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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το  Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου έχοντας υπ’ όψη: 

1. τις διατάξεις του ν. 717/1977 (ΦΕΚ Α 297/06.10.1977) «Περί ιδρύσεως Κέντρου 
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου», όπως τροποποιήθηκαν, 
αντικαταστάθηκαν και ισχύουν 

2. τις διατάξεις του Κανονισμού Οργανωτικής Διαρθρώσεως του Κέντρου Διεθνούς 
και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
142/27.05.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ και κυρώθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 4835 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 
Β 195/05.02.2009) 

3. τις διατάξεις του Κανονισμού Ανάθεσης Συμβάσεων Προμηθειών του Κέντρου 
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
142/27.05.2008 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ και κυρώθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 4834/ΔΙΟΕ 236 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών (ΦΕΚ Β 195/05.02.2009) 

4. τις διατάξεις του πδ 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/10.07.07) «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου», στο μέτρο που εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς τον Κανονισμό 
Ανάθεσης Συμβάσεων Προμηθειών του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Δικαίου 

ΚΑΛΕΙ 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων να υποβάλουν σφραγισμένες 
δεσμευτικές προσφορές για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια 
Κινητών Αρχειοθηκών Βιβλιοθήκης». 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο της σύμβασης  

Η Βιβλιοθήκη του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου έχει την 
ανάγκη να προμηθευτεί τα κάτωθι αντικείμενα: 

Α) Δεκατρείς (13) κινητές αρχειοθήκες διπλής όψης, μήκους 3,630μ, ύψους 2,120μ, με 
ωφέλιμο βάθος ραφιών 0,600μ (0,300μ + 0,300μ), με έξι (6) σειρές ράφια καθ’ ύψος 
και πέντε (5) επίπεδα φόρτωσης. Τα ωφέλιμα τρέχοντα μέτρα ραφιών είναι 448,5μ, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ράφι οροφής. 

Β) Δώδεκα (12) κινητές αρχειοθήκες διπλής όψης, μήκους 3,630μ, ύψους 2,120μ, με 
ωφέλιμο βάθος ραφιών 0,600μ (0,300μ + 0,300μ), με έξι (6) σειρές ράφια καθ’ ύψος 
και πέντε (5) επίπεδα φόρτωσης. Τα ωφέλιμα τρέχοντα μέτρα ραφιών είναι 414μ, χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη το ράφι οροφής. 

Γ) Τριακόσιους εβδομήντα πέντε (375) επικαθείμενους βιβλιοστάτες με μηχανισμό 
ακινητοποίησης. 

Άρθρο 2 
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Προϋπολογισμός  

Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 29.000€, πλέον ΦΠΑ 19% που 
βαρύνει το ΚΔΕΟΔ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και 
εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών στην έδρα της αναθέτουσας αρχής. 

Άρθρο 3 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Αναλυτικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης 
περιγράφονται κατωτέρω: 

Οι ράγες κύλισης να είναι από μασίφ γαλβανισμένο χάλυβα ή ισοδύναμης αντοχής 
υλικό. 

Οι τροχοί κύλισης να είναι χαλύβδινοι ή από ισοδύναμης αντοχής υλικό, με 
αυτολιπαινόμενα ρουλεμάν, ώστε να εγγυώνται την εύκολη μεταφορά μεγάλων 
φορτίων. 

Η μετάδοση κίνησης να γίνεται με βολάν 3 ακτίνων με σύστημα ακινητοποίησης με 
σχέση 1/3000Kg. 

Οι βάσεις αρχειοθηκών να είναι απόλυτα άκαμπτες, κατασκευασμένες από χάλυβα ή 
ισοδύναμης αντοχής υλικό πάχους 4mm, διαμορφωμένο σε μηχανήματα CNC ή LASER.  

Τα πλαίσια στήριξης να παράγονται από ορθογώνιο κλειστό διάτρητο προφίλ μεγάλης 
αντοχής. Να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ύψους των ραφιών ανά 25mm. 

Τα ράφια να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ψυχρής εξέλασης ή άλλης ισοδύναμης 
αντοχής υλικό, ώστε να αντέχουν τουλάχιστον 130Kg. 

Όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα των αρχειοθηκών να είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική 
βαφή φούρνου, με προεργασία απολίπανσης, φωσφάτωσης και απόπλυσης 4 σταδίων 
σε ειδικό τούνελ εν θερμώ. Το ελάχιστο πάχος επίστρωσης της βαφής να είναι 60-
70mm. 

Άρθρο 3α 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Το σύστημα κινητών αρχειοθηκών θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη εγγύηση 
καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 5 έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του. 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει και έγγραφη εγγύηση εξασφάλισης όμοιων 
ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του 
συστήματος 

Άρθρο 4 

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Ο προσφέρων πρέπει: 

1. Να δραστηριοποιείται στην προμήθεια συστημάτων αρχείων και βιβλιοθηκών, όπως 
τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή. 
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2. Να μην τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 
διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής του. 

3. Να μην τελεί υπό εκκαθάριση (μόνο τα νομικά πρόσωπα) ή ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.  

4. Να μην βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή εκκαθάρισης ή άλλη παρόμοια 
διαδικασία που προβλέπεται από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής του. 

5. Να μην έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικά με την 
επαγγελματική του διαγωγή. 

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του. 

7. Να έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του όπως προβλέπεται από τους 
νόμους της χώρας εγκατάστασής του. 

Άρθρο 5 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει με την υποβολή της προσφοράς 
του υπεύθυνη δήλωση  

i. ότι δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις αποκλεισμού του άρθρου 4 και 

ii. ότι με την ανακήρυξή του ως προσωρινού αναδόχου και προ της υπογραφής της 
σύμβασης θα προσκομίσει, εντός ρητής προθεσμίας που θα τάξει με την σχετική 
πρόσκλησή της η αναθέτουσα αρχή, τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της 
παρούσας διακήρυξης. 

Άρθρο 6 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει προ της υπογραφής της 
σύμβασης τα κάτωθι δικαιολογητικά, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
υποβολή τους: 

1. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση για τους αλλοδαπούς 

2. Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση (μόνο τα νομικά πρόσωπα) ή εκκίνησης 
διαδικασίας θέσης σε εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση για τους αλλοδαπούς 

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του ανάδοχου ή του νομίμου εκπροσώπου για τα 
νομικά πρόσωπα 

4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα 

5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους 
εγκατάστασής του 
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6. Για τα νομικά πρόσωπα όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αντικαθίστανται ή να συμπληρώνονται από 
ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
συμβολαιογράφου ή οιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής, όταν αυτός προέρχεται από 
κράτος που δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόμενο δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη 
ένορκης βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα δικαιολογητικά μπορούν να 
αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση, της οποίας τη γνησιότητα βεβαιώνει η αρμόδια 
αρχή ή συμβολαιογράφος. 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών ή εντοπισμού 
πλημμέλειας σε αυτά, η αναθέτουσα αρχή θα καλεί τον επόμενο σε σειρά κατάταξης 
μειοδότη προς προσκόμιση δικαιολογητικών και υπογραφή της σύμβασης. 

Άρθρο 7 

Χρόνος παράδοσης 

Η διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε 10 ημέρες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

Άρθρο 8 

Κριτήριο ανάθεσης  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς υφίσταται μόνο για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών. 

Άρθρο 9 

Σύνταξη – Υποβολή προσφορών 

Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν τεχνική και οικονομική προσφορά.  

Η τεχνική προσφορά θα αποτελείται από τεχνική πρόταση και αναλυτικά ενημερωτικά 
φυλλάδια με τις προδιαγραφές που προσφερόμενου εξοπλισμού.  

Η οικονομική προσφορά θα περιέχει την συνολικά προσφερόμενη τιμή, η οποία θα  
αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, εκφράζεται σε ευρώ (€) και περιλαμβάνει κάθε 
τυχόν άλλη δαπάνη (πχ μεταφοράς στην έδρα της αναθέτουσας αρχής). Ο Φ.Π.Α. 
βαρύνει το ΚΔΕΟΔ.  

Προσφορές, στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές 
απορρίπτονται. Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά την διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με το 
νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ή με συστημένη 
ταχυδρομική επιστολή / υπηρεσία ταχυμεταφορών. 

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και πρέπει να κατατεθούν σε 
έντυπη μορφή μέχρι την ΤΡΙΤΗ, 8 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 12:00 στο 
Πρωτόκολλο του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ικάρων 1 (ΤΘ 
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14) 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (Αρμόδιος για πληροφορίες: κος Χ. Χάχαλης (τηλ: 2310 486923, 
Fax: 2310 476105, e-mail: mopadis@cieel.gr).  

Όσες προσφορές δεν περιέλθουν στο πρωτόκολλο του ΚΔΕΟΔ μέχρι την ανωτέρω 
ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Στις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς παραλαμβάνουν τις προσφορές τους με δική τους φροντίδα. Αν οι 
οικονομικοί φορείς δεν παραλάβουν τις προσφορές τους εντός μηνός από την 
διενέργεια του διαγωνισμού αυτές καταστρέφονται. 

Άρθρο 10 

Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) 
ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερών 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 11 

Διαδικασία αποσφράγισης προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη της ημέρας 
και ώρας κατάθεσης, στα γραφεία του ΚΔΕΟΔ, Ικάρων 1 (ΤΘ 14) 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. 
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν 
υποβάλει προσφορά αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το αρμόδιο όργανο του ΚΔΕΟΔ και θα 
ανακοινωθεί εγγράφως στους διαγωνιζόμενους, σύμφωνα με το άρθρο 30 του 
Κανονισμού Συμβάσεων Προμηθειών του ΚΔΕΟΔ. 

Άρθρο 11 

Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

Η διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών είναι η παρακάτω: 

Καταρχάς ελέγχεται η τεχνική προσφορά του κάθε υποψηφίου με κριτήριο την ποιότητα 
του προσφερομένου εξοπλισμού και την συμφωνία του με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης. Σε περίπτωση που η προσφορά του κριθεί αποδεκτή, ανοίγεται ο φάκελος 
οικονομικής προσφοράς του. Διαφορετικά, ο τελευταίος επιστρέφεται στον προσφέροντα 
χωρίς να ανοιχθεί. 

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής λαμβάνεται υπόψη η τιμή της κάθε 
οικονομικής προσφοράς, χωρίς ΦΠΑ. 

Άρθρο 13 

Σύναψη της σύμβασης - Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο προμηθευτής που θα ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλει τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης και μετά από τον έλεγχο αυτών 
να υπογράψει το κείμενο της σύμβασης. 
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Άρθρο 14 

Εφαρμοστέο δίκαιο 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών και η εκτέλεση της σύμβασης διέπονται 
από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα ανακύψει κατά τη διενέργεια του 
διαγωνισμού και την εκτέλεση της σύμβασης υπάγεται στην αρμοδιότητα των 
δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 

  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Με την με αριθμό πρωτ. 13589 

απόφαση της Διευθύντριας του ΚΔΕΟΔ 

 

 

Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 2009 

Καθηγήτρια Ευ. Κουτούπα Ρεγκάκου 

Διευθύντρια του ΚΔΕΟΔ 

Σελίδα 7 από 7 
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