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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ

και 2014/25/ΕΕ)».

2. Την υπ΄αριθμ. 1620/8-2-2018 (ΑΔΑ:7Μ3746ΨΧΥΙ-Η23) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΤΑ. Χ. ΔΙ. Κ., με την οποία εγκρίθηκε πίστωση συνολικού ποσού ύψους 4.700,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια και τοποθέτηση
ογδόντα τεσσάρων (84) πινακίδων σήμανσης των γραφείων των
Δικαστικών Λειτουργών και των Υπαλλήλων του Αρείου Πάγου
και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
Προσκαλεί για τη συλλογή σφραγισμένων προσφορών: α)
για την

προμήθεια και τοποθέτηση ογδόντα τεσσάρων (84) πι-

νακίδων σήμανσης των γραφείων των Δικαστικών Λειτουργών και
των Υπαλλήλων του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και την αναγραφή των ονομάτων - θεμάτων και β) την
αποξήλωση των υφιστάμενων πινακίδων, με κριτήριο κατακύ-

1

ΑΔΑ: Ψ1ΩΕΙ54-8ΒΖ

ρω σης τη χαμηλότερη συνολική τιμή, βάσει των προσφορών
που θα υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 και
ώ ρ α 1 1 : 0 0 π . μ . σ τ ο Λ ο γ ι σ τ ι κ ό τ μ ή μ α τ ο υ Αρ ε ί ο υ Π ά γ ο υ , ( π λ η ροφορίες Γρ. Ψύλλιας – Αθ. Ντόσκας).
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πριν την υποβολή της προσφοράς να επισκεφθούν τα γραφεία του Αρείου Πάγου
για να δουν τις θέσεις τοποθετήσεις των άνω πινακίδων.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Οι πινακίδες πρέπει να έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
ΥΛΙΚΟ
ΧΡΩΜΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΕΛΕΧΗ - ΚΟΥΜΠΩΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
ΥΛΙΚΟ
ΧΡΩΜΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΕΛΕΧΗ - ΚΟΥΜΠΩΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
28
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΚΑΦΕ - RAL
35εκ.x 14εκ. (4 στελέχη x 3,5)
(4) ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ
(ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ)
ΧΡΥΣΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΥΨΟΥΣ 1,5εκ.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
44
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
30εκ.Χ 14εκ.
ΑΠΛΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Α4 –
ΣΥΡΤΑΡΩΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ
ΚΑΛΥΜΜΑ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
ΥΛΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
12
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΚΑΦΕ - RAL
35εκ.x 6εκ.
12 (ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ)
ΧΡΥΣΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΥΨΟΥΣ 1,5εκ.

στελέχη

των

π ι ν α κ ί δ ω ν:

α)

να

κουμπώ νουν

κατακόρυφα σε ειδική βάση η οποία θα τοποθετηθεί σε κάθε
σημείο σήμανσης και β) να καθαρίζονται και να παρέχουν τη
δυνατότητα εναλλαγής θέματος και θέσης.
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Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την οικονοιμική προσφορά
τους

θα

υποβάλλουν

και

δείγμα

από

τις

πινακίδες

της

προσφορά τους.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους
αναδόχους για εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη ημέρα της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει: α) όλες τις επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α., φόρους κλπ.), οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και β) τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι
οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το ΤΑ. Χ. ΔΙ. Κ με
χρηματικό ένταλμα πληρωμής, μετά την υποβολή των σχετικών
δικαιολογητικών από την Υπηρεσία του Αρείου Πάγου προς το
ΤΑ. Χ. ΔΙ. Κ., και την βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών. Όλες
οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.
Τα δικαιολογητικά πληρωμής (τιμολόγιο κλπ.) θα εκδοθούν
με τα στοιχεία του ΤΑ. Χ. ΔΙ.Κ.
Η Υπηρεσία του Αρείου Πάγου, διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς
καμία επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο: α) για την ματαίωση
ή ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και β) για την ματαίωση και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των προδιαγραφών της πρόσκλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να
καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνουν ότι: α) μέχρι και την
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των εκ του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/
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2016 (Α΄147/8-8-2016) και β) αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Ο προσωρινός ανάδοχος πριν την απόφαση κατακύρωσης
πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 73 παρ. 1
και 2 του ν. 4412/ 2016 (Α΄147/8-8-2016).
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Αρ ε ί ο υ Π ά γ ο υ
Βασίλειος Πέππας
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