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-Α.- ΓΕΝΙΚΑ 
1.- Η  Εταιρεία ΄΄ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ‘’ Α.Ε - θυγατρική  του ΕΛΤΑ – προκηρύσσει τη 

διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «Αυτοκόλλητων Ετικετών 
Σήμανσης», με δημοσίευση και συγκεκριμένα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

Περιγραφή Υλικών - 
Ποσότητα 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 

 «ΠΡΟΣΟΧΗ»,                                                   1800 ρολά/250 ετικετών 

 «ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ»,                                               3200 ρολά/250 ετικετών 

 «ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»,      1600 ρολά/250 ετικετών 

Τόπος Παράδοσης Αθήνα- Λένορμαν & Κων/πολεως 

Χρόνος Παράδοσης 

Τμηματικά αντιστοίχως 

 50% σε 1 μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης 

 50% σε 5 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 

Πληρωμή  Τμηματικά μετά από κάθε παράδοση 

2.- Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στα Γραφεία της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε 
στην Αθήνα (Λ. Βουλιαγμένης 115-117 & Ηλία Ηλιού, 116 80 Αθήνα , 4ος όροφος, 
Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης)  μέχρι στις 10-01-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες πρέπει μέχρι την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία και 
ώρα να καταθέσουν έγγραφη προσφορά. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα η 
αρμόδια επιτροπή της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. προβαίνει στην αποσφράγιση των 
προσφορών.  
Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παραστούν μόνο δεόντως 
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.  

 3.- Η προμήθεια των αυτοκόλλητων ετικετών θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 
3.1.-   «ΠΡΟΣΟΧΗ» 
ΧΑΡΤΙ Αυτοκόλλητο «λουστραριζέ» (να γράφει το στυλό) 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 5,5 cm X 10 cm 
ΜΟΡΦΗ Σε ρολά των 250 ετικετών/ρολό 
ΧΡΩΜΑ Φόντο κίτρινο, λογότυπο και τα υπόλοιπα γράμματα 
                                                          κόκκινο 187C pantone 
ΔΕΙΓΜΑ                                        Στη διάθεση των ενδιαφερομένων  

                         
3.2.-   «ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ» 
ΧΑΡΤΙ Αυτοκόλλητο «λουστραριζέ»  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 8 cm X 15 cm 
ΜΟΡΦΗ Σε ρολά των 250 ετικετών/ρολό 
ΧΡΩΜΑ 
 

Φόντο κόκκινο pantone 187C,λογότυπο και τα υπόλοιπα 
γράμματα σε λευκό 

ΔΕΙΓΜΑ                                       Στη διάθεση των ενδιαφερομένων  

 
3.3.-   «ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»  
ΧΑΡΤΙ Αυτοκόλλητο «λουστραριζέ» (να γράφει το στυλό) 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 9 cm X 13 cm 
ΜΟΡΦΗ Σε ρολά των 250 ετικετών/ρολό 

ΧΡΩΜΑ 
 
 

Φόντο λευκό, λογότυπο και τα  υπόλοιπα 
γράμματα σε κόκκινο 187C pantone 
 

ΔΕΙΓΜΑ                                     Στη διάθεση των ενδιαφερομένων  

 
 
3.4.-Τους Γενικούς όρους και τους τυχόν Ειδικούς όρους, ως αυτοί αναφέρονται  
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παρακάτω. 
4.- Δικαίωμα υποβολής της προσφοράς στο διαγ/σμό έχουν: 

 Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 Κοινοπραξίες των ανωτέρω 
5.- Οι προμηθευτές μαζί με την προσφορά τους οφείλουν να προσκομίσουν και τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο (εκτός της εγγυητικής συμμετοχής) 
της παρούσης έγγραφο (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ). 
Για τα παραπάνω αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση και ότι θα προσκομίσει αυτά όποτε 
ζητηθούν από την Επιτροπή και μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού. Όμως είναι 
απαραίτητη η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

Επίσης μαζί με την προσφορά τους υποχρεούνται να προσκομίσουν: 
 Αντίγραφο ή απόσπασμα ισολογισμού της επιχείρησης.  
 Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις.  
 Δήλωσή τους, όπου θα αναφέρουν το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερομένων 

υλικών και τον τόπο εγκατάστασής του. 
Για λόγους εμπιστευτικότητας των δεδομένων της αναθέτουσας αρχής, δεν επιτρέπεται 

η συμμετοχή στο δια/σμό επιχειρήσεων που ασκούν ανταγωνιστική προς την 

αναθέτουσα αρχή δραστηριότητα. 

Επίσης δεν επιτρέπεται η συμμετοχή η συμμετοχή σε: 

 Συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, με βάση τον ορισμό των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων όπως δίνεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 42ε του 

Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» σε συνδυασμό με το άρθρο 96 παρ.1 

του ίδιου νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει 

 Συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, με βάση τον ορισμό των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων όπως δίνεται στην σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 

Β- Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι: 
1.-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1.1.-Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα.  
1.2.-Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα         
(60) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας κατάθεσης 
των προσφορών . 
1.3.-Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφεται κατά τρόπο εμφανή: 

 Η λέξη "προσφορά" 
 Ο αριθμός της διακήρυξης  
 Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 
 Το αντικείμενο της προμήθειας 
 Τα στοιχεία του αποστολέα 

1.4.- O προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση του 
προσφερόμενου είδους σε σχέση με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
1.5.- Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της ποσότητας κάθε ετικέτας ή για το 
σύνολο της ποσότητας όλων των ετικετών.  
1.6.-  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής της  ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. 
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1.7.- Επισημαίνεται ότι : 
 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη 

του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια 
επιτροπή, είτε ενώπιον της ,είτε εγγράφως. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις 
που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.  

 Προσφορά η οποία είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή περιέχει ελλιπή ή 
ανακριβή στοιχεία ή πρόδηλα αντιφατικά στοιχεία ή δεν καλύπτει το σύνολο της 
προμήθειας του έργου απορρίπτεται. 

2.-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της παραγγελίας ύψους 10% επί του συμβατικού 
τιμήματος αυτής, χωρίς το Φ.Π.Α. 
3.- ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέσα 
στις αποθήκες του ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. στην Αθήνα ,θα αναγράφονται δε 
ολογράφως και αριθμητικώς. 
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο 
νόμισμα θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 

 Τιμή ρολού (250ετικετών/ρολό) χωρίς Φ.Π.Α. 

 Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. 
Η ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερομένων τιμών, 
αυτοί δε, υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
4.-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  
     Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη: 
 Η  συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης. 
  Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενες 

προμήθειες και την τρέχουσα τιμή στην αγορά για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. 
Η κατακύρωση τελικά θα γίνει στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή εκ των 
προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές σύμφωνα με τους 
όρους της διακήρυξης.  
5.-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε  

διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την  προκηρυχθείσα 
μέχρι του ποσοστού 30% ή  μικρότερης  μέχρι ποσοστού 50%. 

6.-ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Θα γίνει από Επιτροπή υπαλλήλων της ‘’ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ’’Α.Ε . 
7.-ΠΛΗΡΩΜΗ: Εντός τεσσάρων (4) μηνών μετά από κάθε οριστική, ποιοτική και ποσοτική 
τμηματική παραλαβή και αφού προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
 

 Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.- ΜΑΚΕΤΑ:  Οι μακέτες θα κατασκευαστούν από τον προμηθευτή σύμφωνα με τις 
υποδείξεις & διευκρινίσεις που θα δοθούν από την εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. 
2.- ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:  Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί, πριν 
προχωρήσει στη μαζική παραγωγή υποχρεούται να καταθέσει δοκίμια προκειμένου να 
θεωρηθούν από την εταιρία μας, βάσει των οποίων θα γίνει η μαζική παραγωγή. 
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3.- ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Η ‘’ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  ΕΛΤΑ’’ Α.Ε  έχει δικαίωμα να ελέγξει  
ποιοτικώς το είδος που θα μας προμηθευτεί, είτε με δικό της όργανο, είτε με τρίτο, ειδικά 
εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό. Ο ποιοτικός αυτός έλεγχος έχει συμβουλευτικό 
χαρακτήρα για την ‘’ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  ΕΛΤΑ’’ Α.E. 
 
Πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την εταιρεία 
‘’ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ’’ Α.Ε, Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης,όροφος 4ος,  οδός Λ. 
Βουλιαγμένης 115-117 & Ηλία Ηλιού, 116 80 Αθήνα, (τηλ. 210 6073051). 
 Στην ίδια Δ/νση θα υπάρχουν και δείγματα προκειμένου να ενημερώνονται οι 
ενδιαφερόμενοι.  
  

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:                                                      
1.-Έγγραφο (Δικαιολογητικά) 
 
                                                                                           

 
                                                                                         
 
  
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 


