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ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.3913
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Α. Μπαρουτά
Email
:abarouta@ypes.gr
Τηλέφωνο
: 213 136 1661
FAX
: 213 136 1631
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας : 101 83
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών
προσφορών για την προμήθεια ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν) για τις
ανάγκες των επερχόμενων εκλογών του 2019.
Ενόψει των Αυτοδιοικητικών εκλογών, των εκλογών για την ανάδειξη των
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των προβλεπόμενων Βουλευτικών Εκλογών
εντός του 2019, το Υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει στην προμήθεια ειδικών
διαχωρισμάτων (παραβάν), σύμφωνα με όσα περιγράφονται παρακάτω:

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
και Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση Προμηθειών και Υποδομών
Τμήμα Προμηθειών
Σταδίου 31 – 4ος όροφος - 10183 Αθήνα
Τετάρτη 23 Ιανουαρίου - 14:00

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ (σύμφωνα με τα παρακάτω)

Κριτήριο Κατακύρωσης

Χαμηλότερη τιμή

Ποσότητα

87.000 παραβάν με δυνατότητα
προσαύξησης της ποσότητας έως 20%

Παράδοση

Από 1 έως 20 Απριλίου 2019

ΚΑΕ του Ειδικού Φορέα 1007-201

2410989899

Προϋπολογισμός

6.700.000 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24 %

Προαίρεση

1.350.000 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24% για προσαύξησης ποσότητα έως
20%

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

15.000 €

Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής (εφόσον
ζητηθεί προκαταβολή)

Έως του 45 % επί της συμβατικής αξίας
χωρίς Φ.Π.Α.

Εγγυητική Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

5 % επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
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1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα υπό προμήθεια ειδικά διαχωρίσματα (παραβάν) ψηφοφορίας εκλογέων πρέπει να
είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
1.1 Τα υπό προμήθεια παραβάν ψηφοφορίας εκλογέων πρέπει να είναι διαστάσεων
0,90 μ. Χ0,90 μ. και ύψους 1,80 μ.
1.2 Ο σκελετός να αποτελείται από δύο (2) πλαϊνά από στρογγυλό χαλυβδοσωλήνα
Φ.21Χ1 χιλιοστά, σχήματος Π, με πέλματα πλαστικά στα δύο πόδια. Στα δύο άκρα του
επάνω οριζόντιου μέρους να υπάρχουν δύο ηλεκτροσυγκολλημένοι γάντζοι για την
τοποθέτηση του υφάσματος.
1.3 Οι κατακόρυφοι σωλήνες των πλαϊνών να συνδέονται μεταξύ τους με ένα οριζόντιο
σωλήνα ηλεκτροσυγκολλημένο Φ.21Χ1 χιλιοστά, που έχει ηλεκτροσυγκολημένη πλάγια
λάμα για τη στήριξη του αναλόγιου (βλ. παρακάτω). Στον οριζόντιο αυτόν σωλήνα
μόνο του αριστερού πλαϊνού να υπάρχουν δύο πείροι ηλεκτροσυγκολλημένοι
εξωτερικά, ο πρώτος σε απόσταση 35 εκατοστών από τη συγκόλληση της λάμας και ο
δεύτερος σε απόσταση 45 εκατοστών από τον πρώτο, ώστε να μπορεί να στερεωθεί
σακούλα για τη ρίψη των άχρηστων ψηφοδελτίων
1.4 Οι τρεις (3) πλευρές (πλαϊνές και εμπρόσθια) να καλύπτονται με βαμβακερό
ύφασμα (ποπλίνα) ή πολυεστερικό ύφασμα χρώματος μπλε, όπως το χρώμα στο δείγμα
του Υπουργείου, διαστάσεων : πλάτους ενός (1) μέτρου και μήκους ενός μέτρου και
πέντε εκατοστών (1.05) μ, το οποίο ύφασμα να μπορεί να αφαιρείται εύκολα κατά
βούληση, όποτε αυτό χρειαστεί.
Ειδικότερα χαρακτηριστικά του υφάσματος:
(α) Βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο τουλάχιστον 178 γραμμάρια
(β) Κλωστή στήμονος 37-39
(γ) Κλωστή Κρόκης 18-20
(δ) Δυναμομετρική αντοχή στήμονος ΧΛΓ. 63-75.
(ε) Δυναμομετρική Κρόκης ΧΛΓ. 44-55.
(στ) Συστολή στήμονος ±1%.
(ζ) Συστολή Κρόκης ± 1%.
1.5 Τα δύο πλαϊνά να συνδέονται μεταξύ τους με μία σιδηρολάμα, που θα συγκρατείται
με ένα κοχλία από κάθε πλευρά μαζί με περικόχλιο, τύπου πεταλούδας.
1.6 Κάτω και παράλληλα προς τη σιδηρολάμα αυτή και σε ικανό ύψος θα τοποθετηθεί
ένα ξύλινο αναλόγιο με επιφάνεια καπλαμά ή μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 16
χιλιοστών, που θα στερεώνεται με δύο (2) κοχλίες από κάθε μικροπλευρά μαζί με
περικόχλιο τύπου πεταλούδας. Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι
ηλεκτρογαλβανισμένα. Το αναλόγιο να έχει κατάλληλη κλίση και στο μπροστινό μέρος
του να υπάρχει πήχης που να προστατεύει τα χαρτιά που βρίσκονται στο αναλόγιο, για
να μη πέφτουν στο έδαφος, λόγω της κλίσεώς του, στο δε δεξιό μέρος του να υπάρχει
υποδοχή για μολύβια.
1.7 Ο μεταλλικός σκελετός θα βαφτεί με δαπάνη και φροντίδα του κατασκευαστή, με
χρίσματα κλιβάνου μετά από προηγούμενη χημική επεξεργασία απολύμανσης,
αποσκωρίασης και φωσφάτωσής του.
1.8 Όλα τα ειδικά διαχωρίσματα (παραβάν) ψηφοφορίας εκλογέων να είναι λυόμενα σε
τεμάχια.
1.9 Κάθε παραβάν θα είναι τοποθετημένο σε πλαστική διάφανη θήκη, λυμένο. Μέσα
στη θήκη θα υπάρχει σάκος από πλαστική ύλη που θα περιέχει τα μικρότερα
εξαρτήματα και τα υφάσματα (δηλαδή τους κοχλίες και τα περικόχλια), καθώς και ένα
έντυπο με λεπτομερείς οδηγίες συναρμολόγησης του παραβάν.
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2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει σχετικό δείγμα παραβάν. Η
προσκόμιση σωστού δείγματος με την ειδική θήκη του από τον ανάδοχο είναι
απαραίτητη για την επιβεβαίωση του καλώς έχειν, ώστε να αποδεχτεί το Υπουργείο τη
συμμετοχή του υποψήφιου αναδόχου στην περαιτέρω διαδικασία.
2.2 Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου θα δηλώνεται το συνολικό ύψος του κύκλου
εργασιών της εταιρείας για τις πέντε (5) τελευταίες χρήσεις, ώστε να αποδεικνύεται ότι
η εταιρεία διαθέτει την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την
εκτέλεση της σύμβασης. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση, ο ανάδοχος θα πρέπει
συμπληρωματικά να περιγράψει αναλυτικά τη δραστηριότητα της εταιρείας του, ιδίως
σε παρεμφερή με τα παραβάν αντικείμενα. Ο υποψήφιος ανάδοχος εφόσον του ζητηθεί
υποχρεούται να προσκομίσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τα παραπάνω.
2.3 Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στοιχεία σχετικά με τη
δυνατότητα και τον τρόπο παραγωγής των παραβάν, από τα οποία να προκύπτει η
έγκαιρη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές παραγωγή των παραβάν, για τα οποία
στοιχεία το Υπουργείο επιφυλάσσεται ακόμα και για επιτόπια εξακρίβωση των
εγκαταστάσεων και των αποθηκευτικών του χώρων (βλ. παρ. 2.4 παρακάτω).
2.4 Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στοιχεία για την ύπαρξη
ικανού αποθηκευτικού χώρου, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τα
παραβάν που έχει παραδώσει, καθώς οι παραδόσεις δύνανται να είναι τμηματικές στο
χώρο αυτό. Οι εν λόγω ενδεχόμενες τμηματικές παραδόσεις, όπως έχουν προσδιοριστεί
από τη σύμβαση, θα πραγματοποιηθούν επί ποινή αποκλεισμού και ο ανάδοχος που δεν
θα καταφέρει να ανταπεξέλθει στις παραδόσεις, αυτός θα κηρυχτεί έκπτωτος. Θα
ακολουθήσει η διαδικασία τελικής παράδοσης των παραβάν στις περιφερειακές
ενότητες έδρας νομών (βλ. παρ. 3.1 παρακάτω).
2.5 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει συμπληρωματικά με την προσφορά του να
καταθέσει αντίγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ασφαλιστικής
ενημερότητας, φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικού ΓΕΜΗ και απόσπασμα(τα)
των απαραίτητων ποινικών μητρώων, όπως προβλέπει ο ν. 4412/2016.
2.6 Η ισχύς των προσφορών πρέπει να είναι δύο (2) μήνες και να αναφέρεται στην
προσφορά.
2.7 Προσφορές θα γίνουν δεκτές και για τμήμα της συνολικής ποσότητας των 87.000
παραβάν.
2.8 Προσφορές που αποκλίνουν από τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές και
προϋποθέσεις θα κριθούν ως απαράδεκτες και θα απορριφθούν.
3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.1 Οι τελικές παραδόσεις των παραβάν, θα γίνουν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνες
του προμηθευτή, από 1 έως 20 Απριλίου 2019 στους αποθηκευτικούς χώρους της
περιφερειακής ενότητας έδρας νομών, στον αρμόδιο για την παραλαβή του εκλογικού
υλικού υπάλληλο ο οποίος θα ειδοποιείται έγκαιρα για την ημέρα και ώρα παράδοσης.
3.2 Η επιπλέον ποσότητα έως 20% των παραβάν, εφόσον ζητηθεί, θα παραδοθεί το
χρονικό διάστημα από 20 Απριλίου 2019 έως 15 Μαΐου 2019, στους αποθηκευτικούς
χώρους της περιφερειακής ενότητας έδρας νομών, στον αρμόδιο για την παραλαβή του
εκλογικού υλικού υπάλληλο που θα ειδοποιείται έγκαιρα για την ημέρα και ώρα
παράδοσης.
3.3 Κάθε προσφορά των συμμετεχόντων πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή
αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 15.000
€. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για ένα μήνα
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μετά την λήξη της ισχύος των προσφορών, η οποία θα επιστραφεί με την υπογραφή
της σύμβασης.
3.4 Εφόσον ζητηθεί προκαταβολή από τον ανάδοχο έως του 45% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., αυτός υποχρεούται να καταθέσει ισόποση εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής,
επιβαρυνόμενη με το ύψος του επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών.
3.5 Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η ανωτέρω προμήθεια είναι
υποχρεωμένος μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση, σε αυτόν, της
απόφασης ανάθεσης, να καταθέσει στη Δ/νση Προμηθειών και Υποδομών εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρισμένης Τράπεζας για ποσό ίσο προς το 5% του
συνολικού ποσού της αμοιβής του χωρίς το Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την καλή και άρτια
εκτέλεση της προμήθειας που του έχει ανατεθεί. Η χρηματική αυτή εγγύηση, εφόσον
συντρέχει περίπτωση, καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. Η εγγυητική αυτή
θα λήγει μετά τις 2 Ιουνίου 2019 και θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την
ολοκλήρωση της τελικής παράδοσης και τη σύνταξη του αντίστοιχου πρακτικού
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.
3.6 Η σύμβαση που θα υπογραφεί δύναται να εκχωρηθεί σε Τράπεζα, εφόσον ζητηθεί
από τον ανάδοχο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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