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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΙΘΜ 1 / 2017
ΕΣΗΔΗΣ
(39276)

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
------------------ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
------------------Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Κ.Χαρίσης-Α.Ζώτου
Τηλέφωνο
: 26510 07133-09064
Fax
: 26510 07001
e-mail
: supplies@cc.uoi.gr
http://www.uoi.gr/services/economic/supplies

Ιωάννινα, 8-3-2017
Αριθμ. Πρωτ: 11325

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 1 / 2017
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή
Είδος Διαγωνισμού

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διεθνής

Κριτήριο Αξιολόγησης

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφορών

Ημερομηνία : 3/4/2017
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 13.30
Διαδυκτιακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή)
Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων Τμήμα Προμηθειών
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων , 45110 Ιωάννινα,
ος
(Μεταβατικό κτίριο 2 Όροφος (έντυπη υποβολή)
137.264,16€ (χωρίς Φ.Π.Α.) εκατόν τριάντα επτά
χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και
δέκα έξι λεπτών. 159.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. ) εκατόν πενήντα εννιά χιλιάδων ευρώ .

Τόπος Υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού

Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπάνης

Ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας
της Κυβέρνησης

10/3/2017

Ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση στον
Ελληνικό Τύπο

10/3/2017

2

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Έντυπων και Ηλεκτρονικών Συνδρομών
Επιστημονικών Περιοδικών & Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων και συνδρομών Βάσεων Δεδομένων MathScinet της Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διακ. 1/2017 [Σ/Α 39276]

17PROC005901176 2017-03-10
CPV

79980000-7

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση)
στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

10/3/2017

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση)
στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ

10/3/2017

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση)
στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

13/3/2017

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος στις
7 Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή
Ώρα Ελλάδος 10:00 πμ
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Διεύθυνση:

Χαρίσης Κωνσταντίνος- Ζώτου Αθηνά
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων , 45110 Ιωάννινα

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Αριθμός τηλεομοιοτυπίας:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Τηλ. 2651007333-2651009064
2651007001
supplies@cc.uoi

Διακήρυξη Αριθμ. 1/2017
Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές σε
ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Έντυπων και Ηλεκτρονικών Συνδρομών Επιστημονικών Περιοδικών &
Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων και συνδρομών Βάσεων Δεδομένων MathScinet της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων με διάρκεια σύμβασης δύο (2) ετών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής προϋπολογισμού συνολικού ποσού εκατόν πενήντα εννιά χιλιάδων ΕΥΡΩ
(159.000,00€) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ήτοι:
Έτος 2017: Προϋπολογισθείσα δαπάνη 79.500 ευρώ (με ΦΠΑ)

1.
2.

Συνδρομές
Έντυπα
Ηλεκτρονικά

33.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%)
46.500 € (συμεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Έτος 2018: Προϋπολογισθείσα δαπάνη 79.500 ευρώ (με ΦΠΑ)

1.
2.

Συνδρομές
Έντυπα
Ηλεκτρονικά

33.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%)
46.500 € (συμεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές με σκοπό
την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Έντυπων και Ηλεκτρονικών Συνδρομών Ξενόγλωσσων Επιστημονικών
Περιοδικών & Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» με διάρκεια σύμβασης δύο (2) ετών με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
προϋπολογισμού εκατόν πενήντα εννιά
χιλιάδων ΕΥΡΩ (159.000,00€) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), και
ειδικότερα την προμήθεια και παρακολούθηση Συνδρομών Επιστημονικών Περιοδικών σε έντυπη μορφή και εξασφάλιση
πρόσβασης σε ηλεκτρονική μορφή πλήρους κειμένου (On Line Full Text Access), Επιστημονικών Περιοδικών , Βάσεων
Δεδομένων, Year Books και Σειρών Εξωτερικού.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική
προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών[Άρθρο 27 παρ. 1 εδ. 2 και παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-082016) , από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στον Ελληνικό Τύπο, στον ιστοχώρο του Προγράμματος Διαύγεια (et.diavgeia. gov.gr) , στο
ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(www.uoι.gr) και στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr .
1) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη,
στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4412/16 (Α 147 ) και της Υ.Α.
Π1/2390/16-10-2013, και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
2) Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
3) Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με περισσότερες από μία προσφορές είτε
αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας, είτε με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, της υπεργολαβίας
συμπεριλαμβανομένης.
4) Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού ανά στάδιο και η υλοποίηση της προμήθειας καθορίζονται στους όρους
της παρούσας Διακήρυξης, και στα Παραρτήματα αυτής τα οποία επισυνάπτονται σ’ αυτή αποτελούν δε
αναπόσπαστο μέρος της και έχουν ως ακολούθως:

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 8-03-2017
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
(Υπογραφή)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ
* Ηλεκτρονική διεκπεραίωση. Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, που τηρείται στο αρχείο της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ' αριθμ. 1/2017)
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Ευρετήριο
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΎ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ
ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ
ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ
ΔΗΜΟΣΙΌΤΗΤΑ
ΑΡΧΈΣ ΕΦΑΡΜΟΖΌΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΎΝΑΨΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Έγγραφα της σύμβασης
Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Παροχή Διευκρινίσεων
Γλώσσα
Εγγυήσεις
ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ - ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ
Δικαιούμενοι συμμετοχής
Εγγύησησυμμετοχής
Λόγοι αποκλεισμού.
Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας..
Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Αποδεικτικά μέσα
ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης
ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ
Γενικοί όροι υποβολής προσφορών.
Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική
Προσφορά».......................................
Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών
προσφορών
Χρόνος ισχύος των προσφορών
Λόγοι απόρριψης προσφορών
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Αξιολόγηση προσφορών
ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ
ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗ - ΣΎΝΑΨΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΣΤΆΣΕΙΣ [ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ ΚΆΤΩ ΤΩΝ ΟΡΊΩΝ]
ΜΑΤΑΊΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ (ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΉΣ, ΚΑΛΉΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΑΡ. 129
ΌΡΟΙ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΑΡ. 130.
ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΆ ΤΟΥΣ
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία και Διευθύνσεις Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)
Ο τίτλος και τα λοιπά στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα :

Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μεταβατικό κτίριο-Πανεπιστημιούπολη

Πόλη
Ιωάννινα
Ταχυδρομικός Κωδικός
45110
Χώρα
Ελλάδα
Κωδικός NUTS
GR213
Τηλέφωνο
26510 07333-9064
Φαξ
26510 07001
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
supplies@cc.uoi.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες
Χαρίσης Κωνσταντίνος- Ζώτου Αθηνά
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Εκπαίδευση
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
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1.2 Στοιχεία Διαγωνισμού

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία κατά το άρθρο 27 του ν. 4412/16, ύστερα από κανονική προθεσμία
τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών [[Άρθρο 27 παρ. 1 εδ. 2 και παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016)) , από
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό Κ.Α. 1259ΒΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια συνδρομών μεμονωμένων τίτλων και βάσεων δεδομένων ξενόγλωσσων
επιστημονικών περιοδικών σε έντυπη ή και ηλεκτρονική (online) μορφή που θα παραλαμβάνει η Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την κάλυψη των αναγκών όλων των Τμημάτων του για τα έτη 2017, 2018.
Τα προς προμήθεια αντικείμενα κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
79980000-7
Δεν επιτρέπεται η τμηματική κατακύρωση.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι εκατόν πενήντα εννιά χιλιάδων ΕΥΡΩ (159.000,00€) (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.),
Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 137.264,16€ (χωρίς Φ.Π.Α.) εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων
ευρώ και δέκα έξι λεπτών.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24)μήνες με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς
βάσει της τιμής.
1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο,
όπως ισχύουν και ιδίως:
1) Του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/8-8-2016τ.Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2) Του Ν. 2859/2000 «περί Φ.Π.Α.». Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ((Α’ 248)
3) Του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ τ. Α’ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές
επιχειρήσεις).
4) Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ τ. Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την
ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.
5) Του Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131/Α/28-06-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
6) Του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α/10) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)»,όπως
προστέθηκε με την από 5/12/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α237/5-12-2012 και το άρθρο 63 του
Ν.4055/2012
7) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
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διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
8) Του Ν. 4009/2011 για τη «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
5Α
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19 /06-09- 2011).
9) Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων κλπ» (Α' 204) όπως ισχύει.
10) Του άρθρου 26 τουΝ. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011). «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της_Διοίκησης»,
καθώς και το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016).
11) Του Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Φ.Ε.Κ. 159/10-08-2012).
12) Του Ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14/Α /12) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής» κεφάλαιο Β’ άρθρο 9 «Συμπλήρωση του ΠΔ 118/07».
13) Του Ν 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ Α/ 13) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
όπως όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α/7-42014) και την παρ. 13 του άρθρου 37
14) Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
15) Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα τις
διατάξεις του άρθρου 1,.
16) Του Π.Δ. 80/2016 ( Α΄145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
17) Της υπ’αριθ. 6/28-02-2012 Π.Υ.Σ. «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012»
(Α’ 38/28.2.2012).
18) Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
19) Την Παράγραφο 8 του άρθρου 1 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ Α΄ 159/92) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης»
όπως αντικαταστήθηκε με το Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/4-9-2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και
τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
20) Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης
21) του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
22) του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
23) του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
24) του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
τωνάρθρων 7 και 13 έως 15
25) του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”
26) του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”
27) Του ΠΔ 25/2014 (ΦΕΚ 44/Α/25.02.2014) «Ηλεκτρονικό Αρχείο κα Ψηφιοποίηση Εγγράφων»
28) Του άρθρου 5 παραγρ. 1 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176/16.12.2015)«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεως
29) Τις διατάξεις του Ν. 3548/07 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό τύπο &
άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 68/Α/2007), όπως ισχύε
30) Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του ΥπουργείουΑνάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
31) Της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας“Τεχνικές
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λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
32) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα: «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
33) Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα αρ. 8453/17-2-17 (17REQ005829543).
34) Την 11022/3-3-2017 (Συνεδρία 1473/177/23-2-17) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων που αφορά α) την έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και β) την έγκρισης πίστωσης
ποσού για το έτος 2017: 79.500€ με ΦΠΑ και για το έτος 2018: 79.500€ με ΦΠΑ.
35) Την 8453/23-2-2017 Πράξη Απόφαση Πρύτανη με την οποία εγκρίνει την δαπάνη εις βάρος του ΚΑ 1259ΒΑ (ΑΔΑ
ΨΧΝΠ469Β7Η-Κ07).
36) Την 1474/178/7-3-2017 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την έγκριση των
τευχών

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.qov.qr του συστήματος
η
ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 3 Απριλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.
4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16- 10-2013.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, ήτοι την 7η Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. από το αρμόδιο,
πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του
Διαγωνισμού [εφεξής : «Επιτροπή του Διαγωνισμού»]) εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών .

1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 08/03/2017 στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 10/3/2017
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.47 : http :// www . promitheus . gov . gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 39276
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) απεστάλη προς δημοσίευση στις 10/3/2017 στο τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 ήτοι:
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ- ΑΘΗΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ– ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου
2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) στις
22/12/2016.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
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(URL) : www.uoi.gr στην διαδρομή : http://old.uoi.gr/services/economic/supplies/#pinakas

B. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη για τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει το Πανεπιστήμιό μας, πλην των
δημοσιεύσεων στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο, που θα βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 3548/2007, ν. 3801/2009, Πράξεις
23/2001 Τμήμα ΙV και 217/2011 Τμήμα VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου).
Ενημερώνονται οι υποψήφιοι προμηθευτές, ότι κατ’ άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης
της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται, σε κάθε περίπτωση, από τον προμηθευτή που θα
ανακηρυχθεί ανάδοχος απευθείας στους εκδότες των εφημερίδων. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός αναδόχων, ο
επιμερισμός της δαπάνης γίνεται με βάση το ύψος των επιμέρους συμβάσεων (ποσοστό επί της
συνολικής συμβατικής αξίας).

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το
στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί
ως τέτοιες.

2.
2.1.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
α ) Η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
β) Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
γ) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
δ) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
ε) Το σχέδιο της σύμβασης

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως
άνω συστήματος.
Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των
εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους ρους του
άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α΄34).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν τη καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής
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πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με
το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν
παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
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 5.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους
προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί
να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια
των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση
με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα.... [πχ αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Κάθε μορφής
επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική
γλώσσα.

2.1.5.Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της
παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την
αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον
αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για
κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος
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της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Το σχετικό υπόδειγμα υπάρχει στο Παράρτημα V
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά
τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών77, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή79 για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Επισημαίνεται ότι :
Προσφορές μπορούν να υποβάλουν επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εμπορία/προμήθεια Συνδρομών
Επιστημονικών Περιοδικών και Βάσεων δεδομένων. Οι ενδιαφερόμενοι/διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν τεκμηριωμένη
δραστηριότητα στον χώρο της προμήθειας/εμπορίας επιστημονικών περιοδικών (βάσεις δεδομένων, έντυπα/ηλεκτρονικά
περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία κλπ) και τεκμηριωμένη συνεργασία με ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, μέσω βεβαιώσεων καλής
εκτέλεσης έργου προμήθειας.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.745,28 ευρώ ήτοι 2%
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτος Φ.Π.Α.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 2.4.6 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7 ή δεν προσκομίσει εγκαίρως τα
προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα
μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με
τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
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φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται ,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις .
2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση .
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική
ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι προμηθευτές που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε
κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα Οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο .

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώνουν:
α) γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών (2014, 2015, 2016)
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Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών να είναι τουλάχιστον ίσος με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης .
β) πληροφορίες σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, (πχ. αναλογία, ιδίως, στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού)
γ) ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων ποσού ίσο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
δ) πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον ίση με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,οι οικονομικοί
φορείς απαιτείται να δηλώνουν :
α) τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τριών (3)τελευταίων ετών
β) το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας που
διαθέτουν ,
γ) τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας,
καθώς και τα μέσα μελέτης και έρευνας
δ) το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των διευθυντικών στελεχών τους κατά τα
τελευταία τρία έτη
ε) να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα.

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
α) Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις
του άρθρου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων , 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 της παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το
άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην
παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το
ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα μετις οδηγίες του Παραρτήματος IV.
2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις
παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παρούσας της παραγράφου 3.2 (υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης) , και κατά τη
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που
η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα
προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη
σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
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Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 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, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 , και στην
περίπτωση 2.2.3.3 περίπτωση β το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2. και στην περίπτωση 2.2.3.3 περίπτωση β.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό
του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού και
γ) για την παρ. 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας) προσκομίζουν:
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το
οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα
δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προμηθευτές προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο .

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:
α) Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τοµέα
δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις κατ' ανώτατο
όριο, συναρτήσει της ηµεροµηνίας σύστασης του οικονοµικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι
διαθέσιµες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών".
β) Οικονοµικές καταστάσεις ή αποσπάσµατα οικονοµικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η δηµοσίευση των
οικονοµικών καταστάσεων απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.

γ) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων.
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δ) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού)
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να
αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :
α) Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν την τελευταία τριετία,
κατά µέγιστο όριο, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
β) Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του
οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας .
γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού και των µέτρων που λαµβάνει ο οικονοµικός φορέας για την εξασφάλιση της
ποιότητας και των µέσων µελέτης και έρευνας της επιχείρησής του"
δ) Δήλωση στην οποία αναφέρονται το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη
και ο αριθµός των στελεχών της επιχείρησής του κατά τα τελευταία τρία χρόνια'
ε) Πιστοποιητικά εκδιδόµενα από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισµένων
ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των αγαθών, επαληθευόµενη µε παραποµπές σε ορισµένες τεχνικές
προδιαγραφές ή πρότυπα

Β.5.. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη
νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε
ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών
φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που
εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής
επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Επισήμανση:
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
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Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, για το σύνολο της
προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας .
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους
τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην
προσφορά,απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
2.4.2.1.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο
1.5 ) στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37
και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3
παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 2.4.2.2. Ο χρόνος
υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το
σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως
άνω Υπουργικής Απόφασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα
ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα
κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
και την παρούσα.
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(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές,
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως
εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία
υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
2.4.2.5.Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως
περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη
κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση
από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια
της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία
που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου
XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης
(Παράρτημα IV).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση.
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας
διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή (Υπόδειγμα V)
γ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7.2 Β.5. της
παρούσας διακήρυξης και
δ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά (πλην της
εγγύησης) για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

19

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Έντυπων και Ηλεκτρονικών Συνδρομών
Επιστημονικών Περιοδικών & Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων και συνδρομών Βάσεων Δεδομένων MathScinet της Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διακ. 1/2017 [Σ/Α 39276]

17PROC005901176 2017-03-10

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ” του Παραρτήματος I της Διακήρυξης και να περιλαμβάνει τα
εξής:
α) Το φύλλο συμμόρφωσης Γενικων Όρων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.
β) Τον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α: Συνδρομές σε Έντυπη Μορφή ( ΦΠΑ 6%) και τον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β.
Συνδρομές σε Ηλεκτρονική Μορφή ( ΦΠΑ 24%) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017.
Τα παραπάνω να τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένα .

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III της διακήρυξης.
Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού ή την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, καθώς και το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης σύμφωνα
με το Παράρτημα I Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
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 υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την
αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα III της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 240 ημερών από την
επομένη της ημερομηνίας της διενέργειας του διαγωνισμού .
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση
της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν
να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,απορρίπτει, σε κάθε
περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα
στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3.
(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής
προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας.
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή
εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης.
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γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η
εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102
του ν. 4412/2016.
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους του άρθρου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του
ν. 4412/2016), και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) Η οποία είναι υπό αίρεση.
η) Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.
θ) Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή
Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
Την 7/4/2017 και ώρα 10.00 ή τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών .
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με σχετική πρόσκλησή της που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα σε
κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά.
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που
θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με σχετική πρόσκλησή της που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων ανά στάδιο κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά
πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους,
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων
διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των
εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές
και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό
στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία .
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην
ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι
της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά διακρατούνται μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που
προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την
παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί
από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο . 3.4.της παρούσας.
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του
συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των
είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014
(Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στη παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 2.2.3 της διακήρυξης.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει
ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος,
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3. (λόγοι
αποκλεισμού)
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες
ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης. ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις
οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής
του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε
για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει
την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:
Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή
από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την
απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη
παράγραφο 3.4.
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Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν
σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων και
μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα
δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση,
με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά..

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση καιυποστεί ή ενδέχεται να
υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να
ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της
παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η
προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά179 με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την
επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.
Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεωνπροδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω
της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του
άρθρου 5 του ν. 3886/2010.
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή
σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία
και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την
Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της
αιτήσεως.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010
όπως ισχύει.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους
λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.
Επίσης δύναται να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της, ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη .

4.ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
4.1.1.Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 2..1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης ή το περιεχόμενό
της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72
του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς
αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό
5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην
αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος 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 δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

4.4 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου
οργάνου.

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει τη σύμβαση κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.4412/2016, που θα
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2.2.3 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της
σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου.
Η πληρωμή των συνδρομών θα γίνεται με τμηματικές καταβολές σύμφωνα με τις τιμολογήσεις του αναδόχου.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή ήτοι:
α ) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίmωση αυτοδίκαιης παραλαβής, από δεικτικό
προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ)Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού/ 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 ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.
4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που
υπάγονται στον παρόντα νόμο, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την
έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμmου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και
κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ
ΟΓΑ .
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του
καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν,
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει
ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη
συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2
(Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –
αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρ- μόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

5.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει βάση δεδομένων (data base) με σύνδεση On-Line μέσω της οποίας η Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα μπορεί να παρακολουθεί τις παραγγελίες που έχει κάνει, τις αποστολές των τόμων/τευχών
που έχει κάνει ο ανάδοχος στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τα ελλείποντα τεύχη των συνδρομών (claims) για
τα οποία ο ανάδοχος έχει ειδοποιήσει τους εκδότες και όλα τα στοιχεία που τυχόν την ενδιαφέρουν. Προσφορά που δεν
παρέχει τα ανωτέρω δεν θα γίνεται δεκτή.
2. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη και τακτική αποστολή των τευχών των περιοδικών στη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει σε τακτά διαστήματα τη
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τυχόν βιβλιογραφικές και άλλες αλλαγές των συνδρομών. H μη εκτέλεση της
παραγγελίας πρέπει να δικαιολογείται κατά περίπτωση.
3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει κάθε ενέργεια για την αναπλήρωση των ελλείψεων που έχουν αναφερθεί από
τη Bιβλιοθήκη. Aντίγραφο της οχλήσεως προς τους εκδότες θα κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Bιβλιοθήκη το πολύ σε δέκα
πέντε (15) μέρες από την ημέρα που η Bιβλιοθήκη θα παραδίνει τη σχετική με την καθυστέρηση έγγραφη ειδοποίηση
(claim). Tυχόν επιβαρύνσεις που θα προκύψουν λόγω μη έγκαιρης ειδοποίησης των εκδοτών από τον προμηθευτή θα
επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
6.1 Χρόνος παράδοσης τόμων/τευχών
6.1.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει όλα τα τεύχη των εντύπων συνδρομών του κάθε έτους μέχρι το τέλος
του. Από αυτήν την ημερομηνία εξαιρούνται τίτλοι που δεν εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και οι τίτλοι στους
οποίους η ετήσια συνδρομή αρχίζει σε ημερομηνία πέραν της 01ης Ιανουαρίου 2017 ή έχουν καθυστερημένη έκδοση τευχών.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης,
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και
η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του
ν.4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

6.2 Παραλαβή τόμων/τευχών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής τόμων/τευχών
6.2.1. Η αποστολή των τόμων/τευχών των περιοδικών θα γίνεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier). Τα δέματα θα
πρέπει να συνοδεύονται από αλφαβητική λίστα των τίτλων, καθώς και των αριθμών τόμων/τευχών που περιέχουν. Σε
οποιαδήποτε περίπτωση παράβλεψης ή παραλείψεων στην παραπάνω διαδικασία, ή/και λανθασμένων παραστατικών η
ΒΠΙ δικαιούται να μην παραλάβει το σχετικό υλικό και να επιστρέψει τα παραστατικά ή/και το υλικό στον προμηθευτή ώστε
να παραδοθεί ξανά με τον προβλεπόμενο τρόπο. Οι συνέπειες αυτές δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής
ενημερώσει και τεκμηριώσει εγγράφως στη ΒΚΠ μέσα στο χρονικό διάστημα του συμβατικού χρόνου παράδοσης του
υλικού την αδυναμία εύρεσης και παράδοσης κάθε τίτλου.
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6.3 Ειδικοί Όροι
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την προμήθεια έντυπων ή
ηλεκτρονικών περιοδικών, περιοδικών σε ηλεκτρονική μορφή, Year Books και Σειρών Εξωτερικού ή να προσθέτει
νέους τίτλους πρίν την έναρξη των συνδρομών μετά από έγκαιρη συνεννόηση με τον ανάδοχο.
Οι συνδρομές θα καλύπτουν ολόκληρα έτη. Στις περιπτώσεις τίτλων, η συνδρομή των οποίων ξεκινά στη μέση του
ημερολογιακού έτους και ολοκληρώνεται στα μέσα της επόμενης χρονιάς, η συνδρομή θα υπολογίζεται για το
διάστημα αυτό.
Tόπος παράδοσης των περιοδικών ορίζεται το κτίριο της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων. Το κόστος αποστολής των περιοδικών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα βαρύνει τον
ανάδοχο.
Όλοι οι τόμοι / τεύχη των περιοδικών θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
ημερομηνία έκδοσής τους, όταν πρόκειται για εκδόσεις Η.Π.Α. και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες όταν πρόκειται για
ευρωπαϊκές εκδόσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται μέχρι
και είκοσι (10) ή τριάντα (15) μέρες αντίστοιχα.
Αλλαγές στο περιεχόμενο των τίτλων: Μετά την υπογραφή της σύμβασης η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει ή να αφαιρεί τίτλους περιοδικών και να ζητά την αλλαγή της μορφής
της αιτούμενης πρόσβασης σε ορισμένους τίτλους περιοδικών (π.χ. από έντυπη σε online) υπό την προϋπόθεση ότι
δεν αλλάζουν τα οικονομικά μεγέθη της σύμβασης.
Μετά τη σύμβαση ο ανάδοχος θα πρέπει να εκδίδει τιμολόγια για κάθε τίτλο (συνδρομή) περιοδικού ή βάσης
δεδομένων περιοδικών στα στοιχεία που θα του υποδειχθούν από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Α/Α
(α)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
(β)
(γ)
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλαμβάνει ΝΑΙ
από τους εκδότες τα έντυπα τεύχη των περιοδικών για
λογαριασμό της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
να ελέγχει για τυχόν καθυστερημένα τεύχη, να διενεργεί της
απαραίτητες υπομνήσεις της εκδότες και να φροντίζει για τη
συνεχή κανονική αποστολή των περιοδικών και την
αναπλήρωση των τευχών που καθυστερούν ή δεν
παρελήφθησαν ή δεν παραδόθηκαν στη Βιβλιοθήκη χωρίς
να απαιτείται καμία υπενθύμιση από την Βιβλιοθήκη. Στην
τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος που
θα υλοποιούνται τα παραπάνω.
Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος Μέγιστος χρόνος
παράδοσης των τευχών των έντυπων περιοδικών από τους παράδοσηςείκοσι (20)
εκδότες που έχουν την έδρα της στην Ευρώπη.
ημέρες από την
ημερομηνία έκδοσης των
τευχών
Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος Μέγιστος χρόνος
παράδοσης των τευχών των έντυπων περιοδικών από τους παράδοσης τριάντα (30)
εκδότες που έχουν την έδρα της της Η.Π.Α. και εκτός ημέρες από την
Ευρώπης.
ημερομηνία έκδοσης των
τευχών
Ο ανάδοχος θα πρέπει να δεσμεύεται ότι τεύχη περιοδικών ΝΑΙ
ελαττωματικά (κακέκτυπα, με ελλιπείς σελίδες, κτλ.),
επιστρέφονται και αντικαθίσταται εντός χρονικού
διαστήματος ίδιου με τα παραπάνω (παρ. 2 και 3) με
αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να δεσμεύεται ότι η παράδοση των ΝΑΙ
τευχών των έντυπων περιοδικών θα πρέπει να γίνεται στη
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου σε τακτική βάση με
αερομεταφορά (courier) και κάθε αποστολή θα συνοδεύεται
από αναλυτική κατάσταση των αποστελλόμενων τευχών.
Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιγράφεται ο
τρόπος και ο χρόνος αποστολής και παράδοσης των τευχών
των περιοδικών.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να δεσμεύεται ότι θα αποστέλλει στη ΝΑΙ
Bιβλιοθήκη σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μία
φορά κάθε δύο μήνες) απολογισμό των ενεργειών του
(τεύχη που έχει αποστείλει, δικαιολόγηση για τεύχη που δεν
έχουν παραδοθεί κλπ).
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την πρόσβαση στην ΝΑΙ
ψηφιακή έκδοση όλων των έντυπων περιοδικών, όταν αυτή
προσφέρεται δωρεάν ή συμπεριλαμβάνεται στην έντυπη
συνδρομή και κατά συνέπεια θα πρέπει να αναφέρει με
σαφήνεια στην τεχνική προσφορά του τα εξής:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(δ)

29

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Έντυπων και Ηλεκτρονικών Συνδρομών
Επιστημονικών Περιοδικών & Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων και συνδρομών Βάσεων Δεδομένων MathScinet της Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διακ. 1/2017 [Σ/Α 39276]

17PROC005901176 2017-03-10

8.

α) ποια από τα περιοδικά της διακήρυξης διαθέτουν
«online» έκδοση δωρεάν για τις συνδρομές της έντυπης
μορφής (πρέπει να υποβληθεί κατάσταση που θα περιέχει
μόνο εκείνους τους τίτλους της παρούσας διακήρυξης για
τους οποίους η online (ψηφιακή) έκδοση προσφέρεται
δωρεάν (χωρίς επιπλέον χρέωση) για το έτος 2017 και
συμπεριλαμβάνεται (ως παροχή) στην έντυπη συνδρομή)
και να δεσμεύεται ότι θα αποστείλει αντίστοιχη κατάσταση
το αργότερο εντός του Δεκεμβρίου του προηγουμένου
έτους.

ΝΑΙ

β) να δεσμεύεται ότι θα αναλάβει να διεκπεραιώσει τις
απαραίτητες διαδικασίες και συνεννοήσεις με τους εκδότες,
ώστε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να έχει πρόσβαση στην
ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού μέσω του Διαδικτύου
και ότι θα φροντίζει να επικοινωνεί με τους εκδότες για την
επίλυση των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν με
την πρόσβαση κατά τα έτη 2017, και 2018,

ΝΑΙ

γ) να δεσμεύεται ότι θα ενημερώνει τη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την εκάστοτε νέα ψηφιακή
έκδοση των συνδρομών της και

ΝΑΙ

δ) να δεσμεύεται ότι τα αναφερόμενα στις παραπάνω
παραγράφους 7.β και 7.γ ισχύουν για οποιαδήποτε online
συνδρομή περιοδικού ζητηθεί από τη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα έτη 2017 και 2016 (δωρεάν με
την συνδρομή στην έντυπη μορφή, έναντι επιπλέον χρέωσης
ή μόνο online).
Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να περιγράφει αναλυτικά στην
τεχνική του προσφορά τις διαθέσιμες online μέσω Internet
υπηρεσίες εξυπηρέτησης/υποστήριξης προς την Bιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τις οποίες έχει τη δυνατότητα
να παρέχει.

ΝΑΙ

Ειδικότερα θα πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος
online σύνδεσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το πληροφοριακό σύστημα
του αναδόχου που θα δίνει τη δυνατότητα στο αρμόδιο
προσωπικό της Βιβλιοθήκης της ηλεκτρονικής
παρακολούθησης των στοιχείων κάθε συνδρομής και της
αποστολής των αντίστοιχων τευχών των περιοδικών προς
την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Οι Τίτλοι Επιστημονικών Περιοδικών των οποίων ζητείται η συνδρομή για το 2017 περιλαμβάνονται
σε δύο συνημμένα αρχεία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνουν:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α: Συνδρομές σε Έντυπη Μορφή ( ΦΠΑ 6%)

ISSN

1.
2.
3.

TITLE

0335-5322

ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES

0994-4524

ACTUEL MARX /ALL EXCEPT FRANCE/

0776-3808

AEGAEUM : ANNALES D ARCHEOLOGIE EGEENNE DE L
UNIVERSITE DE LIEGE

0738-4602

AI MAGAZINE

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

0002-7294
1945-7782
1945-7731
1945-7707
1945-7669

AMERICAN ANTHROPOLOGIST - PRINT + ONLINE /FOR
WILEY EUROPE/
AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : APPLIED ECONOMICS PRINT + ONLINE
AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : ECONOMIC POLICY PRINT + ONLINE
AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : MACROECONOMICS PRINT + ONLINE
AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : MICROECONOMICS PRINT + ONLINE

0002-8282

AMERICAN ECONOMIC REVIEW - PRINT + ONLINE ( Includes

0002-8762

AMERICAN HISTORICAL REVIEW /FOR EUROPE EXC UK/

0002-9114

AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY

0002-9556

AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY /FOR INSTITUTIONS/

0003-2468

ANALECTA BOLLANDIANA

0066-1546

ANATOLIAN STUDIES - PRINT + ONLINE /FOR US CANADA
MEXICO/ /FOR INSTITUTIONS/

0395-2649

ANNALES - HISTOIRE SCIENCES SOCIALES - PRINT + ONLINE

0066-2062

ANNALES DE DEMOGRAPHIE HISTORIQUE

0066-2399

ANNEE SOCIOLOGIQUE /ALL EXCEPT FRANCE/

0003-5688

ANTIKE KUNST

0003-5696
0003-570X
0770-2817
0003-6293
0570-6084

ANTIKE UND ABENDLAND /ALL EXCEPT AMERICAS/ /FOR
INSTITUTIONS/
ANTIKE WELT : ZEITSCHRIFT FUER ARCHAEOLOGIE UND
KULTURGESCHICHTE
ANTIQUITE CLASSIQUE
ANZEIGER FUER DIE ALTERTUMSWISSENSCHAFT - INCLS
DIDAKTISCHE INFORMATIONEN
ARCHAEOLOGICAL REPORTS - PRINT + ONLINE /ALL EXCEPT
US CANADA MEXICO JAPAN/

25.

26.

0003-8105

ARCHAEOLOGISCHER ANZEIGER

0066-6459

ARCHIV FUER PAPYRUSFORSCHUNG UND VERWANDTE

PUBLNAME

FORMAT

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

EDITIONS DU SEUIL

ΝΑΙ

PRESSES UNIV
FRANCE/DEPT REVUE
ASSN PROMO ETU
EGEENNES

ΝΑΙ

ASSN ADVMNT ARTFL
INTELLIGENCE
WILEY-BLACKWELL
AMERICAN
ECONOMIC ASSN
AMERICAN
ECONOMIC ASSN
AMERICAN
ECONOMIC ASSN
AMERICAN
ECONOMIC ASSN
AMERICAN
ECONOMIC ASSN
OXFORD UNIVERSITY
PRESS
ARCHAEOLOGICAL
INST OF AMERICA
UNIVERSITY OF
ILLINOIS PRESS
SOCIETE DES
BOLLANDISTES
CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS
LIBRAIRIE ARMAND
COLIN

NUMBER
ED SERIES
MEMBER
SHIP
TITLE
PRINT +
ONLINE
PRINT +
ONLINE
PRINT +
ONLINE
PRINT +
ONLINE
PRINT +
ONLINE
PRINT +
ONLINE

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

PRINT +
ONLINE
PRINT +
ONLINE

ΝΑΙ
ΝΑΙ

EDITIONS BELIN

ΝΑΙ

PRESSES UNIV
FRANCE/DEPT REVUE
VEREIN FREUNDE
ANTIKER KUNST

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

DE GRUYTER
WISSENSCHAFTL
BUCHGESELLS WBG
COLLEGE ERASME - G
MOUCHARTE
UNIVERSITAETSVERLA
G WAGNER
CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS
VERLAG ERNST
WASMUTH
TUEBINGEN
DE GRUYTER SAUR

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
PRINT +
ONLINE
UNNUMB
ERED
SERIES

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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GEBIETE /ALL EXCEPT AMERICAS/ /FOR INSTITUTIONS/
27.
28.
29.
30.
31.

0378-2808

ARCHIVUM OTTOMANICUM

0004-3214

ART IN AMERICA /**/ /ALL EXCEPT CANADA/

0245-5676

ART PRESS - PRINT + ONLINE

ART PRESS

1745-9303

ART REVIEW - ENGLAND - PRINT + ONLINE

ART REVIEW LTD

0393-7267

32.
33.
34.
35.
36.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

BALKANISTICA /INSTITUTIONS ONLY/

0006-1913

BIBLIOTHECA ORIENTALIS - PRINT + ONLINE

1591-0172

BIZANTINISTICA RIVISTA DI STUDI BIZANTINI E SLAVI

0005-3783

BOLLETTINO DELLA BADIA GRECA DI GROTTAFERRATA
BOREAS : BEIHEFT

60.
61.

NUMBER
ED SERIES
PRINT +
ONLINE
PRINT +
ONLINE

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

SILVANA EDITORIALE
ASSN ADVMNT ARTFL
INTELLIGENCE
UNIV OF MISSISSIPI
%D L DYER
NEDERLANDS INST
NABIJE OOSTEN
CENTRO IT STUDI
ALTO MEDIOEVO
BOLL BADIA GRECA
BIB MONASTICA
ARCHAEOLOGISCHES
SEMINAR

ΝΑΙ

MEMBER
SHIP

ΝΑΙ
ΝΑΙ

PRINT +
ONLINE

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

NUMBER
ED SERIES

ΝΑΙ

0007-7704

BYZANTINISCHE ZEITSCHRIFT /ALL EXCEPT AMERICAS/ /FOR
INSTITUTIONS/

DE GRUYTER SAUR

0007-7712

BYZANTINOSLAVICA

KUBON & SAGNER

0378-2506

BYZANTION - PRINT + ONLINE

EDITIONS PEETERS

0007-9731

CAHIERS DE CIVILISATION MEDIEVALE

CESCM/UNIV DE
POITIERS

ΝΑΙ

0008-011X

CAHIERS DU CINEMA - FRENCH ED

CAHIERS DU CINEMA

ΝΑΙ

0181-1525

CAHIERS DU MUSEE NATIONAL D ART MODERNE

EDITIONS DU CENTRE
POMPIDOU

ΝΑΙ

0068-516X

CAHIERS FERDINAND DE SAUSSURE

LIBRAIRIE DROZ SA

0008-042X

CAHIERS PEDAGOGIQUES
CAMBRIDGE CLASSICAL JOURNAL - PRINT + ONLINE /ALL
EXCEPT US CANADA MEXICO JAPAN/ /FOR INSTITUTIONS/
CANADIAN JOURNAL OF MATHEMATICS - PRINT + ONLINE
- SINGLE SITE ACCESS /ALL EXCEPT CANADA/
CANADIAN SLAVONIC PAPERS - PRINT + ONLINE /FOR
TAYLOR & FRANCIS EURO CNTRS/ /FOR INSTITUTIONS/
CHILDHOOD EDUCATION - PRINT + ONLINE /FOR TAYLOR &
FRANCIS EURO CNTRS/ /FOR INSTITUTIONS/
CHURCH HISTORY AND RELIGIOUS CULTURE - PRINT +
ONLINE /ALL EXCEPT US CANADA MEXICO/ /FOR INST/
CODICES MANUSCRIPTI & IMPRESSI : ZEITSCHRIFT FUER
HANDSCHRIFTENKUNDE INCLS SUPPLEMENT
DUMBARTON OAKS PAPERS /ALL EXCEPT AUSTRALIA NEW
ZEALAND EUROPE/
ENTRETIENS SUR L ANTIQUITE CLASSIQUE DE LA
FONDATION HARDT

CRAP
CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS
UNIV TORONTO PRESS
JRNLS DEPT
TAYLOR & FRANCIS
GROUP
TAYLOR & FRANCIS
GROUP

1750-2705
0008-414X
0008-5006
0009-4056
1871-241X
0379-3621
0070-7546
0071-0822
0174-6545

EPIGRAPHICA ANATOLICA

0213-1986

ERYTHEIA

0046-2616

ETHNOLOGIE FRANCAISE /ALL EXCEPT FRANCE/

0014-200X

ETUDES CLASSIQUES - BELGIUM

0256-2928

EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION PRINT + ONLINE - CURRENT YEAR ACC /ALL EXCEPT NOA
LAM/

0014-5815

FF COMMUNICATIONS

0394-1493

FLASH ART INTERNATIONAL

0016-920X

GESTA - PRINT + ONLINE

58.

59.

ARTE MEDIEVALE : PERIODICO INTERNAZIONALE DELL ARTE
MEDIEVALE
ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE MEMBERSHIP

0360-2206

37.
38.

OTTO HARRASSOWITZ
VERLAG
BRANT PUBL

BRILL

ΝΑΙ
ΝΑΙ
PRINT +
ONLINE

NUMBER
ED SERIES
PRINT +
ONLINE
PRINT +
ONLINE
PRINT +
ONLINE
PRINT +
ONLINE
PRINT +
ONLINE

BRUEDER HOLLINEK &
CO GMBH
DUMBARTON OAKS
PUBLISHING

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

DR RUDOLF HABELT
GMBH
UCM - FACT
FILOLOGIA A35
PRESSES UNIV
FRANCE/DEPT REVUE
LES ETUDES
CLASSIQUES

BOOKSTORE
TIEDEKIRJA
GIANCARLO POLITI
EDITORE
UNIVERSITY OF
CHICAGO PRESS

ΝΑΙ

ΝΑΙ

LIBRAIRIE DROZ SA

SPRINGER SCIENCE
BUS MEDIA BV

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
PRINT +
ONLINE

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
PRINT +
ONLINE

ΝΑΙ
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62.
63.
64.
65.

0017-1298

GLOTTA - PRINT + ONLINE

0013-9696

GREEK REVIEW OF SOCIAL RESEARCH

0984-2292

GUERRES MONDIALES ET CONFLITS CONTEMPORAINS /ALL
EXCEPT FRANCE/

0160-0923

HELIOS - TEXAS

66.

HELLENIC SOCIETY PACKAGE - PRINT + ONLINE /ALL EXCEPT
US CANADA MEXICO JAPAN/ /FOR INSTITUTIONS/

67.

HERITAGE TURKEY

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

HERMATHENA

HERMATHENA

0018-0777

HERMES - ZEITSCHRIFT FUER KLASSISCHE PHILOLOGIE PRINT + ONLINE

FRANZ STEINER
VERLAG GMBH

0338-487X

HERODOTE /FOR INSTITUTIONS/

MASSON EDITIONS

0175-3479

HESSISCHE BLAETTER FUER VOLKS UND
KULTURFORSCHUNG

0992-2059

HISTOIRE DE L ART
HISTOIRE DE L EDUCATION

JONAS VERLAG KUNST
& LITERATUR
HISTOIRE DE L ARTAPAHAU
INRP

1296-3275

HISTOIRE DU CHRISTIANISME

CLD

0144-5138

HISTORY OF UNIVERSITIES /FOR EUROPE EXC UK/

OXFORD UNIV PRESS
DISTB CTR

1543-1649

INTERNATIONAL JOURNAL FOR MULTISCALE
COMPUTATIONAL ENGINEERING /ACAD PUBL NONPROFIT
INST EXC LG CORP/

BEGELL HOUSE
PUBLISHERS

0272-7919

INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKISH STUDIES

0021-1842

ISLAMIC QUARTERLY /FOR INSTITUTIONS/

0341-9142

ISTANBULER MITTEILUNGEN - DEUTSCHES
ARCHAEOLOGISCHES INSTITUT - ABT ISTANBUL

0070-4415

JAHRBUCH DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN
INSTITUTS /ALL EXCEPT NORTH AMERICA/ /FOR
INSTITUTIONS/

DE GRUYTER

1617-5581

JAHRBUECHER FUER GESCHICHTE UND KULTUR
SUEDOSTEUROPAS

DR ANTON
KOVAC/SLAVICA
VERLAG

0895-3309

JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES

AMERICAN
ECONOMIC ASSN

0022-0515

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE - PRINT + ONLINE

76.

77.
78.
79.

80.

81.

82.

83.
84.

0075-4269

85.
86.
87.

0022-2968
0075-4358

88.
1096-2247
89.
90.
91.
92.

VANDENHOECK &
RUPRECHT
NATL CENTRE SOCIAL
RESCH/EEKE
PRESSES UNIV
FRANCE/DEPT REVUE
TEXAS TECH
UNIVERSITY PRESS
CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS
BRIT INST OF ARCH AT
ANKARA

0003-0279
0022-4995
0075-4390

JOURNAL OF HELLENIC STUDIES - PRINT + ONLINE /ALL
EXCEPT US CANADA MEXICO JAPAN/
JOURNAL OF MEDITERRANEAN STUDIES /ALL EXCEPT US/
/FOR INSTITUTIONS/
JOURNAL OF NEAR EASTERN STUDIES /ALL EXCEPT JAPAN/
JOURNAL OF ROMAN STUDIES - PRINT + ONLINE /ALL
EXCEPT US CANADA MEXICO JAPAN/ /FOR INSTITUTIONS/
JOURNAL OF THE AIR & WASTE MANAGEMENT
ASSOCIATION - PRINT + ONLINE /FOR TAYLOR & FRANCIS
EURO CNTRS/
JOURNAL OF THE AMERICAN ORIENTAL SOCIETY - PRINT +
ONLINE
JOURNAL OF THE ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF THE
ORIENT /ALL EXC US CAN MEX/ /FOR INSTITUTIONS/
JOURNAL OF THE WARBURG AND COURTAULD INSTITUTES
/FOR INSTITUTIONS/

0776-3824

KERNOS

0075-6334

KLIO : BEITRAEGE ZUR ALTEN GESCHICHTE /ALL EXCEPT
AMERICAS/ /FOR INSTITUTIONS/

93.

INTL JRNL TURK
ST/UNIV OF WISC
ISLAMIC CULTURAL
CENTRE
VERLAG ERNST
WASMUTH
TUEBINGEN

PRINT +
ONLINE

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

PRINT +
ONLINE

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

PRINT +
ONLINE

ΝΑΙ
ΝΑΙ

NUMBER
ED SERIES

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
NUMBER
ED SERIES

ΝΑΙ

ΝΑΙ

AMERICAN
ECONOMIC ASSN
CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS
MALTA UNIVERSITY
PUBL LTD
UNIVERSITY OF
CHICAGO PRESS
CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS

NUMBER
ED SERIES
MEMBER
SHIP
TITLE
PRINT +
ONLINE
PRINT +
ONLINE

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
PRINT +
ONLINE
PRINT +
ONLINE

AMERICAN ORIENTAL
SOCIETY

PRINT +
ONLINE

WARBURG INST/UNIV
OF LONDON
DIFFUSION DE
BOCCARD
AKADEMIE
VERLAG/OLDENBOUR
G VLG

ΝΑΙ

ΝΑΙ

TAYLOR & FRANCIS
GROUP

BRILL

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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94.
95.

0340-7403

KRITISCHE BERICHTE - JONAS-VERLAG KUNST & LITERATUR

JONAS VERLAG KUNST
& LITERATUR

ΝΑΙ

0439-4216

L HOMME - REVUE FRANCAISE D ANTHROPOLOGIE

EDITIONS EHESS

ΝΑΙ

LA PAROLA DEL PASSATO /RIVISTA DI STUDI ANTICHI/

0097-8507

LANGUAGE - PRINT + ONLINE - SITE LICENSE

GAETANO
MACCHIAROLI
EDITORE
LINGUISTIC SOCIETY
OF AMERICA

ΝΑΙ

0031-2355

2191-611X

LANGUAGE LEARNING IN HIGHER EDUCATION /ALL EXCEPT
AMERICAS/ /FOR INSTITUTIONS/

DE GRUYTER

0025-2603

MANUSCRIPTA - PRINT + ONLINE /FOR RENEWALS/

BREPOLS PUBLISHERS

0076-6127

MEDIEVALIA ET HUMANISTICA : STUDIES IN MEDIEVAL
RENAISSANCE CULTURE

ROWMAN &
LITTLEFIELD PUBL INC

ΝΑΙ

1593-456X

MEDIOEVO GRECO

EDIZIONI DELL ORSO

ΝΑΙ

0223-5102

MELANGES DE L ECOLE FRANCAISE DE ROME : ANTIQUITE

ΝΑΙ

MELANGES DE L ECOLE FRANCAISE DE ROME : MOYEN AGE PRINT + ONLINE
METIS /REVUE D ANTHROPOLOGIE DUE MONDE GREC
ANCIEN/
MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN
INSTITUTS - ROEMISCHE ABTEILUNG

ECOLE FRANCAISE DE
ROME
ECOLE FRANCAISE DE
ROME
DAEDALUS EDITIONS
EPE
VERLAG SCHNELL &
STEINER GMBH

1276-4159

MOYEN AGE - HEIMDAL

EDITIONS HEIMDAL

0771-6494

MUSEON - REVUE D ETUDES ORIENTALES - PRINT + ONLINE

EDITIONS PEETERS

0029-6236

NUOVA RIVISTA STORICA

0029-9669

OESTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FUER VOLKSKUNDE

0143-0955

ORAL HISTORY - ENGLAND /THE JOURNAL OF THE ORAL
HISTORY SOCIETY/ /FOR INSTITUTIONS/

0094-0798

ORAL HISTORY REVIEW /FOR US CANADA/

0030-5227

ORIENT - GERMANY

0030-5375

ORIENTALIA CHRISTIANA PERIODICA

0204-4021

PALAEOBULGARICA = STAROBULGARISTIKA =
OLDBULGARISTICS

KUBON & SAGNER

0065-812X

PAPERS AND PROCEEDINGS OF THE ANNUAL MEETING

AMERICAN
ECONOMIC ASSN

ΝΑΙ

1253-1006

PENSER L EDUCATION

UFR DE PSYCHOLOGIE

ΝΑΙ

PHILOLOGUS - ZEITSCHRIFT FUER ANTIKE LITERATUR UND
IHRE REZEPTION /ALL EXCEPT AMERICAS/ /FOR INST/

AKADEMIE
VERLAG/OLDENBOUR
G VLG

ΝΑΙ

0031-7985
0031-8299

PHOENIX - TRINITY COLLEGE

TRINITY COLLEGE

ΝΑΙ

1105-073X

PLATON /UNABLE TO CONTACT PUBLISHER/

SOCIETE DES
PHILOLOGUES GRECS

ΝΑΙ

96.

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

1123-9883
0995-3310
0342-1287

117.

118.
119.
120.

0079-497X
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

0342-183X
0272-3433
0048-671X

PROCEEDINGS OF THE PREHISTORIC SOCIETY - PRINT +
ONLINE /ALL EXCEPT US CANADA MEXICO JAPAN/ /FOR
INST/
PSYCHOLOGIE IN ERZIEHUNG UND UNTERRICHT - PRINT +
ONLINE - SINGLE USER /FOR INSTITUTIONS/
PUBLIC HISTORIAN - PRINT + ONLINE /FOR SUBS PRIOR TO
JUN 1 2015/ /FOR RENEWALS/
RAMUS - PRINT + ONLINE /FOR US CANADA MEXICO/ /FOR
INSTITUTIONS/

PRINT +
ONLINE

ΝΑΙ
ΝΑΙ

PRINT +
ONLINE

PRINT +
ONLINE

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

NUMBER
ED SERIES

ΝΑΙ
ΝΑΙ

PRINT +
ONLINE

SOCIETA EDIT DANTE
ALIGHIERI
VEREIN FUER
VOLKSKUNDE
ORAL HISTORY
SOCIETY
OXFORD UNIVERSITY
PRESS
DEUTSCHES ORIENT
INSTITUT
PONTIFICIO ISTITUTO
ORIENTALE

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS

PRINT +
ONLINE

ERNST REINHARDT
VERLAG
UNIVERSITY OF
CALIFORNIA PRESS
CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS
PRESSES UNIV
FRANCE/DEPT REVUE

PRINT +
ONLINE
PRINT +
ONLINE
PRINT +
ONLINE

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

0035-0737

REVUE ARCHEOLOGIQUE /ALL EXCEPT FRANCE/

0373-6075

REVUE D HISTOIRE DES TEXTES - NOUVELLE SERIE - PRINT +
ONLINE /FOR RENEWALS/

BREPOLS PUBLISHERS

0035-1326

REVUE DE L ART

EDITIONS DU CNRS

ΝΑΙ

0035-1652

REVUE DE PHILOLOGIE DE LITTERATURE ET D HISTOIRE
ANCIENNES

EDITIONS
KLINCKSIECK

ΝΑΙ

0035-2004

REVUE DES ETUDES ANCIENNES

PRESSES UNIV

ΝΑΙ

PRINT +
ONLINE

ΝΑΙ
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BORDEAUX
129.

0766-5598

REVUE DES ETUDES BYZANTINES - PRINT + ONLINE

0035-2039

REVUE DES ETUDES GRECQUES

0373-5737

REVUE DES ETUDES LATINES

0080-2557

REVUE DES ETUDES SLAVES

0035-2969

REVUE FRANCAISE DE SOCIOLOGIE

0484-8942

REVUE NUMISMATIQUE

0035-6042

RIVISTA DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA

0755-9593

SCIENCES DE L EDUCATION POUR L ERE NOUVELLE

137.

0036-9772

138.

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

139.
140.

SCRIPTORIUM - BELGIUM

CULTURA

ΝΑΙ

0038-111X

SOLID STATE TECHNOLOGY /SURFACE MAIL/

EXTENSION MEDIA

0038-7134

SPECULUM : JOURNAL OF MEDIEVAL STUDIES - PRINT +
ONLINE /ALL EXCEPT JAPAN/

PRINT +
ONLINE

0039-2987

STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA

UNIVERSITY OF
CHICAGO PRESS
MONDADORI
EDUCATION SPA
TAYLOR & FRANCIS
GROUP

PRINT +
ONLINE

0081-9077
0920-8399

144.
0044-2186
145.
146.
147.

150.

STUDIES IN ART EDUCATION - PRINT + ONLINE /ALL EXCEPT
UK TAYLOR & FRANCIS EURO CNTR AUSTRALIA NEW
ZEALAND/
SUEDOST-FORSCHUNGEN /ALL EXCEPT AMERICAS/ /FOR
INSTITUTIONS/
SUPPLEMENTUM EPIGRAPHICUM GRAECUM SERIES /ALL
EXCEPT US CANADA/
ZEITSCHRIFT FUER AESTHETIK UND ALLGEMEINE
KUNSTWISSENSCHAFT - PRINT + ONLINE + EXTRA BILLED
SUPPL

0084-5388

ZEITSCHRIFT FUER PAPYROLOGIE UND EPIGRAPHIK

1478-422X

CORROSION ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY PRINT + ONLINE /FOR TAF/ /FOR INST/

0942-8704

HISTORISCHE ANTHROPOLOGIE

0941-2948

METEOROLOGISCHE ZEITSCHRIFT - PRINT ON DEMAND /ALL
EXCEPT NORTH AMERICA/

148.

149.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

0039-3541

143.

PRINT +
ONLINE

SOCIETE EDITION
BELLES LETTRES
SOCIETE EDITION
BELLES LETTRES
INSTITUT D ETUDES
SLAVES
PRESSES DE SCIENCES
PO
SOCIETE EDITION
BELLES LETTRES
PONTIFICIO IST ARCH
CRISTIANA
UNIVERSITE DE CAEN
- CERSE

141.

142.

EDITIONS PEETERS

0147-9032
0018-716X

REVIEW : FERNAND BRAUDEL CTR STUDY ECONOMIES
HISTORICAL SYSTEMS AND CIVILIZATIONS
HUMAN DEVELOPMENT -PRINT & ONLINE SZ /FOR EURO
ZONE/ /FOR INSTITUTIONS/

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

R OLDENBOURG
VERLAG

DR RUDOLF HABELT
GMBH
TAYLOR & FRANCIS
GROUP
BOEHLAU VERLAG
KOELN WEIMAR
E
SCHWEIZERBARTSCHE
VERLAGSB
REVIEW/ FERNAND
BRAUDEL CTR
S KARGER AG

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

BRILL
FELIX MEINER VERLAG

ΝΑΙ

PRINT +
ONLINE

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

35

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Έντυπων και Ηλεκτρονικών Συνδρομών
Επιστημονικών Περιοδικών & Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων και συνδρομών Βάσεων Δεδομένων MathScinet της Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διακ. 1/2017 [Σ/Α 39276]

17PROC005901176 2017-03-10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β. Συνδρομές σε Ηλεκτρονική Μορφή ( ΦΠΑ 24%)

ISSN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1999-4818
1545-4282
1545-4509
1545-3251
1545-4304
1545-2085

7.

ANNEE PHILOLOGIQUE - ONLINE /FOR INSTITUTIONS/
ANNUAL REVIEW OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS ONLINE - SINGLE SITE /FOR INSTITUTIONS/
ANNUAL REVIEW OF BIOCHEMISTRY - ONLINE - SINGLE SITE
/FOR INSTITUTIONS/
ANNUAL REVIEW OF MICROBIOLOGY - ONLINE - SINGLE SITE
/FOR INSTITUTIONS/
ANNUAL REVIEW OF PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY ONLINE - SINGLE SITE /FOR INSTITUTIONS/
ANNUAL REVIEW OF PSYCHOLOGY - ONLINE - SINGLE SITE
/FOR INSTITUTIONS/

FREQUE
NCY

OR
AN
AN
AN
AN
AN

BMJ : BRITISH MEDICAL JOURNAL - ONLINE - SITE LICENSE
/ALL EXCEPT US CANADA NORWAY/ /FOR INSTITUTIONS/

MO

1067-8344

CLASSICAL ANTIQUITY - ONLINE /FOR SUBS PRIOR TO JUN 1
2015/ /FOR INSTITUTIONS/ /FOR RENEWALS/

SA

1546-072X

CLASSICAL PHILOLOGY - ONLINE

QR

1616-1572

CLIMATE RESEARCH - ONLINE - SINGLE SITE ACCESS

IR

1465-1858

COCHRANE LIBRARY - SITE LICENSE - BAL - ONLINE /FOR
LICENSED SUBS OR ORDERS PLACED PRIOR TO 2011/

OR

1545-701X

COMPARATIVE EDUCATION REVIEW - ONLINE

QR

1686-4360

COMPUTER AIDED DESIGN AND APPLICATIONS - ONLINE /FOR
TAYLOR & FRANCIS EURO CNTRS/ /FOR INSTITUTIONS/

BM

1938-159X

CORROSION - ONLINE

MO

1745-7831

ETHNOGRAPHY AND EDUCATION - ONLINE /FOR TAYLOR &
FRANCIS EURO CNTRS/ /FOR INSTITUTIONS/

TQ

1793-6373

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOUNDATIONS OF COMPUTER
SCIENCE - ONLINE /FOR EUROPE/ /FOR INSTITUTIONS/

OR

8.

9.

TITLE

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ONLINE
ONLINE

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ONLINE
ONLINE
ONLINE

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ONLINE
ΝΑΙ
ONLINE
ΝΑΙ
ONLINE
ΝΑΙ
ONLINE

JRNL
CLASSROOM
INTERACTION
SAGE
PERIODICALS
INC
TAYLOR &
FRANCIS
GROUP
WILEYBLACKWELL
SOC INDUST
APPLIED
MATHEMATICS
MASS INST OF
TECHNOLOGY
PRESS

ΝΑΙ

SA

1541-4140

JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH - ONLINE

OR

1537-274X

JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION ONLINE - TIERS 1-5 /FOR IRL EUR EXC UK/ /FOR INST/

QR

1542-4774

JOURNAL OF THE EUROPEAN ECONOMIC ASSOCIATION ONLINE /FOR WILEY EUROPE/

BM

1540-3467

MULTISCALE MODELING & SIMULATION - ONLINE /FOR
INSTITUTIONS/

QR

1530-888X

NEURAL COMPUTATION - ONLINE /ALL EXCEPT JAPAN/ /FOR
INSTITUTIONS/

MO

1526-5463

OPERATIONS RESEARCH - MD - ONLINE - SINGLE SITE /FOR
INSTITUTIONS/

BM

INFORMS

ONLINE

1521-0081

PHARMACOLOGICAL REVIEWS - ONLINE /TIER 1-3/

QR

AMER SOC
PHARM/EXPER

ONLINE

23.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

JOURNAL OF CLASSROOM INTERACTION - ONLINE - SINGLE
USER ACCESS

22.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ONLINE

2376-6670

20.

25.

ONLINE

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

19.

24.

EDITIONS
KLINCKSIECK
ANNUAL
REVIEWS
ANNUAL
REVIEWS
ANNUAL
REVIEWS
ANNUAL
REVIEWS
ANNUAL
REVIEWS
BMJ
PUBLISHING
GROUP
UNIVERSITY OF
CALIFORNIA
PRESS
UNIVERSITY OF
CHICAGO PRESS
INTER
RESEARCH
SCIENCE PUBL
JOHN WILEY &
SONS LTD
UNIVERSITY OF
CHICAGO PRESS
TAYLOR &
FRANCIS
GROUP
NACE
INTERNATIONA
L - CORROSION
TAYLOR &
FRANCIS
GROUP
WORLD
SCIENTIFIC
PUBL CO PTE

FORMAT

JAMA C-W 9 JOURNALS - ONLINE - SITE LICENSE /FOR
ACADEMIC

18.

21.

PUBLNAME

ONLINE
ΝΑΙ
ONLINE
ΝΑΙ
ONLINE
ONLINE

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ONLINE
ΝΑΙ
ONLINE
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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26.

1945-0699

PHYSICS TODAY - ONLINE - WITH EXTENDED BACKFILES /ALL
EXCEPT JAPAN/ /FOR INSTITUTIONS/

MO

1091-6490

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF
THE UNITED STATES OF AMERICA - ONL - SITE LIC /FOR INST/

OR

1756-2171

RAND JOURNAL OF ECONOMICS - ONLINE /FOR WIE/ /FOR
LICENSED SUBS OR ORDERS PLACED PRIOR TO 2011/

QR

1939-8999

SOCIAL PSYCHOLOGY QUARTERLY - ONLINE

QR

1944-768X

SOCIAL RESEARCH - ONLINE

QR

1939-8573

SOCIOLOGY OF EDUCATION - ONLINE

QR

27.

28.
29.

30.
31.

32.
TLG ( Full Text Database)

THERAPEUT
AIP PUBLISHING
LLC
NATIONAL
ACADEMY OF
SCIENCES
WILEYBLACKWELL
SAGE
PERIODICALS
INC
JOHNS HOPKINS
UNIV PRESS
SAGE
PERIODICALS
INC
UNIVERSITY OF
CALIFORNIA

ONLINE

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ONLINE
ONLINE

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ONLINE
ONLINE

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ONLINE
ONLINE

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στην οικονομική προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναγράφεται για κάθε τίτλο το κόστος της συνδρομής του
για το έτος 2017 με βάση τις τιμές του εκδότη συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν επιβαρύνσεων όπως έξοδα
αποστολής, διαχειριστικό κόστος κ.α.

Α: Συνδρομές σε Έντυπη Μορφή ( ΦΠΑ 6%)
Προϋπολογισμός 33.000 ΜΕ ΦΠΑ €
s/
n
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ISSN
03355322
09944524
07763808
07384602
00027294
19457782
19457731
19457707
19457669
00028282
00028762
00029114
00029556
00032468
00661546
03952649
00662062
00662399
00035688
00035696
0003570X
07702817
00036293
05706084
00038105
00666459

TITLE
ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES
ACTUEL MARX /ALL EXCEPT FRANCE/
AEGAEUM : ANNALES D ARCHEOLOGIE EGEENNE DE L UNIVERSITE DE
LIEGE
AI MAGAZINE
AMERICAN ANTHROPOLOGIST - PRINT + ONLINE /FOR WILEY EUROPE/
AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : APPLIED ECONOMICS - PRINT +
ONLINE
AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : ECONOMIC POLICY - PRINT + ONLINE
AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : MACROECONOMICS - PRINT +
ONLINE
AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : MICROECONOMICS - PRINT + ONLINE
AMERICAN ECONOMIC REVIEW - PRINT + ONLINE ( Includes

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

87,00 €
160,00 €
0€
530,00 €
0€
0€
0€
0€
1.025,00 €
380,00 €

AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY

325,00 €

AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY /FOR INSTITUTIONS/

325,00 €

ANALECTA BOLLANDIANA

135,00 €

ANNALES - HISTOIRE SCIENCES SOCIALES - PRINT + ONLINE
ANNALES DE DEMOGRAPHIE HISTORIQUE
ANNEE SOCIOLOGIQUE /ALL EXCEPT FRANCE/
ANTIKE KUNST
ANTIKE UND ABENDLAND /ALL EXCEPT AMERICAS/ /FOR INSTITUTIONS/
ANTIKE WELT : ZEITSCHRIFT FUER ARCHAEOLOGIE UND
KULTURGESCHICHTE
ANTIQUITE CLASSIQUE
ANZEIGER FUER DIE ALTERTUMSWISSENSCHAFT - INCLS DIDAKTISCHE
INFORMATIONEN
ARCHAEOLOGICAL REPORTS - PRINT + ONLINE /ALL EXCEPT US CANADA
MEXICO JAPAN/
ARCHAEOLOGISCHER ANZEIGER
ARCHIV FUER PAPYRUSFORSCHUNG UND VERWANDTE GEBIETE /ALL
EXCEPT AMERICAS/ /FOR INSTITUTIONS/

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

105,00 €

AMERICAN HISTORICAL REVIEW /FOR EUROPE EXC UK/

ANATOLIAN STUDIES - PRINT + ONLINE /FOR US CANADA MEXICO/ /FOR
INSTITUTIONS/

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

153,00 €
232,00 €
98,00 €
110,00 €
166,00 €
300,00 €
90,00 €
111,00 €
85,00 €
0€
49,00 €
362,00 €
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

03782808
00043214
02455676
17459303
03937267
03602206
00061913
15910172
00053783

ARCHIVUM OTTOMANICUM
ART IN AMERICA /**/ /ALL EXCEPT CANADA/

ARTE MEDIEVALE : PERIODICO INTERNAZIONALE DELL ARTE

BIBLIOTHECA ORIENTALIS - PRINT + ONLINE
BIZANTINISTICA RIVISTA DI STUDI BIZANTINI E SLAVI
BOLLETTINO DELLA BADIA GRECA DI GROTTAFERRATA

01675346
00077704
00077712
03782506
00684945
00079731
0008011X
01811525
0068516X
0008042X
17502705
0008414X
00085006
00094056
1871241X
03793621
10287213
00707546
00461628
00710822
01746545
02131986
13110411
00462616

BYZANTINISCHE ZEITSCHRIFT /ALL EXCEPT AMERICAS/ /FOR
INSTITUTIONS/

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

MEDIEVALE

BALKANISTICA /INSTITUTIONS ONLY/

38.

42.

74,00 €

ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
MEMBERSHIP

BOREAS : BEIHEFT

41.

105,00 €

ART REVIEW - ENGLAND - PRINT + ONLINE

-

40.

45,00 €

ART PRESS - PRINT + ONLINE

37.

39.

115,00 €

BYZANTINOSLAVICA
BYZANTION - PRINT + ONLINE
CAHIERS DE CIVILISATION MEDIEVALE
CAHIERS DU CINEMA - FRENCH ED

80,00 €
311,00 €
55,00 €
235,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
482,00 €
171,00 €
110,00 €
185,00 €
86,00 €

CAHIERS DU MUSEE NATIONAL D ART MODERNE

116,00 €

CAHIERS FERDINAND DE SAUSSURE

110,00 €

CAHIERS PEDAGOGIQUES

121,00 €

CAMBRIDGE CLASSICAL JOURNAL - PRINT + ONLINE /ALL EXCEPT US
CANADA MEXICO JAPAN/ /FOR INSTITUTIONS/
CANADIAN JOURNAL OF MATHEMATICS - PRINT + ONLINE - SINGLE SITE
ACCESS /ALL EXCEPT CANADA/
CANADIAN SLAVONIC PAPERS - PRINT + ONLINE /FOR TAYLOR & FRANCIS
EURO CNTRS/ /FOR INSTITUTIONS/
CHILDHOOD EDUCATION - PRINT + ONLINE /FOR TAYLOR & FRANCIS
EURO CNTRS/ /FOR INSTITUTIONS/
CHURCH HISTORY AND RELIGIOUS CULTURE - PRINT + ONLINE /ALL
EXCEPT US CANADA MEXICO/ /FOR INST/
CODICES MANUSCRIPTI & IMPRESSI : ZEITSCHRIFT FUER
HANDSCHRIFTENKUNDE INCLS SUPPLEMENT
DUMBARTON OAKS PAPERS /ALL EXCEPT AUSTRALIA NEW ZEALAND
EUROPE/
ENTRETIENS SUR L ANTIQUITE CLASSIQUE DE LA FONDATION HARDT
EPIGRAPHICA ANATOLICA
ERYTHEIA
ETHNOLOGIE FRANCAISE /ALL EXCEPT FRANCE/
ETUDES CLASSIQUES - BELGIUM
EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION - PRINT + ONLINE
- CURRENT YEAR ACC /ALL EXCEPT NOA LAM/
FF COMMUNICATIONS
FLASH ART INTERNATIONAL
GESTA - PRINT + ONLINE

131,00 €
1.500,00 €
353,00 €
192,00 €
505,00 €
400,00 €
150,00 €
130,00 €
55,00 €
31,00 €
160,00 €
50,00 €
255,00 €
130,00 €
30,00 €
150,00 €
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62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

0014200X
02562928
01727028
00145815
03941493
0016920X
00171298
00171417
00139696
09842292
01600923
-

GLOTTA - PRINT + ONLINE
GREEK REVIEW OF SOCIAL RESEARCH
GUERRES MONDIALES ET CONFLITS CONTEMPORAINS /ALL EXCEPT
FRANCE/
HELIOS - TEXAS
HELLENIC SOCIETY PACKAGE - PRINT + ONLINE /ALL EXCEPT US CANADA
MEXICO JAPAN/ /FOR INSTITUTIONS/
HERITAGE TURKEY
HERMATHENA
HERMES - ZEITSCHRIFT FUER KLASSISCHE PHILOLOGIE - PRINT + ONLINE
HERODOTE /FOR INSTITUTIONS/
HESSISCHE BLAETTER FUER VOLKS UND KULTURFORSCHUNG
HISTOIRE DE L ART

200,00 €
49,00 €
132,00 €
100,00 €
231,00 €
70,00 €
60,00 €
450,00 €
137,00 €
45,00 €

HISTOIRE DE L EDUCATION

71,00 €
61,00 €

-

HISTOIRE DU CHRISTIANISME

86,00 €

75.

-

HISTORY OF UNIVERSITIES /FOR EUROPE EXC UK/

76.

00180777
0338487X
01753479
09922059

INTERNATIONAL JOURNAL FOR MULTISCALE COMPUTATIONAL
ENGINEERING /ACAD PUBL NONPROFIT INST EXC LG CORP/

73.
74.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

12963275
09353518
00182710
01445138
15431649
02727919
00211842
03419142
03788660
00704415
16175581

INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKISH STUDIES
ISLAMIC QUARTERLY /FOR INSTITUTIONS/
ISTANBULER MITTEILUNGEN - DEUTSCHES ARCHAEOLOGISCHES
INSTITUT - ABT ISTANBUL
JAHRBUCH DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS /ALL
EXCEPT NORTH AMERICA/ /FOR INSTITUTIONS/
JAHRBUECHER FUER GESCHICHTE UND KULTUR SUEDOSTEUROPAS

285,00 €
1.850,00 €
105,00 €
51,00 €
40,00 €
100,00 €
90,00 €

JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES

0€

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE - PRINT + ONLINE

0€

JOURNAL OF HELLENIC STUDIES - PRINT + ONLINE /ALL EXCEPT US
CANADA MEXICO JAPAN/
JOURNAL OF MEDITERRANEAN STUDIES /ALL EXCEPT US/ /FOR
INSTITUTIONS/
JOURNAL OF NEAR EASTERN STUDIES /ALL EXCEPT JAPAN/
JOURNAL OF ROMAN STUDIES - PRINT + ONLINE /ALL EXCEPT US
CANADA MEXICO JAPAN/ /FOR INSTITUTIONS/
JOURNAL OF THE AIR & WASTE MANAGEMENT ASSOCIATION - PRINT +
ONLINE /FOR TAYLOR & FRANCIS EURO CNTRS/
JOURNAL OF THE AMERICAN ORIENTAL SOCIETY - PRINT + ONLINE
JOURNAL OF THE ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF THE ORIENT /ALL
EXC US CAN MEX/ /FOR INSTITUTIONS/
JOURNAL OF THE WARBURG AND COURTAULD INSTITUTES /FOR
INSTITUTIONS/

350,00 €
60,00 €
80,00 €
231,00 €
790,00 €
190,00 €
900,00 €
255,00 €

92.

-

KERNOS

106,00 €

93.

08953309
00220515
00754269

KLIO : BEITRAEGE ZUR ALTEN GESCHICHTE /ALL EXCEPT AMERICAS/ /FOR
INSTITUTIONS/

415,00 €

96.

-

LA PAROLA DEL PASSATO /RIVISTA DI STUDI ANTICHI/

97.

00222968

LANGUAGE - PRINT + ONLINE - SITE LICENSE

94.
95.

KRITISCHE BERICHTE - JONAS-VERLAG KUNST & LITERATUR
L HOMME - REVUE FRANCAISE D ANTHROPOLOGIE

60,00 €
125,00 €
145,00 €
210,00 €
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98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

00754358
10962247
00030279
00224995
00754390
07763824
00756334
03407403
04394216
00312355
00978507
2191611X
00252603
00766127
1593456X
02235102
11239883
09953310
03421287
12764159
07716494
00296236
00299669
20000898
01430955
00940798
00305227
00305375
02044021
0065812X
09651381
12531006
00317985
00318299
1105073X

LANGUAGE LEARNING IN HIGHER EDUCATION /ALL EXCEPT AMERICAS/
/FOR INSTITUTIONS/
MANUSCRIPTA - PRINT + ONLINE /FOR RENEWALS/
MEDIEVALIA ET HUMANISTICA : STUDIES IN MEDIEVAL RENAISSANCE
CULTURE
MEDIOEVO GRECO
MELANGES DE L ECOLE FRANCAISE DE ROME : ANTIQUITE
MELANGES DE L ECOLE FRANCAISE DE ROME : MOYEN AGE - PRINT +
ONLINE
METIS /REVUE D ANTHROPOLOGIE DUE MONDE GREC ANCIEN/
MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS ROEMISCHE ABTEILUNG
MOYEN AGE - HEIMDAL
MUSEON - REVUE D ETUDES ORIENTALES - PRINT + ONLINE
NUOVA RIVISTA STORICA
OESTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FUER VOLKSKUNDE
ORAL HISTORY - ENGLAND /THE JOURNAL OF THE ORAL HISTORY
SOCIETY/ /FOR INSTITUTIONS/
ORAL HISTORY REVIEW /FOR US CANADA/
ORIENT - GERMANY
ORIENTALIA CHRISTIANA PERIODICA
PALAEOBULGARICA = STAROBULGARISTIKA = OLDBULGARISTICS
PAPERS AND PROCEEDINGS OF THE ANNUAL MEETING
PENSER L EDUCATION
PHILOLOGUS - ZEITSCHRIFT FUER ANTIKE LITERATUR UND IHRE
REZEPTION /ALL EXCEPT AMERICAS/ /FOR INST/
PHOENIX - TRINITY COLLEGE
PLATON /UNABLE TO CONTACT PUBLISHER/
PROCEEDINGS OF THE PREHISTORIC SOCIETY - PRINT + ONLINE /ALL
EXCEPT US CANADA MEXICO JAPAN/ /FOR INST/
PSYCHOLOGIE IN ERZIEHUNG UND UNTERRICHT - PRINT + ONLINE SINGLE USER /FOR INSTITUTIONS/
PUBLIC HISTORIAN - PRINT + ONLINE /FOR SUBS PRIOR TO JUN 1 2015/
/FOR RENEWALS/
RAMUS - PRINT + ONLINE /FOR US CANADA MEXICO/ /FOR
INSTITUTIONS/
REVUE ARCHEOLOGIQUE /ALL EXCEPT FRANCE/
REVUE D HISTOIRE DES TEXTES - NOUVELLE SERIE - PRINT + ONLINE
/FOR RENEWALS/

290,00 €
131,00 €
105,00 €
59,00 €
140,00 €
140,00 €
71,00 €
110,00 €
46,00 €
200,00 €
258,00 €
62,00 €
104,00 €
55,00 €
102,00 €
60,00 €
174,00 €
0€
68,00 €
385,00 €
105,00 €
142,00 €
182,00 €
210,00 €
300,00 €
175,00 €
135,00 €
131,00 €

REVUE DE L ART

130,00 €

REVUE DE PHILOLOGIE DE LITTERATURE ET D HISTOIRE ANCIENNES

120,00 €

REVUE DES ETUDES ANCIENNES

125,00 €

REVUE DES ETUDES BYZANTINES - PRINT + ONLINE

130,00 €

REVUE DES ETUDES GRECQUES

140,00 €

REVUE DES ETUDES LATINES
REVUE DES ETUDES SLAVES

110,00 €
158,00 €
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133. 0079497X
134. 0110487X
135. 0342183X
136. 02723433
137. 0048671X
138. 00350737
139. 03736075
140. 00351326
141. 00351652
142. 00352004
143. 07665598
144. 00352039
145. 00352047
146. 03735737
147. 00802557
148. 00352969
149. 04848942
150. 00356042

REVUE FRANCAISE DE SOCIOLOGIE

171,00 €

REVUE NUMISMATIQUE

85,00 €

RIVISTA DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA

100,00 €

SCIENCES DE L EDUCATION POUR L ERE NOUVELLE

75,00 €

SCRIPTORIUM - BELGIUM

270,00 €

SOLID STATE TECHNOLOGY /SURFACE MAIL/

281,00 €

SPECULUM : JOURNAL OF MEDIEVAL STUDIES - PRINT + ONLINE /ALL
EXCEPT JAPAN/
STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA
STUDIES IN ART EDUCATION - PRINT + ONLINE /ALL EXCEPT UK TAYLOR &
FRANCIS EURO CNTR AUSTRALIA NEW ZEALAND/
SUEDOST-FORSCHUNGEN /ALL EXCEPT AMERICAS/ /FOR INSTITUTIONS/
SUPPLEMENTUM EPIGRAPHICUM GRAECUM SERIES /ALL EXCEPT US
CANADA/
ZEITSCHRIFT FUER AESTHETIK UND ALLGEMEINE KUNSTWISSENSCHAFT PRINT + ONLINE + EXTRA BILLED SUPPL
ZEITSCHRIFT FUER PAPYROLOGIE UND EPIGRAPHIK
CORROSION ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY - PRINT +
ONLINE /FOR TAF/ /FOR INST/
HISTORISCHE ANTHROPOLOGIE

290,00 €
207,58 €
125,00 €
157,00 €
242,00 €
180,00 €
510,00 €
1.600,00 €
125,00 €

METEOROLOGISCHE ZEITSCHRIFT - PRINT ON DEMAND /ALL EXCEPT
NORTH AMERICA/
REVIEW : FERNAND BRAUDEL CTR STUDY ECONOMIES HISTORICAL
SYSTEMS AND CIVILIZATIONS
HUMAN DEVELOPMENT -PRINT & ONLINE SZ /FOR EURO ZONE/ /FOR
INSTITUTIONS/
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 6%)

550,00 €
230,00 €
1.319,50 €

31.132,08€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(6%)
ΠΟΣΟ ΦΠΑ (6%)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (6%)

………………€
………………..€
……………………..€
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Β. Συνδρομές σε Ηλεκτρονική Μορφή ( ΦΠΑ 24%)
(Προϋπολογισμός 46.500€ ΜΕ ΦΠΑ)
s/n
ISSN
1.

1999-4818

2.
1545-4282
3.
4.

1545-4509
1545-3251

5.
1545-4304
6.

1545-2085

7.

8.
1067-8344
9.
10.

1546-072X
1616-1572

11.
1465-1858
12.

25.
26.

2376-6670
1541-4140

1542-4774
1540-3467
1530-888X
1526-5463
1521-0081
1945-0699

27.
1091-6490
28.

224,00 €
296,00 €
874,00 €

1.351,00 €

640,00 €

1537-274X

24.

2.115,00 €

613,00 €

20.

23.

250,00 €

CORROSION - ONLINE

17.

22.

273,00 €

1938-159X

1793-6373

21.

272,00 €

1686-4360

16.

19.

297,00 €

305,00 €

1745-7831

1756-2171

RAND JOURNAL OF ECONOMICS - ONLINE /FOR

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

272,00 €

COMPUTER AIDED DESIGN AND APPLICATIONS ONLINE /FOR TAYLOR & FRANCIS EURO CNTRS/
/FOR INSTITUTIONS/
ETHNOGRAPHY AND EDUCATION - ONLINE /FOR
TAYLOR & FRANCIS EURO CNTRS/ /FOR
INSTITUTIONS/
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOUNDATIONS OF
COMPUTER SCIENCE - ONLINE /FOR EUROPE/
/FOR INSTITUTIONS/
JAMA C-W 9 JOURNALS - ONLINE - SITE LICENSE
/FOR ACADEMIC
JOURNAL OF CLASSROOM INTERACTION - ONLINE
- SINGLE USER ACCESS
JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING
RESEARCH - ONLINE
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL
ASSOCIATION -ONLINE - TIERS 1-5 /FOR IRL EUR
EXC UK/ /FOR INST/
JOURNAL OF THE EUROPEAN ECONOMIC
ASSOCIATION - ONLINE /FOR WILEY EUROPE/
MULTISCALE MODELING & SIMULATION - ONLINE
/FOR INSTITUTIONS/
NEURAL COMPUTATION - ONLINE /ALL EXCEPT
JAPAN/ /FOR INSTITUTIONS/
OPERATIONS RESEARCH - MD - ONLINE - SINGLE
SITE /FOR INSTITUTIONS/
PHARMACOLOGICAL REVIEWS - ONLINE /TIER 1-3/
PHYSICS TODAY - ONLINE - WITH EXTENDED
BACKFILES /ALL EXCEPT JAPAN/ /FOR
INSTITUTIONS/
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF
SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA ONL - SITE LIC /FOR INST/

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

796,00 €

COMPARATIVE EDUCATION REVIEW - ONLINE

15.

18.

ANNEE PHILOLOGIQUE - ONLINE /FOR
INSTITUTIONS/
ANNUAL REVIEW OF ASTRONOMY AND
ASTROPHYSICS - ONLINE - SINGLE SITE /FOR
INSTITUTIONS/
ANNUAL REVIEW OF BIOCHEMISTRY - ONLINE SINGLE SITE /FOR INSTITUTIONS/
ANNUAL REVIEW OF MICROBIOLOGY - ONLINE SINGLE SITE /FOR INSTITUTIONS/
ANNUAL REVIEW OF PHARMACOLOGY AND
TOXICOLOGY - ONLINE - SINGLE SITE /FOR
INSTITUTIONS/
ANNUAL REVIEW OF PSYCHOLOGY - ONLINE SINGLE SITE /FOR INSTITUTIONS/
BMJ : BRITISH MEDICAL JOURNAL - ONLINE - SITE
LICENSE /ALL EXCEPT US CANADA NORWAY/
/FOR INSTITUTIONS/
CLASSICAL ANTIQUITY - ONLINE /FOR SUBS PRIOR
TO JUN 1 2015/ /FOR INSTITUTIONS/ /FOR
RENEWALS/
CLASSICAL PHILOLOGY - ONLINE
CLIMATE RESEARCH - ONLINE - SINGLE SITE
ACCESS
COCHRANE LIBRARY - SITE LICENSE - BAL - ONLINE
/FOR LICENSED SUBS OR ORDERS PLACED PRIOR
TO 2011/

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

1545-701X

13.

14.

TITLE

297,00 €

1.620,00 €
14.700,00 €
60,00 €
747,00 €

675,00 €
510,00 €
574,00 €
583,00 €
615,00 €
371,00 €

754,00 €

3.900,00 €
320,00 €
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29.
30.
31.
32.

1939-8999
1944-768X
1939-8573

WIE/ /FOR LICENSED SUBS OR ORDERS PLACED
PRIOR TO 2011/
SOCIAL PSYCHOLOGY QUARTERLY - ONLINE
SOCIAL RESEARCH - ONLINE
SOCIOLOGY OF EDUCATION - ONLINE
TLG ( Full Text Database)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)

345,00 €
196,00 €
345,00 €
2.310,00 €

37.500,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (24%)
ΠΟΣΟ ΦΠΑ (24%)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ (24%)

……………………€
………………….€
……………………………….€
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
EEEΣ

Άρθρο 79 ν. 4412/2016:
*Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)


Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77
γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το
άρθρο 84.


Για τις συμβάσεις άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, και παρέχεται
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Το «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)»: αποτελεί μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της
οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό
αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η
υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:
• δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη
σύναψη δημόσιας σύμβασης·
• πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.
Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή ως
αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε
περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα
αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί.
Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να
υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος-μέλος της Ένωσης.
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) από πλευράς
κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.
Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία για υποβάλλοντες προσφορά που επιθυμούν να
συμπληρώσουν το Ε.Ε.Ε.Σ. σε ηλεκτρονική μορφή.
►To Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρ. 79 του Ν. 4412/2016, μπορεί να εξαχθεί, να
αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ από
την ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΕΕΣ
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/16 και υποβάλλεται με την
παρακάτω διαδικασία:
(1) Η αναθέτουσα αρχή:
 Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της
διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον εκάστοτε
διαγωνισμό τους και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, τα οποία και
αποθηκεύουν αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνονται τα εξής:
o Το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή».
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Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η
εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtualPDFprinter), ήτοι
λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη,το οποίο αποθηκεύει το
περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDFαντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή.
Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου,
όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.
Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης
στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:
o Το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιείται
έτσι μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο,
αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και το αρχείο XML αναρτάται
επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της
υπηρεσίας eΕΕΕΣτης ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

Υποβολή του ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς:
(2) Οι οικονομικοί φορείς:
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό
έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο
ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της)σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά
υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16και την διακήρυξη.
1.1 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το
οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.
Σημειώνεται το εξής:
Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση
θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtualPDFprinter), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε
ηλεκτρονικό αρχείο PDFαντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να
πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο
λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF
1.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, οι
οικονομικοίφορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν
με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούντον εκάστοτε διαγωνισμόκαι αναφέρονται στην διακήρυξη, να
συμπληρώνουν τις σχετικές .απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdfπροκειμένου να το υπογράψουν
ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό.
Συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς:
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην
ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του
συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από
την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει
ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με
χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να
εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά,
μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο.
Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
(ε) Τέλος υποβάλλει το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .pdf (ψηφιακά υπογεγραμμένο) όσο και σε .xml στο
φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) υπογράφεται:
Α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από όλους
τους διαχειριστές,
Β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και από όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Το ΕΕΕΠ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή
ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες όπως απαιτείται από την
Αναθέτουσα Αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των
σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας είναι σε θέση, εφόσον του
ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/ 2017

Ονομασία Τράπεζας
………………………….
Κατάστημα
……………
…………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) …………………………..

Ημερομηνία έκδοσης
……………… ΕΥΡΩ.
…………………………………

Προς:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ………..


Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος τ η ς δ ι α ι ρ έ σ ε ω ς κ α ι της
διζήσεως μέχρι του ποσού των …………………………………. (ολογράφως) ΕΥΡΩ, (…………………€) υπέρ
της
εταιρείας
……………………………………….………ΑΦΜ………………………………….
Δ\νση
…………………………………………………………. δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό
της
………………………………………………για την ανάδειξη ……………………………………... σύμφωνα με την υπ.
αρ. 1/2017 Διακήρυξή σας.



Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.



Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.



Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.



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
λήξης της.


Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος του ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη).Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας
επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την
Τράπεζά μας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/ 2017
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα

………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )

………………………………………..

Ημερομηνία έκδοσης
……………… ΕΥΡΩ.
………………………………………
…
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..



Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού
των ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η
υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας
………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση
από αυτήν των όρων της που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………(Αρ.
Δ/ξης 1/2017) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της
συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.



Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.



Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.



Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή
της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.



Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/ 2017

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ HΣ
Στα Ιωάννινα σήμερα την ………………. 2017 μεταξύ:
Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», το οποίο εδρεύει στα Ιωάννινα
(Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων), με ΑΦΜ, 90029284 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας
από τον Πρύτανη κ. Γεώργιο Καψάλη, το οποίο εφεξής θα καλείται «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ»
και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία « …………………………………….» που εδρεύει ………………………………….
και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον ……………………………… δυνάμει του αριθ.
καταστατικού , το οποίο στο εξής θα καλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», μετά από τον Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό της
….................... και με την αριθ. ……………………
απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων που κατακυρώνει την προμήθεια Έντυπων και Ηλεκτρονικών Συνδρομών Επιστημονικών Περιοδικών και
Βάσεων Δεδομένων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους
Οι συμβαλλόμενοι αφού έλαβαν υπόψη τους:
1.Την αριθ………………….. απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την οποία
κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός .
2.Την από ………………… προσφορά της Αναδόχου εταιρίας, υπέβαλε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την
προμήθεια και την παρακολούθηση των συνδρομών επιστημονικών περιοδικών (Ελληνόγλωσσων και Ξενόγλωσσων)
σε έντυπη μορφή ή την εξασφάλιση πρόσβασης σε ηλεκτρονική μορφή πλήρους κειμένου (On Lline Full Text Access),
Βάσεων Δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, Year Books και Σειρών Εξωτερικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Άρθρο 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η παροχή και παρακολούθηση των συνδρομών επιστημονικών
περιοδικών (Ελληνόγλωσσων και Ξενόγλωσσων) σε έντυπη μορφή ή την εξασφάλιση πρόσβασης σε ηλεκτρονική
μορφή πλήρους κειμένου (On Lline Full Text Access), Βάσεων Δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, Year Books και Σειρών
Εξωτερικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τα έτη 2017 και 2018 και συγκεκριμένα:
Αξία Σύμβασης: Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό ……………………………..) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α (αναλυτικά για τα έτη 2017: …………………… € - 2018 : ………………. € )
Η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της αναλυτικής διακήρυξης με αριθ. 1/2017 και της
προσφοράς του αναδόχου (τεχνικής και οικονομικής) που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης
Η οικονομική προσφορά που θα εφαρμόζεται είναι αυτή που υπέβαλε ο Ανάδοχος:

Για τα έτη , 2017,2018:
Έντυπα περιοδικά –Συνδρομές …………………………………………………
Ηλεκτρονικά περιοδικά- Συνδρομές …………………………..
Φ.Π.Α. για έντυπα περιοδικά: 6%
Φ.Π.Α. για Ηλεκτρονικά Περιοδικά: 24%
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Το μέγιστο ποσό το οποίο θα καταβληθεί από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στον ανάδοχο για την παροχή των
υπηρεσιών του κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, δεν δύναται να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των……………….ευρώ
με Φ.Π.Α. όπως αυτό ορίζεται και στην αριθ. 1/2017 Διακήρυξη.

Άρθρο 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει όλα τα τεύχη των εντύπων συνδρομών του κάθε έτους μέχρι το τέλος του.
Από αυτήν την ημερομηνία εξαιρούνται τίτλοι που δεν εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και οι τίτλοι στους
οποίους η ετήσια συνδρομή αρχίζει σε ημερομηνία πέραν της 01ης Ιανουαρίου 2017 ή έχουν καθυστερημένη έκδοση
τευχών.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Ως τόπος παράδοσης των εντύπων και ηλεκτρονικών συνδρομών, ορίζεται η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.

Άρθρο 3ο:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι βάσεις δεδομένων προσφέρονται για αριθμό ταυτόχρονων χρηστών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίζει την
απρόσκοπτη πρόσβαση του Πανεπιστημίου στις online βάσεις δεδομένων καθώς και την ταχεία αποκατάσταση της
σύνδεσης σε περίπτωση που αυτή δεν οφείλεται σε λειτουργικά προβλήματα του δικτύου. Στην περίπτωση κατά την
οποία θα σημειωθεί διακοπή σύμβασης για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ημερών από υπαιτιότητα του
εκδότη/παραγωγού, τα χρονικά όρια της συνδρομής και των ημερομηνιών πρόσβασης, μετατίθενται αντιστοίχως.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Βιβλιοθήκη, υπηρεσία συνδρομής και παρακολούθησης τίτλων
ηλεκτρονικών περιοδικών (e-journals) καθώς και Βάσεων Δεδομένων (Databases), στα οποία η βιβλιοθήκη επιθυμεί
να αποκτήσει πρόσβαση. Η υπηρεσία που θα προσφέρεται θα πρέπει να καλύπτει, παραγγελία στους εκδότες,
Διαχείριση Δικαιωμάτων (License Agreements), οικονομικό διακανονισμό, συμβόλαιο , παρακολούθηση και
ενημέρωση της Βιβλιοθήκης για όλες τις εργασίες.
Στις συμβάσεις πρόσβασης (License Agreements) σε ηλεκτρονικά περιοδικά, ορίζεται ότι σε περίπτωση διακοπής
κάποιας συνδρομής θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο υλικό για τα διαστήματα για τα οποία πληρώθηκαν οι
συνδρομές (Perpetual Access).
Η ανάθεση της προμήθειας στον επιλεγέντα ανάδοχο θα συνοδεύεται από τους οριστικούς καταλόγους των προς
προμήθεια συνδρομών όπως αυτός θα διαμορφώνεται κάθε έτος. Στους καταλόγους μπορούν να γίνουν, μετά την
κατακύρωση του διαγωνισμού, μεταβολές, με την προσθήκη, αφαίρεση ή αντικατάσταση τίτλων, με βάση τις
προτεραιότητες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εντός του προβλεπόμενου ετήσιου
προϋπολογισμού και τους προϋπολογισμούς της παρούσας σύμβασης.
Τέλος ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσει για το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όλα τα προνόμια τα οποία οι παραγωγοί/ διαθέτες παρέχουν για τις ανανεώσεις στους
συνδρομητές τους και να εγγυηθεί την αδιάλειπτη πρόσβαση του Πανεπιστημίου στις βάσεις αυτές.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποστέλλει έγκαιρα (εκ των προτέρων) γραπτή ενημέρωση στη Βιβλιοθήκη για τυχόν
αλλαγές, που θα γίνουν στις βάσεις δεδομένων μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο διάρκειας της σύμβασης. Ο
Ανάδοχος θα πρέπει να προβαίνει σε άμεση ενημέρωση για τυχόν αλλαγές των διευθύνσεων πρόσβασης στις
βιβλιογραφικές βάσεις (URL). Στην περίπτωση ουσιώδους αλλαγής του περιεχομένου μιας βάσης, ορίζεται ρητά ότι
θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του περιεχομένου της αρχικά συναφθείσας σύμβασης ( για παράδειγμα
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αφαίρεση ενός τίτλου και ταυτόχρονη επέκταση της χρονικής διάρκειας συνδρομής σε έναν άλλο με βάση τα
τρέχοντα δεδομένα), πάντοτε όμως στα πλαίσια της αξίας της σύμβασης, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
Ο ανάδοχος πρέπει να αποστέλλει τεχνικά φυλλάδια και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό (στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα)
τα οποία θα περιγράφουν τις λειτουργίες όλων των λογισμικών ανάκτησης δεδομένων και των δυνατοτήτων που
παρέχει το περιβάλλον εργασίας των online δεδομένων.
Κατάσταση τίτλων θα υποβάλλεται στο τέλος κάθε έτους ισχύος της σύμβασης για τις συνδρομές του επομένου
έτους, καθώς στους καταλόγους μπορούν να γίνονται κατ έτος μεταβολές, με την προσθήκη αφαίρεση ή
αντικατάσταση τίτλων, με βάση τις προτεραιότητες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εντός του προβλεπομένου
ετήσιου προϋπολογισμού και του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης.
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα παραδίδει έγκαιρα για κάθε επόμενο έτος κατάσταση με τίτλους των
περιοδειών που επιθυμεί για συνδρομή εντός των ορίων του ετήσιου προϋπολογισμού.
Λόγω των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή Της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου στο Σύνδεσμο
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-link) οι ηλεκτρονικές και οι έντυπες συνδρομές της θα είναι σε συμφωνία με τις
απαιτήσεις αυτής της συμμετοχής. Τίτλοι οι οποίοι θα περιλαμβάνονται στις λίστες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
αλλά θα προσφέρονται μέσω των Heal-Link θα διαγράφονται αυτόματα από τις συνδρομές του Πανεπιστημίου.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη και τακτική αποστολή των τευχών των περιοδικών στη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Τα τεύχη των περιοδικών θα σημαίνονται με ραβδοκώδικα
για την υποβοήθηση του chek-in στο σύστημα μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο
Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει σε τακτά διαστήματα της Βιβλιοθήκη για τυχόν βιβλιογραφικές και άλλες αλλαγές
συνδρομών. Η μη εκτέλεση της παραγγελίας πρέπει να δικαιολογείται κατά περίπτωση.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει κάθε ενέργεια για την αναπλήρωση των ελλείψεων που έχουν αναφερθεί
από την Bιβλιοθήκη. Aντίγραφο της οχλήσεως προς τους εκδότες θα κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Bιβλιοθήκη, το
πολύ σε δέκα πέντε (15) μέρες από την ημέρα που η Bιβλιοθήκη θα παραδίδει τη σχετική με την καθυστέρηση έγγραφη
ειδοποίηση (claim). Tυχόν επιβαρύνσεις, που θα προκύψουν λόγω μη έγκαιρης ειδοποίησης των εκδοτών από τον
προμηθευτή, θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την προμήθεια έντυπων ή ηλεκτρονικών
περιοδικών, περιοδικών σε ηλεκτρονική μορφή, Year Books και Σειρών Εξωτερικού ή να προσθέτει νέους τίτλους μετά
από έγκαιρη συνεννόηση με τον προμηθευτή.
Όλοι οι τόμοι / τεύχη των περιοδικών θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία
έκδοσής τους, όταν πρόκειται για εκδόσεις Η.Π.Α. και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, όταν πρόκειται για ευρωπαϊκές
εκδόσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται μέχρι και δέκα (10) ή
δεκαπέντε (15) μέρες αντίστοιχα.
Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει οποιοδήποτε κακέκτυπο ή κατεστραμμένο τεύχος, χωρίς καμία επιπλέον
οικονομική απαίτηση από το Πανεπιστήμιο.
Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά φωτοαντίγραφα τευχών ή / και ολόκληρων συνδρομών αντί των
πρωτοτύπων.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδιδόμενων τευχών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που
θα ορίσει το Πανεπιστήμιο.
Στις περιπτώσεις που η ηλεκτρονική έκδοση δίδεται δωρεάν στους συνδρομητές της έντυπης έκδοσης ή περιπτώσεις
που η συνδρομή για ιδρύματα περιλαμβάνει τόσο την έντυπη, όσο και την ηλεκτρονική μορφή υποχρεωτικά, ο
Ανάδοχος οφείλει με την έναρξη της συνδρομής, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνει
δυνατή η ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών συνδρομών και να ενημερώσει εγγράφως την βιβλιοθήκη σχετικά.
Επισημαίνουμε, ότι η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές εκδόσεις των περιοδικών θα πρέπει να γίνεται μέσω αναγνώρισης
των ΙΡ διευθύνσεων του Πανεπιστημίου.
Επιπλέον οφείλει να επιλύσει με δική του ευθύνη και έξοδα όποια προβλήματα ανακύψουν ανάμεσα στην βιβλιοθήκη
και τον εκδότη σχετικά με την πρόσβαση της βιβλιοθήκης στην δωρεάν διαθέσιμη ηλεκτρονική συνδρομή.
Για τα αποκλειστικώς ηλεκτρονικά περιοδικά η ημερομηνία έναρξης της συνδρομής είναι αυτή της ενεργοποίησής της.
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Άρθρο 4ο : ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή των συνδρομών θα γίνεται με τμηματικές καταβολές σύμφωνα με τις τιμολογήσεις του αναδόχου.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4
του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή
ήτοι:
α ) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίmωση αυτοδίκαιης παραλαβής, από
δεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ)Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού/ 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 ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων
που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται
μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμmου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση
αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά
υπέρ ΟΓΑ .
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας
επί του καθαρού ποσού.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΛΥΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει τη σύμβαση κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.4412/2016, που
θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2.2.3 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της
σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ
ΑΡΘΡΟ 6ο: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει,
παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.
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Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2
(Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών
υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρ- μόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Άρθρο 7ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β)
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 2..1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης ή το
περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης και τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης
προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί
στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

ΆΡΘΡΟ 8ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του
αρμοδίου οργάνου.
Άρθρο 9ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλο ή εν μέρει τα
δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε επιτρέπεται από οποιονδήποτε των
συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσας (νοούμενης ως μέρους της εκτέλεσης μιας παραγγελίας ή
μέρους παραγγελίας), χωρίς τη γραπτή έγκριση του συμβαλλομένου.
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ΑΡΘΡΟ 10ο: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία , την εκτέλεση ή την εφαρμογή της
Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το
πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και
δη αυτά των Ιωαννίνων.

ΆΡΘΡΟ 11ο: ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία , σύμφωνα με τα …………………………………...
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΏΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη,
προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, οι όροι
τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα
εξής:
1. Η διακήρυξη αριθ. 1/2017
2. Η από …………………….. προσφορά του Αναδόχου
3. Η αριθ………………………………. Πρυτανική Πράξη Κατακύρωσης Διαγωνισμού
ο

ΆΡΘΡΟ 14 : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση
καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή
έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.
Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει (από κοινού και εξ ολοκλήρου) όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τη σύμβαση. Φέρει δε (εις ολόκληρο αλληλεγγύως) και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού
σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του υπό ανάθεση
έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και
συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.
Αυτά αφού συμφωνήθηκαν από τους συμβαλλόμενους συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία αφού
υπογράφηκαν ως ακολούθως, έλαβε δύο (2) το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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