρων.
E) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με το υπόδειγμα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσης ύψους 2% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης τιμής
χωρίς ΦΠΑ του διαγωνισμού, ήτοι €400,00.
14. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή του ΙΓΜΕ σε μία και μόνη
5
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φάση, περιλαμβάνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, καθώς
και τη σύγκριση των οικονομικών προσφορών.
Για την σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς ΦΠΑ. Οι τιμές των
προσφορών θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει στον προσφέροντα (ή τους προσφέροντες) που
σωρευτικά:
α) Θα πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 12.
β) Θα προσκομίσει το σύνολο των δικαιολογητικών του άρθρου 13.
γ) Θα αποδεικνύει τη δυνατότητα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές των άρθρων 5 και
6, καθώς και της ΕΣΥ του Παραρτήματος Ι της παρούσης ή με επουσιώδη απόκλιση από αυτές
κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.
δ) Θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
15. ΣΥΜΒΑΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Μετά την επιλογή του Αναδόχου θα υπογραφεί σχετική Σύμβαση.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της
Σύμβασης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσης, κατά την
υπογραφή αυτής, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του συνολικού
τιμήματος της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
16. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Με την υπογραφή της σύμβασης θα συγκροτηθεί Επιτροπή από υπαλλήλους του ΙΓΜΕ με
αντικείμενο την πιστοποίηση των υπηρεσιών και την παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης.
17. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις Φάσεις του άρθρου 5 της
παρούσης και του άρθρο 2 της ΕΣΥ, σε ποσοστό επί της συνολικής συμβατικής αξίας, ως
ακολούθως:
A) Το 20% μετά την παραλαβή των παραδοτέων της Α Φάσης.
Β) Το 40% μετά την παραλαβή των παραδοτέων της Β Φάσης.
Γ) Το υπόλοιπο 40% μετά την παραλαβή των παραδοτέων της Γ και της Δ Φάσης.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του προμηθευτή είναι τα εξής :
α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής πιστοποίησης των υπηρεσιών και παραλαβής των
παραδοτέων κάθε φάσης.
β)

Αποδεικτικό εισαγωγής των υλικών στην αποθήκη του ΙΓΜΕ.

γ)

Νόμιμο παραστατικό πληρωμής του προμηθευτή Αναδόχου.
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δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του Αναδόχου και οποιοδήποτε
άλλο δικαιολογητικό που προβλέπεται από τη σύμβαση ή τον Νόμο.
Κάθε πληρωμή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (23%), που θα
καταβάλλεται στον Ανάδοχο από το ΙΓΜΕ.
Από κάθε παραστατικό πληρωμής θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις.
18. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα βαρύνει το Υποέργο 5 ««Εναρμόνιση με το διακοινοτικό τρόπο
προσδιορισμού των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των κυριότερων εμπορεύσιμων τύπων
ελληνικών διακοσμητικών πετρωμάτων και δομικών λίθων με την εφαρμογή ευρωπαϊκών
προτύπων» (Λ.Μ.: 69330005), του έργου ΕΣΠΑ «Έρευνα και Αξιολόγηση επιλεγμένων μη
ενεργειακών ορυκτών πρώτων υλών της χώρας με στόχο τη βιώσιμη λειτουργία της εξορυκτικής
βιομηχανίας (ΜΕΟΠΥ)» κωδικό MIS 350969.
Στην περίπτωση μη χρηματοδότησης του ΕΡΓΟΥ από το Π.Δ.Ε, ή μερικής περικοπής αυτής μετά
την υπογραφή της σύμβασης, το ΙΓΜΕ μπορεί να την καταγγείλει αζημίως, οπότε οι
συμβαλλόμενοι απαλλάσσονται εκατέρωθεν των υποχρεώσεών τους από τη σύμβαση και
ουδεμία περαιτέρω ευθύνη υπέχουν. Στην περίπτωση αυτή ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αμειφθεί για όσα
παραδοτέα έχει παραδώσει, μέχρι την ημέρα της καταγγελίας, εφόσον αυτά πληρούν τους όρους
της σύμβασης, μετά από την οικονομική εκκαθάριση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
19. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το παρόν στην έδρα του ΙΓΜΕ, Σ. Λούη 1, Γ΄
είσοδος Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρνές (Υπεύθυνη υπηρεσία: Τμήμα Προμηθειών) και ηλεκτρονικά
από την ιστοσελίδα του ΙΓΜΕ στη διεύθυνση www.igme.gr.
Πρόσθετες διευκρινίσεις δίδονται στα τηλέφωνα και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
Για διοικητικές, κ. Ι. Μαυρογιάννη, τηλ. 2131337037, email: mavrogian@igme.gr
Για τεχνικές, κ. Κ. Λασκαρίδη, τηλ. 2131337316, email: laskaridis@igme.gr
20. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι 20/11/2015 και προ της έναρξης της διαδικασίας του διαγωνισμού.
21. ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Παρασκευή 20/11/2015 ώρα 11.00 π.μ. στο κτίριο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρναί Τ.Κ. 13677.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τις περιγραφόμενες στην Προκήρυξη προϋποθέσεις, να
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υποβάλουν προσφορές μέχρι την 20/11/2015.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΓΜΕ

Ρ. ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)
ΕΡΓΟ: ΜΕΟΠΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ:350969)
ΥΠΟΕΡΓΟ 5 (Λ.Μ.: 69330005)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ
ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

«Εναρμόνιση με το διακοινοτικό τρόπο προσδιορισμού των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των κυριότερων εμπορεύσιμων τύπων ελληνικών
διακοσμητικών πετρωμάτων και δομικών λίθων με την εφαρμογή
ευρωπαϊκών προτύπων» (ΜΕΟΠΥ, ΥΠΟΕΡΓΟ 5)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

20.000€ συν ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικά 24.600€.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

25 ΗΜΕΡΕΣ

CPV:

79800000-2 (‘Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες’)

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σκοπός των αναθέσεων είναι η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας, αποθήκευσης και παρουσίασης μέρους των
δεδομένων και αποτελεσμάτων των εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 5 του Έργου
ΜΕΟΠΥ. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η εφαρμογή της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας εκτύπωσης, καθώς και
λογισμικού επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων περιλαμβανομένης και της γνώσης γεωγραφικών συστημάτων
πληροφορικής.
Πέραν της επεξεργασίας ψηφιακού υλικού, στο πλαίσιο της παρούσης, θα απαιτηθεί η φωτογράφηση 85
δειγμάτων Διακοσμητικών Πετρωμάτων και Δομικών Λίθων του ελλαδικού χώρου, κατά τρόπον ώστε να
αναδεικνύονται με πιστότητα τα αισθητικά χαρακτηριστικά και η υφή του φυσικού πετρώματος και επομένως ο
Ανάδοχος της συγκεκριμένης ανάθεσης θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένα εξειδικευμένος σε αυτό το είδος
εργασιών.
Τα αποτελέσματα του Υποέργου 5 (Έργο: ΜΕΟΠΥ) με τίτλο «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ ΤΥΠΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ» θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία βάσης επικαιροποιημένων δεδομένων, με την οποία το
Ι.Γ.Μ.Ε. θα συμβάλλει στην έκδοση του νέου Άτλαντα των Ελληνικών Διακοσμητικών Πετρωμάτων και Δομικών
Λίθων (Μαρμάρων κ.λπ.). Ο τελευταίος Άτλαντας, ο οποίος είχε εκδοθεί το 2006 από τον Ο.Π.Ε. (Οργανισμός
Προώθησης Εξαγωγών) με την επιστημονική συνεργασία του εργαστηρίου ΛΙΘΟΣ του Ι.Γ.Μ.Ε..
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οι προς ανάθεση υπηρεσίες αφορούν στο σχεδιασμό εντύπου που θα περιέχει τις πληροφορίες που θα έχουν
παραχθεί από την υλοποίηση του Υποέργου 5 του Έργου ΜΕΟΠΥ για τα μάρμαρα της Ελλάδας ταξινομημένες
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κατά περιοχή (περιφέρεια) προέλευσης και κατά χρώμα πετρώματος, όπως αυτές θα δοθούν από το
επιστημονικό προσωπικό του Ι.Γ.Μ.Ε.. Στο έντυπο θα υπάρχει αναφορά για τις μαρμαροφόρες περιοχές της
Ελλάδας και τις δοκιμές που έγιναν.
Τα γενικά χαρακτηριστικά του εκτυπωμένου Άτλαντα πρέπει να είναι τα ακόλουθα:
- Ο έντυπος Άτλαντας θα αποτελείται από 160 σελίδες κατ’ ελάχιστο πλέον εξωφύλλου
- Το χαρτί του σώματος θα είναι τουλάχιστον 170γρ velvet 3πλης επίστρωσης
- Το χαρτί του εξωφύλλου θα είναι τουλάχιστον 250γρ velvet 3πλης επίστρωσης και πιθανώς πλαστικοποιημένο
ματ.
- Η εκτύπωση θα είναι 4χρωμη τόσο του σώματος όσο και του εξωφύλλου
- Η βιβλιοδεσία του Άτλαντα θα είναι ραφτή κολλητή
- Η διάσταση του Άτλαντα δε θα ξεπερνάει το 23εκ επί 33εκ (ΠxY).
Η παροχή των υπηρεσιών θα λάβει χώρα σε φάσεις, ως ακολούθως:
Φάση A
Σχεδιασμός του Άτλαντα των Ελληνικών μαρμάρων, στο σύνολό του. Θα δοθούν από τον ανάδοχο προσχέδια
που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τους υπευθύνους του εργαστηρίου ΛΙΘΟΣ του Ι.Γ.Μ.Ε., από τα
οποία θα προκριθεί ένα τελικό που θα ακολουθηθεί από την περαιτέρω παραγωγή του.
Συγκεκριμένα θα σχεδιαστεί:
 το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο του Άτλαντα
 η εισαγωγή και τα γενικά κείμενα
 ο τρόπος απεικόνισης των δειγμάτων (85) και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους
 θα σχεδιαστεί και θήκη για cd που θα αποτυπωθεί σε ψηφιακή μορφή ο Άτλαντας
Χρονοδιάγραμμα: 1η -8η ΗΜΕΡΑ από την υπογραφή της σύμβασης
Παραδοτέο: Προσχέδιο ΑΤΛΑΝΤΑ, σύμφωνα με τα παραπάνω
Φάση B
Για την ολοκλήρωση του έργου θα απαιτηθούν από τον ανάδοχο οι εξής εργασίες:
Α) σχεδιασμός χαρτών με τους εμπορικούς τύπους μαρμάρων που θα δοθούν από το υπεύθυνο τμήμα του
Ι.Γ.Μ.Ε. Επίσης μπορεί να είναι έγχρωμοι ή ασπρόμαυροι μετά από υποδείξεις του Ι.Γ.Μ.Ε..
Β) Φωτογράφιση και επεξεργασία εικόνας για τα 85 δείγματα μαρμάρων με στόχο την άρτια και μορφολογική
απόδοση των δειγμάτων. Τα δείγματα μαρμάρων θα δοθούν από το Ι.Γ.Μ.Ε.
Γ) Συμπλήρωση των πινάκων με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε μαρμάρου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα
δοθούν από το Ι.Γ.Μ.Ε.
Χρονοδιάγραμμα: 9η -16η ΗΜΕΡΑ από την υπογραφή της σύμβασης
Παραδοτέο: Συμπληρωμένη βάση δεδομένων του ΑΤΛΑΝΤΑ, σύμφωνα με τα παραπάνω
Φάση Γ
Α) Παράδοση προεκτυπωτικού δείγματος προκειμένου να γίνει πλήρης έλεγχος της ύλης του ΑΤΛΑΝΤΑ από τους
υπευθύνους του Ι.Γ.Μ.Ε. και να γίνουν πιθανές διορθώσεις πριν από την τελική παραγωγή.
Β) Παράδοση ενός τελικού δείγματος του CD που θα περιέχει την ηλεκτρονική μορφή του ΑΤΛΑΝΤΑ για τελικό
έλεγχο
Χρονοδιάγραμμα: 16η -20η ΗΜΕΡΑ από την υπογραφή της σύμβασης
Παραδοτέο: Παράδοση προεκτυπωτικού δείγματος του ΑΤΛΑΝΤΑ και τελικού δείγματος του CD, σύμφωνα με τα
παραπάνω
Φάση Δ
Τελικό στάδιο παραγωγής
Εκτύπωση 100 αντιτύπων του Άτλαντα ο οποίος θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 160 σελίδες πλέον
ανθεκτικού εξωφύλλου.
Παραγωγή 500 cd’s με την ηλεκτρονική μορφή του ΑΤΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Χρονοδιάγραμμα: 21η -25η ΗΜΕΡΑ από την υπογραφή της σύμβασης
Παραδοτέο: Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:
 να εκτυπώσει 100 αντίτυπα του Άτλαντα ο οποίος θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 160 σελίδες πλέον
ανθεκτικού εξωφύλλου.
 να παραδώσει 500 cd’s με την ηλεκτρονική μορφή του ΑΤΛΑΝΤΑ, σύμφωνα με τα παραπάνω
2.2

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης υπηρεσιών

Μεταξύ του ΙΓΜΕ και του μειοδότη που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύμβαση όπου ο χρόνος υλοποίησης των
εργασιών δεν θα έχει διάρκεια άνω των εικοσιπέντε (25) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η διάρκεια κάθε φάσης και τα αντίστοιχα παραδοτέα αυτής περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.1.
Όπου στην παρούσα Ε.Σ.Υ. γίνεται αναφορά σε «ημέρες», αυτές εννοούνται ως ημερολογιακές.
2.3

Παραλαβή υπηρεσιών και παραδοτέων

Όλα τα παραδοτέα, θα δοθούν στην Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων και Πιστοποίησης των υπηρεσιών που θα
συγκροτηθεί από υπαλλήλους του ΙΓΜΕ.
Η παράδοση των παραδοτέων θα γίνει στην έδρα του Ι.Γ.Μ.Ε, Σπύρου Λούη 1, Γ΄ Είσοδος Ολυμπιακού χωριού,
13677 Αχαρνές.
Η παραλαβή των παραδοτέων και η πιστοποίηση των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά, με έλεγχο των
παραδοτέων και έκδοση αντίστοιχου πρωτόκολλου τμηματικής πιστοποίησης-παραλαβής (ανά Φάση).
3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών προσδιορίζεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, πάροχο των υπηρεσιών. Εφόσον η
αναθέτουσα αρχή το κρίνει απαραίτητο οι υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται και στις εγκαταστάσεις του ΙΓΜΕ,
Σπύρου Λούη 1, Γ΄ Είσοδος Ολυμπιακού χωριού, 13677 Αχαρνές.
Η παροχή υπηρεσιών του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και σε τυχόν άλλες εγκαταστάσεις, που επισύρει επί πλέον κόστος για το
ΙΓΜΕ, δεν είναι επιτρεπτή.
ΑΡΘΡΟ 4. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Τα κατωτέρω αναφερόμενα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά πιστοποιητικά αφορούν το φυσικό
πρόσωπο και επί νομικού προσώπου τον οριζόμενο Επιστημονικό Υπεύθυνο που θα εκτελέσει τις Υπηρεσίες.
Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε νομικό πρόσωπο αυτό δεσμεύεται σε μη αλλαγή του
Επιστημονικού Υπευθύνου που θα εκτελέσει τις Υπηρεσίες για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Αν παρόλα
αυτά προκύψει αλλαγή του Επιστημονικού Υπευθύνου ο αντικαταστάτης θα πληροί τις προϋποθέσεις της
προκήρυξης και της παρούσας.
4.1

Απαιτούμενα Προσόντα

Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο υποψήφιος ανάδοχος είναι:
1. Να έχει πρότερη εμπειρία στην εκτύπωση εντύπων μαρμάρου
2. Να αποδεικνύει με προσκόμιση δειγμάτων εργασιών τη δυνατότητα υψηλής πιστότητας απεικόνισης των
μαρμάρων
3. Να διαθέτει πιστοποίηση με ISO 9001:2008 σχετικό με το αντικείμενο της ανάθεσης
4.2

Δικαιολογητικά – Πιστοποιητικά
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του
νομίμου εκπροσώπου του Αναδόχου με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα καταγράφονται οι
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υπηρεσίες (παρόμοιες του προς ανάθεση υπηρεσιών) που έχει ολοκληρώσει και παραδόσει την τελευταία
τριετία, (Πελάτης, Αντικείμενο, Χρόνος Παράδοσης), με τις οποίες να αποδεικνύεται η δυνατότητα
υψηλής πιστότητας απεικόνισης των μαρμάρων
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του
νομίμου εκπροσώπου του Αναδόχου με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης καθώς και των απαιτήσεων του
έργου σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και αποδέχεται τους όρους
αυτούς.
Στις ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των όσων δηλώνονται.
ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Οι τιμές της προσφοράς του αναδόχου θα πρέπει να δίνονται σε Ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ, ο οποίος θα δίδεται
ξεχωριστά.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται µε χρηματικό ένταλμα ή επιταγή το οποίο θα εκδίδεται στο όνομά του
βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας,
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση, σε περίπτωση µη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του
δικαιούχου κ.λπ.).
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά σε ποσοστό επί της συνολικής αμοιβής, σύμφωνα με τα
ακόλουθα:
A) Το 20% μετά την παραλαβή των παραδοτέων της Α Φάσης
Β) Το 40% μετά την παραλαβή των παραδοτέων της Β Φάσης
Γ) Το υπόλοιπο 40% μετά την παραλαβή των παραδοτέων της Γ και Δ Φάσης
ΑΡΘΡΟ 6. ΙΣΧΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Οι διατάξεις της Παρούσας Ε.Σ.Υ. αποτελούν αναπόσπαστο συμπλήρωμα των όρων της σχετικής Διακήρυξης. Σε
περίπτωση αποκλίσεων θα υπερισχύουν οι διατάξεις της Διακήρυξης.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

9-11-2015

9-11-2015

ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Α) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΕΚΔΟΤΗΣ .......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης ...........................
Προς:

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ,
Σπύρου Λούη 1-Γ΄είσοδος Ολυμπιακό Χωριό-Αχαρνές 136 77

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ 400,00.
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση φυσικού προσώπου }: του ……….. οδός ……………. αριθμός …………… ΤΚ ……………………..,}
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας }: της Εταιρίας ……….. οδός ……………. αριθμός ………… ΤΚ …………………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας}:: των Εταιριών
α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
γ)………….. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και μέχρι του ποσού των ευρώ 400,00, για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 20-11-2015 για την
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», συνολικής αξίας 20.0000,00 ευρώ, σύμφωνα με τη με αριθμό 10/2015
Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: του εν λόγω προσώπου.
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας}: της εν λόγω Εταιρίας.
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας}: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας,
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 31-3-2016
(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του
χρόνου ισχύος της προσφοράς).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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β) ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ .......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης ...........................
Προς:

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ,
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Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ .......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση φυσικού προσώπου }: του ……….. οδός ……………. αριθμός …………… ΤΚ ……………………..,}
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας }: της Εταιρίας ……….. οδός ……………. αριθμός ………… ΤΚ …………………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας}:: των Εταιριών
α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
γ)………….. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ................... που
αφορά στο διαγωνισμό της 20-11-2015 για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΛΑΝΤΑ
ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», συνολικής αξίας
..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό 10/2015 Διακήρυξή σας
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: του εν λόγω προσώπου.
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας}: της εν λόγω Εταιρίας.
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας}: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας,
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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