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«∆ιακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, για την προµήθεια δέκα (10) µηχανηµάτων επεξεργασίας 
τραπεζογραµµατίων για τις ανάγκες της Κ.Υ. και των Καταστηµάτων του 
Τ.Π. &  ∆ανείων».  

 
Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», 
όπως ισχύουν. 

2.Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως ισχύουν. 

3. Την υπ’ αρ. 2/21379/0094/4-4-2001 (Φ.Ε.Κ. 448/τ. Β΄/19-4-2001) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 
µε τις υπ’ αρ. 2/51035/0094/3-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1327/τ. Β΄/11-10-2002), 2/74109/0094/3-1-2003 
(Φ.Ε.Κ. 15/τ. Β΄/14-1-2003) και 2/24892/0094/26-5-2011 (Φ.Ε.Κ. 1069/τ. Β΄/31-5-2011) αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, και τις διατάξεις του αριθ. 15 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 
180/τ.Α./22-8-2011). 

4. Τις αριθµ. 38989/2011 και 39607/06-9-2011 αποφάσεις του Αντιπροέδρου του ∆.Σ. του Τ.Π. και 
∆ανείων για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια δέκα (10) µηχανηµάτων 
επεξεργασίας τραπεζογραµµατίων για τις ανάγκες της Κ.Υ. και των Καταστηµάτων του Τ.Π. & 
∆ανείων µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  

 5. Την αριθµ.40101/27-12-2011 έγκριση µαταίωσης πρόχειρου διαγωνισµού και διενέργεια 
επαναληπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια δέκα (10) µηχανηµάτων επεξεργασίας 
τραπεζογραµµατίων για τις ανάγκες της Κ.Υ. και των Καταστηµάτων του Τ.Π. & ∆ανείων µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  

  6. Την αριθµ.40392/2012 απόφαση έγκρισης δέσµευσης δαπάνης ποσού 45.510,00 ευρώ 
περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την προµήθεια δέκα (10) µηχανηµάτων επεξεργασίας 
τραπεζογραµµατίων για τις ανάγκες της Κ.Υ., και των Καταστηµάτων του Τ.Π. και ∆ανείων.     

 
Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Ι   Ζ   Ο   Υ   Μ   Ε 

 
1. Προκηρύσσουµε πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε σφραγισµένες προσφορές σε ΕΥΡΩ, για την 
προµήθεια δέκα (10) µηχανηµάτων επεξεργασίας τραπεζογραµµατίων για τις ανάγκες της Κ.Υ. και 
των Καταστηµάτων του Τ.Π. & ∆ανείων προϋπολογισµού µέχρι 37.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
 



2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις  03-04-2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00 µ.µ. (λήξη 
κατάθεσης προσφορών) στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. και ∆ανείων, Ακαδηµίας 40, 
στον Α’ όροφο, στην αίθουσα του ∆.Σ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισµού. Οι σφραγισµένες προσφορές αφού πρωτοκολληθούν θα παραδίδονται στην αρµόδια 
Επιτροπή.  
 
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές των δέκα (10) µηχανηµάτων επεξεργασίας τραπεζογραµµατίων και οι 
όροι συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  
 
4. Τα µηχανήµατα θα παραδοθούν εντός είκοσι πέντε (25) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων και συγκεκριµένα 
σε χώρους που θα υποδειχθούν από το Ταµείο µε δαπάνη, µέριµνα και ευθύνη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 
 
5. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α)  φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 
β)  ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ)  συνεταιρισµοί 
δ)  κοινοπραξίες προµηθευτών  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 
πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύµβαση, εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής 
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. Κατά τα λοιπά, ως προς τις 
κοινοπραξίες, ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 118/07. 
 
6. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών  
Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο Π.∆.118/07, στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο  φάκελο σε δυο 
αντίγραφα. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, 
προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενεργείας του διαγωνισµού. 
    Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου,  απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των µηχανηµάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο 
επισυναπτόµενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 
Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς 

    α.   Η λέξη   «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
         β .  Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. 

         γ.   Ο αριθµός της διακήρυξης. 

δ.   Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα 
 
6.1 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία 
και ειδικότερα τα εξής:  

 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

α) Παραστατικό Εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ. του Π.∆. 118/07, εφόσον οι 
προµηθευτές συµµετέχουν στους  διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό /εκπρόσωπό τους. 

β) Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε 
θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο 
συµµετέχουν και  στην οποία δηλώνεται  ότι,  µέχρι  και  την  ηµέρα  υποβολής της προσφοράς τους οι 
προσφέροντες:   



• δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2  άρθρου 6  του  Π.∆. 118/07, ήτοι: 

i) συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης  της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

ii) δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

iii) απάτης, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 48), 

iv) νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK  του  Συµβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για   την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 
166   της   28.6.1991,  σελ. 77  Οδηγίας, η  οποία   τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία   2001/97/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 
ενσωµατώθηκε  µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν.  3424/2005 (Α΄ 305), 

• δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,  της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας  και  
της  δόλιας  χρεοκοπίας. 

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νοµικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης 
µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του εδ. α παρ. 2 περίπτωση (1) του άρθρου 6 
του  Π.∆. 118/07, υποβάλλουν: 

α)    οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

β)    ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων  Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  

γ)     σε κάθε άλλη  περίπτωση νοµικού προσώπου  οι νόµιµοι  εκπροσώποί  του. 

- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του εδ. α παρ 2 περίπτωση 
(1) του άρθρου 6  του  Π.∆. 118/07, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού.  

- Όταν ο προσφέρων είναι  ένωση  προµηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση  του εδ. α παρ 
2 περίπτωση (1) του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, αφορά κάθε µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω που 
συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 

• δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

• είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.  

• δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική 
εκκαθάριση του ν.1892/1990 ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα) και επίσης ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής  
εκκαθάρισης  των  ανωτέρω  νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 
νοµικά πρόσωπα).    

• Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την 
ηµέρα διενέργειας του  διαγωνισµού 

• δεν τελούν σε αποκλεισµό µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 
κατά τα άρθρα 18,34,39 του Π∆ 118/2007 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• αναλαµβάνουν  την υποχρέωση για την έγκαιρη  και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόµενη δήλωση.  

• η προσφορά συντάχτηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της 
οποίας έλαβαν γνώση και της οποίας τους όρους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 



- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται 
από το νόµιµο εκπρόσωπο του. 

γ) Τα  νοµιµοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συµµετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόµενους  µε µορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  επικυρωµένο   αντίγραφο  ή  
απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου  και  των  εγγράφων  τροποποιήσεών  του  (για 
Ο.Ε και  Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει να  προκύπτουν ο Πρόεδρος και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την 
υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη  νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νοµικού προσώπου. 

- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή µαζί µε την προσφορά των υπ’ αριθµ. α,β και γ 
δικαιολογητικών της παρ. 6.1 συνιστά λόγο αποκλεισµού του συµµετέχοντος από τον 
διαγωνισµό.   

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηµεροµηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων και θεώρησης του 
γνησίου της πρέπει να είναι αυτή της ηµεροµηνίας υποβολής της προσφοράς των 
ενδιαφερόµενων. Επισηµαίνεται ότι, πριν την έναρξη διενέργειας του διαγωνισµού, 
υπάρχει δυνατότητα θεώρησης του γνησίου της υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων 
από το Τµήµα Γραµµατείας και Αρχείου (πρωτόκολλο) της ∆/νσης ∆ιοικητικού (∆1) του Τ. 
Π. και ∆ανείων (Ισόγειο κτηρίου Κεντρικής Υπηρεσίας, Ακαδηµίας 40, 101 74 – ΑΘΗΝΑ). 

 

6.2.  ΤΕΧΝΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
- Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » τα κάτωθι : 
1) Η Τεχνική Προσφορά.  
2) ∆ηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.∆. 118/07.   
α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 
προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, 
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω  δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα 
κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  
Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η 
κατασκευή  του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση  στην οποία ανήκει ή η οποία 
εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο 
νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της 
συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε 
η αποδοχή. 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση και υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως  φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν  
τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου . 
 
6.3 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τοποθετείται επί ποινή απόρριψης, σε  χωριστό σφραγισµένο 
φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Η τιµή θα αναλύεται ως εξής: 
α) Τιµή µονάδας σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων 



β) Ποσοστό  Φ.Π.Α. επί της  ανωτέρω τιµής 
γ) Συνολική τιµή συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
 
Επισηµαίνεται ότι στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται χωριστά και το κόστος 
πλήρους τεχνικής κάλυψης για πέντε (5) έτη µετά την εκπνοή του χρόνου των τριών (3) 
ετών εγγύησης καλής λειτουργίας και δωρεάν συντήρησης, που δεσµεύει τον προµηθευτή. 
Το κόστος αυτό θα αθροιστεί µε τη συνολική προσφερόµενη τιµή των αντίστοιχων 
µηχανηµάτων προκειµένου να προκύψει η συγκριτική τιµή κάθε προσφοράς 

Το καθαρό ποσό του τιµολογίου υπόκειται στις εξής κρατήσεις: α) 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ και χαρτόσηµο 
2,40% επ΄αυτού, β) 0,25% υπέρ Ελληνικού ∆ηµοσίου, γ) 0,30% υπέρ Υ/Τ.E.A.∆.Υ.. Επίσης γίνεται 
παρακράτηση φόρου 4 % επί του ποσού που προκύπτει µετά την αφαίρεση των παραπάνω.  
Μετά την αξιολόγηση κρατήσεων από το καθαρό ποσό του τιµολογίου. 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ύστερα από σχετική έγγραφη ενηµέρωσή της από το Τ. Π. και ∆ανείων, 
υποχρεούται να επιµερίσει τα προς είσπραξη ποσά στο ΤΑΜΕΙΟ και στο νέο φορέα που θα 
προκύψει από το λειτουργικό διαχωρισµό των εµπορικών δραστηριοτήτων του Τ. Π. και 
∆ανείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3965/2011 (Φ.Ε.Κ. 113/τ. Α΄/18-5-2011).  

           Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 
συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει έπ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 
µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης 
του ενδιαφεροµένου. 

 
7. Αποσφράγιση προσφορών 
    Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από 
την διακήρυξη. 
   Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την ως άνω Επιτροπή. 
    Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 
 Οι δικαιούµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν 
γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. 

Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η πρώτη και η τελευταία σελίδα της 
τεχνικής προσφοράς ή των τµηµάτων αυτής. 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται, και 
σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι µαζί σε χωριστό 
φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται µε τα άλλα 
δικαιολογητικά στην Υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και την ώρα που 
θα ορισθεί αρµοδίως. 

  Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που 
έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό και των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µε σχετική 
ανακοίνωση , που θα τους αποσταλεί.  

  Μετά την αξιολόγηση και των οικονοµικών προσφορών και την ανάδειξη του αναδόχου στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του 
άρθρου 6 παραγρ. 2 του Π.∆. 118/07, θα γίνει σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 
αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό και των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µε 
σχετική ανακοίνωση , που θα τους αποσταλεί.  



     Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 
των προσφορών µπορούν να λάβουν γνώση αυτών, καθώς και των δικαιολογητικών του άρθρου 6 
παραγρ. 2 και του Π.∆. 118/07 που κατατέθηκαν, κατόπιν σχετικής αίτησης που θα υποβληθεί 
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών µετά την ηµεροµηνία κάθε αποσφράγισης.   
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση 
των λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται  αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας του διαγωνισµού. 
      Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς αξιολογούνται 
µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους 
της ∆ιακήρυξης. Για τα στοιχεία αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που 
ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό για κάθε στοιχείο των οµάδων αντίστοιχα. Το άθροισµα των 
ποσοστών αυτών ορίζεται σε 100. Όλα τα επιµέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται 
αυτόνοµα µε βάση τους εκατό βαθµούς. Η βαθµολογία των επιµέρους στοιχείων των προσφορών 
είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι και µπορεί να 
αυξηθεί µέχρι 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι  εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο 
λόγο (Λ) της τιµής της προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθµολογία της. 
Λ=    Συγκριτική Τιµή  
        Σταθµισµένη βαθµολογία 
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επιµέρους 
συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε 
προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο 
οµάδων .  
  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρ. 20 § 2.β του Π.∆. 118/07.    

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, σε 
σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται 
από αυτή : 
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (σύµφωνα µε το αρ.6 του Π∆ 118/2007) έκδοσης του τελευταίου 
τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π. ∆.  60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του 
Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον 
αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
 β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
 γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 
νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
 ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 
σ` αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου 
ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.                                                                                                                                                                                                                                                                                  



Σηµειώνεται ότι γα όλους τους δικαιούµενους συµµετοχής, τα δικαιολογητικά που πρέπει να 
προσκοµισθούν είναι τα αναγραφόµενα στο άρθρο 6 παρ.2 και 3 του Π.∆. 118/2007. 
 
8. Η πληρωµή της αξίας των µηχανών  θα γίνει µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
του από την αρµόδια Επιτροπή του ΤΑΜΕΙΟΥ. 
 
9. Η παραλαβή, η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών που θα κατατεθούν, 
καθώς  και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού θα γίνει από την επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την 
προαναφερθείσα απόφαση. 
 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ: Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) ηµερολογιακές 
ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
 
11. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ: Τόπος παράδοσης των δέκα (10) µηχανηµάτων επεξεργασίας 
τραπεζογραµµατίων ορίζεται η Κεντρική Υπηρεσία του Τ. Π. και ∆ανείων  (Ακαδηµίας 40, Αθήνα), 
και συγκεκριµένα οι χώροι που θα υποδειχθούν από το Ταµείο µε δαπάνη, µέριµνα και ευθύνη του 
µειοδότη. 
 
12. Ο προσφέρων την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά υποχρεούται να 
προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ανακοίνωση της κατακύρωσης του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού για την υπογραφή της σύµβασης, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην 
παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  
 
13.Το Τ.Π. και ∆ανείων διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης της προµήθειας για ολόκληρη ή 
µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης 
ποσότητας.  

14. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πριν την 
υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύµβασης που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ). 
Επισηµαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να 
είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. 
     
 
 
  

   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
∆.Σ. ΤΟΥ Τ. Π. & ∆ΑΝΕΙΩΝ 

    

    

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ 
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υπ. αρ. πρωτ.3425/2012 διακήρυξη του Τ.Π. & ∆ανείων 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ∆ΥΟ ΘΥΡΙ∆ΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 

 

 Το προσφερόµενο µηχάνηµα επεξεργασίας τραπεζογραµµατίων πρέπει να πληρεί τους κάτωθι 
όρους: 

 
1. Να είναι σύγχρονο, επιτραπέζιο, εργονοµικά σχεδιασµένο, στιβαρής 

κατασκευής, µικρού µεγέθους, κατάλληλο για πολύωρη τραπεζική χρήση σε θέση 
ταµείου ( tel ler) ή και σε άλλη θέση (back off ice),  να πληροί τους όρους ασφαλείας για 
µηχανές γραφείου και να έχει σήµανση CE. 

2. Να διαθέτει ο κατασκευαστής πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για τη 
σχεδίαση, κατασκευή και εξυπηρέτηση µετά την πώληση για µηχανήµατα του είδους 
αυτού, και ο προµηθευτής πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή ISO 9002:2008. 

3. Να λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα 220-240 V / 50 Hz χωρίς ανάγκη ειδικής 
εγκατάστασης.  

4. Να καταµετρά και να ελέγχει τη γνησιότητα και την καταλληλότητα προς 
κυκλοφορία όλων των ονοµαστικών αξιών τραπεζογραµµατίων Ευρώ, και να  έχει  
ελεγχθεί επιτυχώς ο συγκεκριµένος τύπος µηχανήµατος (βάσει της έκδοσης υλικού 
και λογισµικού) από Εθνική Κεντρική Τράπεζα (ΕθνΚΤ) του Ευρωσυστήµατος και να 
έχει αναρτηθεί στον κατάλογο µε τα µηχανήµατα που χειρίζονται υπάλληλοι και έχουν 
ελεγχθεί µε επιτυχία, ο οποίος δηµοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφασή της 
ΕΚΤ/2010/14 της 16ης  Σεπτεµβρίου 2010, σχετικά µε τους ελέγχους γνησιότητας και 
καταλληλότητας των τραπεζογραµµατίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε 
κυκλοφορία (ΕΕ αριθ. L 267 της 9.10.2010), εφεξής «Απόφαση ΕΚΤ». 

5. Να διαθέτει υποδοχή τροφοδοσίας τουλάχιστον τριακοσίων (300) 
τραπεζογραµµατίων. 

6. Να διαθέτει δύο θυρίδες εξόδου – ειδικές θέσεις στοίβαξης 
τραπεζογραµµατίων σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην Απόφαση ΕΚΤ – και πιο 
συγκεκριµένα µία κύρια θυρίδα εξόδου χωρητικότητας τουλάχιστον διακοσίων (200) 
τραπεζογραµµατίων και µία δεύτερη θυρίδα εξόδου (απόρριψης) χωρητικότητας 
τουλάχιστον εκατό (100) τραπεζογραµµατίων. 

7. Να διαθέτει ταχύτητα κατά τον έλεγχο γνησιότητας και καταλληλότητας 
τουλάχιστον εξακοσίων πενήντα (650) τραπεζογραµµατίων ανά λεπτό.   

8. Να επεξεργάζεται τα τραπεζογραµµάτια Ευρώ σύµφωνα µε τ ις γενικές 
τεχνικές προϋποθέσεις του Παραρτήµατος Ι,  τους κανόνες ταξινόµησης και διαλογής 
του Παραρτήµατος ΙΙβ και τα ελάχιστα πρότυπα αυτοµατοποιηµένης διαλογής του 
Παραρτήµατος ΙΙ Ια της Απόφασης ΕΚΤ.  

Οι έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας να διενεργούνται κατά το ίδιο πέρασµα, 
χωρίς την παρέµβαση του χειριστή. Κατά το πέρασµα αυτό, τα τραπεζογραµµάτια της 
κατηγορίας Β1 (γνήσια και κατάλληλα προς κυκλοφορία) πρέπει να διαχωρίζονται 
τοποθετούµενα στην κύρια θυρίδα εξόδου, ενώ τα υπόλοιπα, της κατηγορίας Β2 
(γνήσια και ακατάλληλα προς κυκλοφορία) και της κατηγορίας Α (αντικείµενα, ξένα,  
πλαστά, αµφιβόλου γνησιότητας), πρέπει να τοποθετούνται στη θυρίδα απόρριψης,  
που δεν έχει κανένα σηµείο επαφής µε τραπεζογραµµάτια της κατηγορίας Β1. Εάν 
εντοπιστεί τραπεζογραµµάτιο της κατηγορίας Α στη θυρίδα απόρριψης, πρέπει να 
ειδοποιε ίται ο χειριστής µε κατάλληλα ηχητικά και οπτικά σήµατα, και τότε ο χειριστής 
πρέπει να επαναλάβει το πέρασµα των τραπεζογραµµατίων που έχουν τοποθετηθεί 
στη θυρίδα απόρριψης από το µηχάνηµα. Κατά το δεύτερο αυτό πέρασµα, τα 
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τραπεζογραµµάτια της κατηγορίας Α διαχωρίζονται από αυτά της κατηγορίας Β2 και 
τοποθετούνται στην θυρίδα απόρριψης, χωρίς την παρέµβαση του χειριστή.     

9. Να υποστηρίζει κατ’ ελάχιστο τ ις παρακάτω λειτουργίες επεξεργασίας: 

α. καταµέτρηση µονής αξίας 
β. καταµέτρηση µεικτών αξιών 
γ. διαλογή κατά αξία (κλάση)  
δ. διαλογή κατ’ όψη 
ε. διαλογή κατά κατεύθυνση 
στ. διαλογή κατά έκδοση 
ζ. καταµέτρηση ή/και διαλογή µε παύση σε προεπιλεγµένο αριθµό 
    τεµαχίων (batch) 
η.  έλεγχο καταλληλότητας προς κυκλοφορία 

10. Να παρέχει δυνατότητα δηµιουργίας προγραµµάτων συνδυασµού των 
παραπάνω λειτουργιών σε µια και µόνη καταµέτρηση. 

11. Να παρέχει δύο επίπεδα ελέγχου καταλληλότητας προς κυκλοφορία 
(βασικό επίπεδο, σύµφωνα µε οριζόµενα από ΕΚΤ / αυστηρό επίπεδο, όπως ορίζεται 
από την υπηρεσία) µε άµεση εναλλαγή τους όπου απαιτε ίται.   

12. Να απορρίπτει  άµεσα υπόπτου γνησιότητας τραπεζογραµµάτια Ευρώ σε 
όλα τα προγράµµατα λειτουργίας, χωρίς δυνατότητα απενεργοποίησης. 

13. Να επεξεργάζεται τα τραπεζογραµµάτια χωρίς εµπλοκές, ανεξαρτήτως της 
κατάστασής τους. 

14. Να διαθέτει  προηγµένο σύστηµα που ανιχνεύει και αναγνωρίζει αξιόπιστα 
σε όλη την επιφάνεια του τραπεζογραµµατίου: 

α. την ε ικόνα του τραπεζογραµµατίου 
β. στοιχεία ασφαλείας υπερύθρων 
γ. στοιχεία ασφαλείας µαγνητικών µελανιών 
δ. κωδικοποιηµένη µαγνητική ταινία 
ε. ποιότητα και γνησιότητα χαρτιού 
στ. ελαττώµατα κατά τον έλεγχο καταλληλότητας προς κυκλοφορία 
(φθορά, σχισίµατα,  οπές, αυτοκόλλητες ταινίες, κοµµένες ή διπλωµένες γωνίες,  
πτυχές, λέρωµα, κηλίδωση, αποχρωµατισµός, έλλειψη κοµµατιού, επιδιόρθωση, 
τσαλάκωµα, µαλακότητα λόγω φθοράς, τραπεζογραµµάτια βρεγµένα, διπλά, 
διπλωµένα κλπ.).   

15. Να έχει τη δυνατότητα προσαρµογής των ρυθµίσεών του, προκειµένου να 
διασφαλίζεται ότι µπορεί να εντοπίζει,  µε αξιόπιστο τρόπο, νέους τύπους πλαστών 
τραπεζογραµµατίων, και προκειµένου να καθίσταται δυνατή η εφαρµογή περισσότερο 
ή λιγότερο περιοριστικών προτύπων διαλογής ως προς την καταλληλότητα, όπου 
απαιτείται.  

16. Να παρέχει λειτουργικά στοιχεία, όπως ποσότητες των επεξεργασθέντων 
τραπεζογραµµατίων ανά κατηγορία και ονοµαστική αξία (κλάση), έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η υποβολή τους συγκεντρωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως 
προβλέπεται από το Παράρτηµα IV και το Προσάρτηµα 2 της Απόφασης ΕΚΤ. 

17. Να διαθέτει σύγχρονο και ανεπτυγµένο πληκτρολόγιο για τον εύκολο και 
γρήγορο χειρισµό του. 

18. Να διαθέτει οθόνη σύγχρονης τεχνολογίας, ευκρινώς αναγνώσιµη, και µη 
επηρεαζόµενη από τον φωτισµό του εργασιακού περιβάλλοντος, στην οποία θα 
εµφανίζονται ευδιάκριτα οι ενδείξε ις καταµέτρησης και ελέγχου γνησιότητας και 
καταλληλότητας των τραπεζογραµµατίων, καθώς και τυχόν δυσλειτουργίες (βλάβες,  
εµπλοκές κλπ.).  

19. Να ρυθµίζεται η εκκίνηση του µηχανήµατος σύµφωνα µε τις ανάγκες του 
χειριστή (αυτόµατα ή όχι) και να διακόπτεται η λειτουργία του σε περίπτωση 
εµπλοκών µε παραγωγή οπτικού και ηχητικού σήµατος.  
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20. Να είναι δυνατή η εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του µηχανήµατος για 
καθαρισµό του ή απεµπλοκή µπλοκαρισµένου τραπεζογραµµατίου χωρίς απαίτηση 
τεχνικού.  

21. Να διενεργείται τακτικά, σε ετήσια βάση ή συχνότερα, µε µέριµνα του 
κατασκευαστή ή του προµηθευτή, επανέλεγχος του µηχανήµατος από ΕθνΚΤ του 
Ευρωσυστήµατος, ώστε να παραµένει στο δηµοσιευµένο στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ 
κατάλογο µε τα µηχανήµατα που χειρίζονται υπάλληλοι και έχουν ελεγχθεί µε 
επιτυχία. 

22. Να δύναται να υποστηρίξει νέες εκδόσεις τραπεζογραµµατίων Ευρώ. 

23. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης µε Η/Υ και αναβάθµισης του λογισµικού 
του µέσω της σύνδεσης αυτής. 

24. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης εκτυπωτή και εξωτερικής οθόνης. 

25. Επιπλέον δυνατότητες του µηχανήµατος πέραν των προδιαγραφόµενων, θα 
συνεκτιµηθούν και θα βαθµολογηθούν κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής, ανάλογα µε τις 
ανάγκες του Ταµείου. ∆ιευκρινίζεται ότι µε τη λέξη «δυνατότητες» νοούνται συστήµατα και λειτουργίες, 
που υπάρχουν ήδη στο προσφερόµενο µηχάνηµα και η αξία τους περιλαµβάνεται στην τιµή που θα 
δοθεί στην οικονοµική προσφορά. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
  
Οι προσφορές θα πρέπει να πληρούν και τους εξής όρους:  
 

1. Να αναφέρουν τον ακριβή τύπο του προσφερόµενου µηχανηµάτος (έκδοση 
υλικού και λογισµικού) και τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του, που θα 
τεκµηριώνονται από αντίστοιχα πρωτότυπα (όχι φωτοτυπία) τεχνικά φυλλάδια ή/και 
εγχειρίδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.  

2. Να αναφέρουν τη χώρα προέλευσης, το εργοστάσιο κατασκευής, το έτος 
κατασκευής, το έτος πρώτης κυκλοφορίας, το χρόνο παράδοσης και τον 
προβλεπόµενο χρόνο ζωής για κάθε τύπο προσφερόµενου  µηχανήµατος. 

3. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας για τον κατασκευαστή, τον 
προµηθευτή και τον προσφερόµενο τύπο µηχανηµάτος. 

4. Να συνοδεύονται από φύλλο συµµόρφωσης για τον προσφερόµενο τύπο 
µηχανήµατος, ανεξάρτητα της γενικής τεχνικής περιγραφής που θα 
συνυποβάλλεται µε την προσφορά, στο οποίο θα δίνεται πλήρης και σαφής 
απάντηση σε κάθε µια από τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών, µε 
την ίδια σειρά και αρίθµηση και οι απαντήσεις αυτές θα τεκµηριώνονται µε 
παραποµπές στα τεχνικά φυλλάδια ή/και εγχειρίδια .   

Στην περίπτωση που ορισµένα από τα ζητούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν 
αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια ή/και εγχειρίδια, η επαλήθευσή τους θα 
γίνεται από επίσηµες βεβαιώσεις του αντίστοιχου κατασκευαστικού οίκου. 

Η µη κατάθεση φύλλων συµµόρφωσης συνεπάγεται τον αποκλεισµό της 
προσφοράς από τη διαδικασία αξιολόγησης κλπ..  

5. Να περιγράφεται αναλυτικά και τεκµηριωµένα το σύστηµα ανίχνευσης (υλικό και 
λογισµικό) του  προσφερόµενου τύπου µηχανήµατος, που χρησιµοποιείται στους 
ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας. 

6. Να συνοδεύεται απαραίτητα από έκθεση επιτυχούς ελέγχου από ΕθνΚΤ του 
Ευρωσυστήµατος του συγκεκριµένου προσφερόµενου τύπου µηχανήµατος (βάσει της 
έκδοσης υλικού και λογισµικού). 

Σε περίπτωση πρόσθετου µηχανήµατος στο δηµοσιευµένο στο δικτυακό τόπο της 
ΕΚΤ σχετικό κατάλογο, να συνοδεύεται αφενός από την έκθεση επιτυχούς ελέγχου 
από ΕθνΚΤ του αντίστοιχου µηχανήµατος µε το ίδιο υλικό,  λογισµικό και επίπεδο 
απόδοσης κάτω από το οποίο έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο ο προσφερόµενος 
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τύπος µηχανήµατος και αφετέρου από την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή βάσει 
της οποίας έγινε η καταχώρηση.    

7. Να συνοδεύεται από επίσηµη επιστολή του κατασκευαστικού οίκου του 
προσφερόµενου τύπου µηχανήµατος, που θα τεκµηριώνει τη δυνατότητα πλήρους 
τεχνικής υποστήριξης από τον προµηθευτή και τη συνεχή αναβάθµιση αυτών, λόγω 
κυκλοφορίας νέων τύπων πλαστών τραπεζογραµµατίων, αλλαγών στα πρότυπα 
διαλογής ως προς την καταλληλότητα, κυκλοφορίας νέων εκδόσεων 
τραπεζογραµµατίων Ευρώ, βελτίωσης και διόρθωσης σφαλµάτων κλπ., καθώς και θα 
βεβαιώνει ότι σε περίπτωση αδυναµίας του προµηθευτή για οποιοδήποτε λόγο, τότε 
αναλαµβάνει να παρέχει ο ίδιος την ανωτέρω υποστήριξη ή άλλος επίσηµος 
εκπρόσωπός του. 

8. Να συνοδεύονται από υπόδειγµα συµβολαίου πλήρους τεχνικής υποστήριξης των 
µηχανηµάτων (τα οικονοµικά στοιχεία αυτού θα περιλαµβάνονται µόνο στην 
οικονοµική προσφορά). 

9. Να συνοδεύονται από λεπτοµερή στοιχεία για την τεχνική υποδοµή του 
προµηθευτή, ή των συνεργατών αυτού, σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα για την 
πλήρη τεχνική υποστήριξη των µηχανηµάτων. 

10. Να συνοδεύονται από πελατολόγιο του προµηθευτή και αναλυτικά τ ις 
παραδοθείσες ποσότητες και τύπους µηχανηµάτων επεξεργασίας τραπεζογραµµατίων 
σε πιστωτικά ιδρύµατα στην Ελληνική αγορά. 

11. Τα πιστοποιητικά, οι  επιστολές και βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα θα υποβληθούν 
στην Ελληνική γλώσσα, σε πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα αυτών. 

 

Οι υποψήφιοι προµηθευτές να δεσµευτούν µε υπεύθυνη δήλωση ότι: 

1. αναλαµβάνουν την υποχρέωση εκπαίδευσης υπαλλήλων του Ταµείου για τη χρήση και 
τεχνική υποστήριξη, κατά την παράδοση των µηχανηµάτων.  

2. παρέχουν τρία (3) έτη εγγύησης καλής λειτουργίας και δωρεάν συντήρησης, καθώς 
και δύνανται να παρέχουν πλήρη τεχνική υποστήριξη, που περιλαµβάνει εργασία και 
ανταλλακτικά, γ ια τουλάχιστον πέντε (5) έτη µετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης. 
Στη διάρκεια των περιόδων αυτών, θα γίνεται τακτική προληπτική συντήρηση, ανά 
τρίµηνο, που θα περιλαµβάνει γενικό έλεγχο, ρυθµίσεις και καθαρισµό των διαφόρων 
στοιχείων των µηχανηµάτων, σύµφωνα και µε τ ις οδηγίες του κατασκευαστή.  Ο 
χρόνος ανταπόκρισης για την αποκατάσταση βλάβης-δυσλειτουργίας ορίζεται στις 
τέσσερις (4) ώρες για την Αττική και σε ε ίκοσι τέσσερις (24) ώρες για τη Θεσσαλονίκη 
και Πάτρα.  

3. διαθέτουν συνεργεία σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα µε άρτια εκπαιδευµένο και 
ειδικευµένο προσωπικό, το οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά, καθώς και ότι  
εγγυώνται την ύπαρξη ανταλλακτικών µε άµεση παράδοση, τουλάχιστον για οκτώ (8) 
έτη από την οριστική παραλαβή, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης τεχνική υποστήριξη 
των µηχανηµάτων.  

4. θα προβαίνουν στη συνεχή αναβάθµιση των µηχανηµάτων στο πλαίσιο της εγγύησης 
ή της σύµβασης πλήρους τεχνικής υποστήριξης, λόγω κυκλοφορίας νέων τύπων 
πλαστών τραπεζογραµµατίων, αλλαγών στα πρότυπα διαλογής ως προς την 
καταλληλότητα, νέας έκδοσης τραπεζογραµµατίων Ευρώ, βελτίωσης και διόρθωσης 
σφαλµάτων κλπ.. 

5. θα προσκοµίζουν, σε ετήσια βάση ή συχνότερα, τ ις σχετικές εκθέσεις ελέγχου από 
ΕθνΚΤ και όποιο άλλο στοιχείο απαιτείται (π.χ. έγγραφη εγγύηση κατασκευαστή σε 
περίπτωση πρόσθετου µηχανήµατος), βάσει των οποίων τα µηχανήµατα παραµένουν 
στο δηµοσιευµένο στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ κατάλογο µε τα µηχανήµατα που 
χειρίζονται υπάλληλοι και έχουν ελεγχθεί µε επιτυχία.  
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6. τα µηχανήµατα, κατά την παράδοση, θα συνοδεύονται από εγχειρίδια στην Ελληνική 
γλώσσα, µε πλήρεις και αναλυτικές οδηγίες χρήσεως, λειτουργίας, ρυθµίσεων, 
συντήρησης και επισκευής. 

7. θα θέσουν, γ ια την αξιολόγηση των προσφορών, στη διάθεση του Ταµείου στην 
Κεντρική Υπηρεσία του (Ακαδηµίας 40, Αθήνα) και για διάστηµα σαράντα πέντε (45) 
ηµερολογιακών ηµερών, τους προσφερόµενους τύπους µηχανηµάτων µε όλα τα 
απαραίτητα εγχειρίδια, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιµές 
καταπόνησης και καλής λειτουργίας από την αρµόδια Επιτροπή και σε πραγµατικές 
συνθήκες λειτουργίας από αρµόδιους υπαλλήλους-ταµίες, καθώς και ότι θα 
διαθέσουν ειδικευµένο προσωπικό τους προς επίδειξη της χρήσης των µηχανηµάτων. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Ο χρόνος παράδοσης ανέρχεται στις ε ίκοσι πέντε (25) ηµερολογιακές ηµέρες 
από την υπογραφή της σύµβασης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας των µηχανηµάτων και την 
τελική επιλογή του προµηθευτή ε ίναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, σύµφωνα µε τ ις διατάξεις του Π.∆. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)». 

Τα στοιχεία αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας έχουν ως 
κάτωθι: 
(1)  ΟΜΑ∆Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

                ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ   
1.  Μικρό µέγεθος 10 %  
2.  Ταχύτητα      10 %  
3.  Σύστηµα ανίχνευσης  10 %  
4.  Εύρος προσαρµογής ρυθµίσεων   10 %  
  ελέγχου καταλληλότητας  
5.  Αξιοπιστία λειτουργίας  25 %  
6.  Παρεχόµενα στοιχεία επεξεργασίας  5 %  
     τραπεζογραµµατίων 
7.  Λοιπά τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία  10 %  
     µηχανήµατος 

                                       ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  80 %  

(2)  ΟΜΑ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΚΑΛΥΨΗΣ 
                                 
1.  Τεχνική υποστήριξη-κάλυψη 20 %  
                                                    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  20 %  

Επισηµαίνεται ότι στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται και το κόστος πλήρους 
τεχνικής κάλυψης για πέντε (5) έτη µετά την εκπνοή του χρόνου των τριών ετών εγγύησης 
καλής λειτουργίας και δωρεάν συντήρησης, των προσφεροµένων µηχανηµάτων και δεσµεύει 
τον προµηθευτή. Το κόστος αυτό θα αθροιστεί µε τη συνολική προσφερόµενη τιµή των 
αντίστοιχων µηχανηµάτων προκειµένου να προκύψει η συγκριτική τιµή κάθε προσφοράς 

Για την πενταετή πλήρη τεχνική κάλυψη των µηχανηµάτων µετά τη λήξη της 
τριετούς εγγύησης καλής λειτουργίας και δωρεάν συντήρησης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση πλήρους τεχνικής κάλυψης της καλής λειτουργίας 
και συντήρησης των µηχανηµάτων σε ποσοστό επί του συνολικού ετήσιου κόστους 
συντήρησης προ ΦΠΑ, όπως θα αναφέρεται στην οικονοµική προσφορά, ως εξής:  α)  
για τα δύο πρώτα χρόνια της περιόδου 10%, β) για τα επόµενα τρία χρόνια 15%. 
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Υπ’ .αρ. πρωτ. 3425/2012 διακήρυξη του Τ.Π. & ∆ανείων 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Στην Αθήνα, σήµερα την  …. του µηνός ……………., ηµέρα ……… έτους 2010, στο Κεντρικό 
Κατάστηµα του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, οδός Ακαδηµίας 40, µεταξύ  αφενός του 
…………………… του …………, κάτοικου ……… Αττικής, οδός …………, κατόχου του µε Α∆Τ 
……….. του ………., ως               του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, δυνάµει της υπ. αρ. 
……… απόφασης του ∆.Σ. του Τ.Π.και ∆ανείων, ο οποίος ενεργεί µε την ιδιότητά του αυτή ως 
νόµιµος εκπρόσωπος και για λογαριασµό του Ταµείου Παρ/κών και ∆ανείων, που εδρεύει στην 
Αθήνα, σύµφωνα µε ειδικά εξουσιοδοτηµένου για την υπογραφή της παρούσας µε ……….. 
……………..και αφετέρου του ……………………………., κάτοικου …………, οδός ………….,  
κατόχου του µε αρ. δελτίου ταυτότητας ……….. του …………, ως νόµιµου εκπροσώπου, για την 
υπογραφή της παρούσας, της εταιρείας µε την επωνυµία «………………………» που εδρεύει στην 
………….., συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:  
 

      Με την υπ’ αρ.      απόφαση του Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Τ. Π. και ∆ανείων 
κατακυρώθηκε, σύµφωνα µε την πρόταση της αρµόδιας Επιτροπής, στην εταιρεία                         το 
αποτέλεσµα του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού, που είχε προκηρυχθεί µε την υπ’ αρ. πρωτ. 
3425/2012 διακήρυξη, για την προµήθεια δέκα (10) µηχανηµάτων επεξεργασίας τραπεζογραµµατίων 
για τις ανάγκες της Κ.Υ. και των Καταστηµάτων του Τ.Π. &  ∆ανείων. 
     Κατόπιν τούτου, το αφ’ ενός συµβαλλόµενο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, όπως 
εκπροσωπείται, αποκαλούµενο στο εξής «ΤΑΜΕΙΟ», αναθέτει µε την παρούσα την προµήθεια δέκα 
(10) µηχανηµάτων επεξεργασίας τραπεζογραµµατίων για τις ανάγκες της Κ.Υ. και των Καταστηµάτων 
του Τ.Π. &  ∆ανείων στην αποδεχόµενη και αφ’ ετέρου συµβαλλόµενη εταιρεία µε την επωνυµία                  
                    , όπως εκπροσωπείται, αποκαλούµενη στο εξής η   «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», µε τους ακόλουθους 
όρους και συµφωνίες: 
 
  ΟΡΟΣ 1ος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 H προµήθεια δέκα (10) µηχανηµάτων επεξεργασίας τραπεζογραµµατίων για τις ανάγκες της Κ.Υ. και 
των Καταστηµάτων του Τ.Π. &  ∆ανείων. 
 
 ΟΡΟΣ 2ος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
Όπως αναφέρεται αναλυτικά στο απόσπασµα του Παραρτήµατος Ι της υπ’ αρ. πρωτ. 3425/2012 
διακήρυξης που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της.    
 
ΟΡΟΣ 3ος  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε  είκοσι πέντε  (25) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
παρούσας. Ο τόπος παράδοσης των δέκα (10) µηχανηµάτων επεξεργασίας τραπεζογραµµατίων 
ορίζεται η Κεντρική Υπηρεσία του Τ. Π. και ∆ανείων  (Ακαδηµίας 40, Αθήνα), και συγκεκριµένα οι 
χώροι που θα υποδειχθούν από το Ταµείο µε δαπάνη, µέριµνα και ευθύνη του µειοδότη. 
 
ΟΡΟΣ 4ος ΤΙΜΗ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
     Η αµοιβή του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ορίζεται στο ποσό των €            (         ) πλέον ΦΠΑ, και θα  καταβληθεί 
µετά την ποσοτική και ποιοτική παράδοση και παραλαβή των δέκα (10) µηχανηµάτων επεξεργασίας 
τραπεζογραµµατίων για τις ανάγκες της Κ.Υ. και των Καταστηµάτων του Τ.Π. &  ∆ανείων, από την 
αρµόδια Επιτροπή του ΤΑΜΕΙΟΥ, µε την εξόφληση του 100% της αξίας του τιµολογίου.  
Κατά την πληρωµή, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
Πρωτόκολλο  οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της αρµόδιας Επιτροπής  
Απόδειξη εισαγωγής του ∆ιαχειριστή Υλικού του Τ.Π.& ∆ανείων 
Πρωτότυπο τιµολόγιο που θα φέρει  την ένδειξη  «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ» 
Πλήρης  Νοµιµοποίηση του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας 
Ασφαλιστική βεβαίωση ΙΚΑ 
Κάθε άλλο κατά νόµο απαιτούµενο δικαιολογητικό. 
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ΟΡΟΣ 5ος -  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ –ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
Κατά την πληρωµή ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ επιβαρύνεται µε τις παρακάτω κρατήσεις: 
α) µε κράτηση 3% υπέρ ΜΤΠΥ και 2,40% χαρτόσηµο επ’ αυτού  
β) µε κράτηση  0,30% υπέρ Υ/ΤΕΑ∆Υ και 0.25% Υ/Ελλ. ∆ηµοσίου, βάσει των διατάξεων του Ν. 
2286/95 
γ) µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος βάσει των διατάξεων του Ν. 2198/94 
δ)  µε κάθε άλλη νόµιµη, κράτηση, φόρο, τέλος, δικαιώµατα τα οποία θα ισχύσουν κατά την ηµέρα  
της πληρωµής ή οποιαδήποτε κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών ως επίσης 
και µε τις πάσης φύσεως επιβαρύνσεις ή εισφορές προς το Ι.Κ.Α. ή άλλους ασφαλιστικούς 
Οργανισµούς. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ύστερα από σχετική έγγραφη ενηµέρωσή της από το  Τ. Π. και ∆ανείων, 
υποχρεούται να επιµερίσει τα προς είσπραξη ποσά στο ΤΑΜΕΙΟ και στο νέο φορέα που θα 
προκύψει από το λειτουργικό διαχωρισµό των εµπορικών δραστηριοτήτων του Τ. Π. και 
∆ανείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3965/2011 (Φ.Ε.Κ. 113/τ. Α΄/18-5-2011).  

 6ος ΟΡΟΣ  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ι της υπ’ αρ. πρωτ.3425/2012 διακήρυξης που 
επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της.    
 
7ος ΟΡΟΣ  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης παραδόθηκε στο ΤΑΜΕΙΟ η 
υπ’ αριθµ.                     εγγυητική επιστολή της Τράπεζας , ποσού                               Ευρώ                          
(€            ) όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ της υπ’ αρ. πρωτ.3425/2012 σχετικής διακήρυξης του 
διαγωνισµού. 
 

ΟΡΟΣ 8ος ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
Στην παρούσα σύµβαση δεν ισχύει αναθεώρηση τιµών, για κανένα απολύτως λόγο και αιτία µη 
εξαιρουµένης ούτε της ανωτέρας βίας. 
 
ΟΡΟΣ 9ος ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
Τα µέρη δεν µπορούν να εκχωρήσουν ή να µεταβιβάσουν δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από το παρόν, σε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση, ρητά συµφωνείται ότι ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δικαιούται να 
εκχωρήσει µονοµερώς τα εισπρακτικά δικαιώµατά της από την παρούσα Σύµβαση σε νοµίµως 
λειτουργούντα στην Ελλάδα Πιστωτικά Ιδρύµατα. 
 
ΟΡΟΣ 10ος ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος να έχει ασφαλίσει το προσωπικό που θα απασχολήσει στους 
αντίστοιχους ασφαλιστικούς οργανισµούς, απαλλασσοµένου του ΤΑΜΕΙΟΥ κάθε ευθύνης  από τυχόν 
ατύχηµα.  
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή συµπλήρωση της σύµβασης αυτής είναι ισχυρή εφ’ όσον γίνει 
εγγράφως και προσυπογραφεί και από τους δύο συµβαλλόµενους. 
Καµία καθυστέρηση ή ανοχή του ΤΑΜΕΙΟΥ στην επιβολή κάποιου όρου της σύµβασης δεν αποτελεί 
παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόµενο από την σύµβαση δικαίωµα του. 
Για όλα τα λοιπά θέµατα της παρούσης σύµβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 
19/Α/1995) Προµήθειες  του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων και του Κ.Π.∆ (Π.∆ 
118/2007) καθώς και οι όροι της υπ’ αρ. πρωτ. 3425/2012 διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού. 
        Η παρούσα σύµβαση συντάχτηκε και υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους  σε δύο όµοια 
πρωτότυπα, ένα για κάθε συµβαλλόµενο. 
      
                                ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ       
 
      ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ                                            ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
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υπ. αρ. πρωτ.3425/2012 διακήρυξη του Τ.Π. & ∆ανείων 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ∆ΥΟ ΘΥΡΙ∆ΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 

 

 Το προσφερόµενο µηχάνηµα επεξεργασίας τραπεζογραµµατίων πρέπει να πληρεί τους κάτωθι 
όρους: 

 
26. Να είναι σύγχρονο, επιτραπέζιο, εργονοµικά σχεδιασµένο, στιβαρής 

κατασκευής, µικρού µεγέθους, κατάλληλο για πολύωρη τραπεζική χρήση σε θέση 
ταµείου ( tel ler) ή και σε άλλη θέση (back off ice),  να πληροί τους όρους ασφαλείας για 
µηχανές γραφείου και να έχει σήµανση CE. 

27. Να διαθέτει ο κατασκευαστής πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για τη 
σχεδίαση, κατασκευή και εξυπηρέτηση µετά την πώληση για µηχανήµατα του είδους 
αυτού, και ο προµηθευτής πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή ISO 9002:2008. 

28. Να λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα 220-240 V / 50 Hz χωρίς ανάγκη ειδικής 
εγκατάστασης.  

29. Να καταµετρά και να ελέγχει τη γνησιότητα και την καταλληλότητα προς 
κυκλοφορία όλων των ονοµαστικών αξιών τραπεζογραµµατίων Ευρώ, και να  έχει  
ελεγχθεί επιτυχώς ο συγκεκριµένος τύπος µηχανήµατος (βάσει της έκδοσης υλικού 
και λογισµικού) από Εθνική Κεντρική Τράπεζα (ΕθνΚΤ) του Ευρωσυστήµατος και να 
έχει αναρτηθεί στον κατάλογο µε τα µηχανήµατα που χειρίζονται υπάλληλοι και έχουν 
ελεγχθεί µε επιτυχία, ο οποίος δηµοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφασή της 
ΕΚΤ/2010/14 της 16ης  Σεπτεµβρίου 2010, σχετικά µε τους ελέγχους γνησιότητας και 
καταλληλότητας των τραπεζογραµµατίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε 
κυκλοφορία (ΕΕ αριθ. L 267 της 9.10.2010), εφεξής «Απόφαση ΕΚΤ». 

30. Να διαθέτει υποδοχή τροφοδοσίας τουλάχιστον τριακοσίων (300) 
τραπεζογραµµατίων. 

31. Να διαθέτει δύο θυρίδες εξόδου – ειδικές θέσεις στοίβαξης 
τραπεζογραµµατίων σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην Απόφαση ΕΚΤ – και πιο 
συγκεκριµένα µία κύρια θυρίδα εξόδου χωρητικότητας τουλάχιστον διακοσίων (200) 
τραπεζογραµµατίων και µία δεύτερη θυρίδα εξόδου (απόρριψης) χωρητικότητας 
τουλάχιστον εκατό (100) τραπεζογραµµατίων. 

32. Να διαθέτει ταχύτητα κατά τον έλεγχο γνησιότητας και καταλληλότητας 
τουλάχιστον εξακοσίων πενήντα (650) τραπεζογραµµατίων ανά λεπτό.   

33. Να επεξεργάζεται τα τραπεζογραµµάτια Ευρώ σύµφωνα µε τ ις γενικές 
τεχνικές προϋποθέσεις του Παραρτήµατος Ι,  τους κανόνες ταξινόµησης και διαλογής 
του Παραρτήµατος ΙΙβ και τα ελάχιστα πρότυπα αυτοµατοποιηµένης διαλογής του 
Παραρτήµατος ΙΙ Ια της Απόφασης ΕΚΤ.  

Οι έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας να διενεργούνται κατά το ίδιο πέρασµα, 
χωρίς την παρέµβαση του χειριστή. Κατά το πέρασµα αυτό, τα τραπεζογραµµάτια της 
κατηγορίας Β1 (γνήσια και κατάλληλα προς κυκλοφορία) πρέπει να διαχωρίζονται 
τοποθετούµενα στην κύρια θυρίδα εξόδου, ενώ τα υπόλοιπα, της κατηγορίας Β2 
(γνήσια και ακατάλληλα προς κυκλοφορία) και της κατηγορίας Α (αντικείµενα, ξένα,  
πλαστά, αµφιβόλου γνησιότητας), πρέπει να τοποθετούνται στη θυρίδα απόρριψης,  
που δεν έχει κανένα σηµείο επαφής µε τραπεζογραµµάτια της κατηγορίας Β1. Εάν 
εντοπιστεί τραπεζογραµµάτιο της κατηγορίας Α στη θυρίδα απόρριψης, πρέπει να 
ειδοποιε ίται ο χειριστής µε κατάλληλα ηχητικά και οπτικά σήµατα, και τότε ο χειριστής 
πρέπει να επαναλάβει το πέρασµα των τραπεζογραµµατίων που έχουν τοποθετηθεί 
στη θυρίδα απόρριψης από το µηχάνηµα. Κατά το δεύτερο αυτό πέρασµα, τα 
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τραπεζογραµµάτια της κατηγορίας Α διαχωρίζονται από αυτά της κατηγορίας Β2 και 
τοποθετούνται στην θυρίδα απόρριψης, χωρίς την παρέµβαση του χειριστή.     

34. Να υποστηρίζει κατ’ ελάχιστο τ ις παρακάτω λειτουργίες επεξεργασίας: 

α. καταµέτρηση µονής αξίας 
β. καταµέτρηση µεικτών αξιών 
γ. διαλογή κατά αξία (κλάση)  
δ. διαλογή κατ’ όψη 
ε. διαλογή κατά κατεύθυνση 
στ. διαλογή κατά έκδοση 
ζ. καταµέτρηση ή/και διαλογή µε παύση σε προεπιλεγµένο αριθµό 
    τεµαχίων (batch) 
η.  έλεγχο καταλληλότητας προς κυκλοφορία 

35. Να παρέχει δυνατότητα δηµιουργίας προγραµµάτων συνδυασµού των 
παραπάνω λειτουργιών σε µια και µόνη καταµέτρηση. 

36. Να παρέχει δύο επίπεδα ελέγχου καταλληλότητας προς κυκλοφορία 
(βασικό επίπεδο, σύµφωνα µε οριζόµενα από ΕΚΤ / αυστηρό επίπεδο, όπως ορίζεται 
από την υπηρεσία) µε άµεση εναλλαγή τους όπου απαιτε ίται.   

37. Να απορρίπτει  άµεσα υπόπτου γνησιότητας τραπεζογραµµάτια Ευρώ σε 
όλα τα προγράµµατα λειτουργίας, χωρίς δυνατότητα απενεργοποίησης. 

38. Να επεξεργάζεται τα τραπεζογραµµάτια χωρίς εµπλοκές, ανεξαρτήτως της 
κατάστασής τους. 

39. Να διαθέτει  προηγµένο σύστηµα που ανιχνεύει και αναγνωρίζει αξιόπιστα 
σε όλη την επιφάνεια του τραπεζογραµµατίου: 

α. την ε ικόνα του τραπεζογραµµατίου 
β. στοιχεία ασφαλείας υπερύθρων 
γ. στοιχεία ασφαλείας µαγνητικών µελανιών 
δ. κωδικοποιηµένη µαγνητική ταινία 
ε. ποιότητα και γνησιότητα χαρτιού 
στ. ελαττώµατα κατά τον έλεγχο καταλληλότητας προς κυκλοφορία 
(φθορά, σχισίµατα,  οπές, αυτοκόλλητες ταινίες, κοµµένες ή διπλωµένες γωνίες,  
πτυχές, λέρωµα, κηλίδωση, αποχρωµατισµός, έλλειψη κοµµατιού, επιδιόρθωση, 
τσαλάκωµα, µαλακότητα λόγω φθοράς, τραπεζογραµµάτια βρεγµένα, διπλά, 
διπλωµένα κλπ.).   

40. Να έχει τη δυνατότητα προσαρµογής των ρυθµίσεών του, προκειµένου να 
διασφαλίζεται ότι µπορεί να εντοπίζει,  µε αξιόπιστο τρόπο, νέους τύπους πλαστών 
τραπεζογραµµατίων, και προκειµένου να καθίσταται δυνατή η εφαρµογή περισσότερο 
ή λιγότερο περιοριστικών προτύπων διαλογής ως προς την καταλληλότητα, όπου 
απαιτείται.  

41. Να παρέχει λειτουργικά στοιχεία, όπως ποσότητες των επεξεργασθέντων 
τραπεζογραµµατίων ανά κατηγορία και ονοµαστική αξία (κλάση), έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η υποβολή τους συγκεντρωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως 
προβλέπεται από το Παράρτηµα IV και το Προσάρτηµα 2 της Απόφασης ΕΚΤ. 

42. Να διαθέτει σύγχρονο και ανεπτυγµένο πληκτρολόγιο για τον εύκολο και 
γρήγορο χειρισµό του. 

43. Να διαθέτει οθόνη σύγχρονης τεχνολογίας, ευκρινώς αναγνώσιµη, και µη 
επηρεαζόµενη από τον φωτισµό του εργασιακού περιβάλλοντος, στην οποία θα 
εµφανίζονται ευδιάκριτα οι ενδείξε ις καταµέτρησης και ελέγχου γνησιότητας και 
καταλληλότητας των τραπεζογραµµατίων, καθώς και τυχόν δυσλειτουργίες (βλάβες,  
εµπλοκές κλπ.).  

44. Να ρυθµίζεται η εκκίνηση του µηχανήµατος σύµφωνα µε τις ανάγκες του 
χειριστή (αυτόµατα ή όχι) και να διακόπτεται η λειτουργία του σε περίπτωση 
εµπλοκών µε παραγωγή οπτικού και ηχητικού σήµατος.  
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45. Να είναι δυνατή η εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του µηχανήµατος για 
καθαρισµό του ή απεµπλοκή µπλοκαρισµένου τραπεζογραµµατίου χωρίς απαίτηση 
τεχνικού.  

46. Να διενεργείται τακτικά, σε ετήσια βάση ή συχνότερα, µε µέριµνα του 
κατασκευαστή ή του προµηθευτή, επανέλεγχος του µηχανήµατος από ΕθνΚΤ του 
Ευρωσυστήµατος, ώστε να παραµένει στο δηµοσιευµένο στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ 
κατάλογο µε τα µηχανήµατα που χειρίζονται υπάλληλοι και έχουν ελεγχθεί µε 
επιτυχία. 

47. Να δύναται να υποστηρίξει νέες εκδόσεις τραπεζογραµµατίων Ευρώ. 

48. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης µε Η/Υ και αναβάθµισης του λογισµικού 
του µέσω της σύνδεσης αυτής. 

49. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης εκτυπωτή και εξωτερικής οθόνης. 

50. Επιπλέον δυνατότητες του µηχανήµατος πέραν των προδιαγραφόµενων, θα 
συνεκτιµηθούν και θα βαθµολογηθούν κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής, ανάλογα µε τις 
ανάγκες του Ταµείου. ∆ιευκρινίζεται ότι µε τη λέξη «δυνατότητες» νοούνται συστήµατα και λειτουργίες, 
που υπάρχουν ήδη στο προσφερόµενο µηχάνηµα και η αξία τους περιλαµβάνεται στην τιµή που θα 
δοθεί στην οικονοµική προσφορά. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
  
Οι προσφορές θα πρέπει να πληρούν και τους εξής όρους:  
 

12. Να αναφέρουν τον ακριβή τύπο του προσφερόµενου µηχανηµάτος (έκδοση 
υλικού και λογισµικού) και τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του, που θα 
τεκµηριώνονται από αντίστοιχα πρωτότυπα (όχι φωτοτυπία) τεχνικά φυλλάδια ή/και 
εγχειρίδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.  

13. Να αναφέρουν τη χώρα προέλευσης, το εργοστάσιο κατασκευής, το έτος 
κατασκευής, το έτος πρώτης κυκλοφορίας, το χρόνο παράδοσης και τον 
προβλεπόµενο χρόνο ζωής για κάθε τύπο προσφερόµενου  µηχανήµατος. 

14. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας για τον κατασκευαστή, τον 
προµηθευτή και τον προσφερόµενο τύπο µηχανηµάτος. 

15. Να συνοδεύονται από φύλλο συµµόρφωσης για τον προσφερόµενο τύπο 
µηχανήµατος, ανεξάρτητα της γενικής τεχνικής περιγραφής που θα 
συνυποβάλλεται µε την προσφορά, στο οποίο θα δίνεται πλήρης και σαφής 
απάντηση σε κάθε µια από τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών, µε 
την ίδια σειρά και αρίθµηση και οι απαντήσεις αυτές θα τεκµηριώνονται µε 
παραποµπές στα τεχνικά φυλλάδια ή/και εγχειρίδια .   

Στην περίπτωση που ορισµένα από τα ζητούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν 
αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια ή/και εγχειρίδια, η επαλήθευσή τους θα 
γίνεται από επίσηµες βεβαιώσεις του αντίστοιχου κατασκευαστικού οίκου. 

Η µη κατάθεση φύλλων συµµόρφωσης συνεπάγεται τον αποκλεισµό της 
προσφοράς από τη διαδικασία αξιολόγησης κλπ..  

16. Να περιγράφεται αναλυτικά και τεκµηριωµένα το σύστηµα ανίχνευσης (υλικό και 
λογισµικό) του  προσφερόµενου τύπου µηχανήµατος, που χρησιµοποιείται στους 
ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας. 

17. Να συνοδεύεται απαραίτητα από έκθεση επιτυχούς ελέγχου από ΕθνΚΤ του 
Ευρωσυστήµατος του συγκεκριµένου προσφερόµενου τύπου µηχανήµατος (βάσει της 
έκδοσης υλικού και λογισµικού). 

Σε περίπτωση πρόσθετου µηχανήµατος στο δηµοσιευµένο στο δικτυακό τόπο της 
ΕΚΤ σχετικό κατάλογο, να συνοδεύεται αφενός από την έκθεση επιτυχούς ελέγχου 
από ΕθνΚΤ του αντίστοιχου µηχανήµατος µε το ίδιο υλικό,  λογισµικό και επίπεδο 
απόδοσης κάτω από το οποίο έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο ο προσφερόµενος 
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τύπος µηχανήµατος και αφετέρου από την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή βάσει 
της οποίας έγινε η καταχώρηση.    

18. Να συνοδεύεται από επίσηµη επιστολή του κατασκευαστικού οίκου του 
προσφερόµενου τύπου µηχανήµατος, που θα τεκµηριώνει τη δυνατότητα πλήρους 
τεχνικής υποστήριξης από τον προµηθευτή και τη συνεχή αναβάθµιση αυτών, λόγω 
κυκλοφορίας νέων τύπων πλαστών τραπεζογραµµατίων, αλλαγών στα πρότυπα 
διαλογής ως προς την καταλληλότητα, κυκλοφορίας νέων εκδόσεων 
τραπεζογραµµατίων Ευρώ, βελτίωσης και διόρθωσης σφαλµάτων κλπ., καθώς και θα 
βεβαιώνει ότι σε περίπτωση αδυναµίας του προµηθευτή για οποιοδήποτε λόγο, τότε 
αναλαµβάνει να παρέχει ο ίδιος την ανωτέρω υποστήριξη ή άλλος επίσηµος 
εκπρόσωπός του. 

19. Να συνοδεύονται από υπόδειγµα συµβολαίου πλήρους τεχνικής υποστήριξης των 
µηχανηµάτων (τα οικονοµικά στοιχεία αυτού θα περιλαµβάνονται µόνο στην 
οικονοµική προσφορά). 

20. Να συνοδεύονται από λεπτοµερή στοιχεία για την τεχνική υποδοµή του 
προµηθευτή, ή των συνεργατών αυτού, σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα για την 
πλήρη τεχνική υποστήριξη των µηχανηµάτων. 

21. Να συνοδεύονται από πελατολόγιο του προµηθευτή και αναλυτικά τ ις 
παραδοθείσες ποσότητες και τύπους µηχανηµάτων επεξεργασίας τραπεζογραµµατίων 
σε πιστωτικά ιδρύµατα στην Ελληνική αγορά. 

22. Τα πιστοποιητικά, οι  επιστολές και βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα θα υποβληθούν 
στην Ελληνική γλώσσα, σε πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα αυτών. 

 

Οι υποψήφιοι προµηθευτές να δεσµευτούν µε υπεύθυνη δήλωση ότι: 

1. αναλαµβάνουν την υποχρέωση εκπαίδευσης υπαλλήλων του Ταµείου για τη χρήση και 
τεχνική υποστήριξη, κατά την παράδοση των µηχανηµάτων.  

2. παρέχουν τρία (3) έτη εγγύησης καλής λειτουργίας και δωρεάν συντήρησης, καθώς 
και δύνανται να παρέχουν πλήρη τεχνική υποστήριξη, που περιλαµβάνει εργασία και 
ανταλλακτικά, γ ια τουλάχιστον πέντε (5) έτη µετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης. 
Στη διάρκεια των περιόδων αυτών, θα γίνεται τακτική προληπτική συντήρηση, ανά 
τρίµηνο, που θα περιλαµβάνει γενικό έλεγχο, ρυθµίσεις και καθαρισµό των διαφόρων 
στοιχείων των µηχανηµάτων, σύµφωνα και µε τ ις οδηγίες του κατασκευαστή.  Ο 
χρόνος ανταπόκρισης για την αποκατάσταση βλάβης-δυσλειτουργίας ορίζεται στις 
τέσσερις (4) ώρες για την Αττική και σε ε ίκοσι τέσσερις (24) ώρες για τη Θεσσαλονίκη 
και Πάτρα.  

3. διαθέτουν συνεργεία σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα µε άρτια εκπαιδευµένο και 
ειδικευµένο προσωπικό, το οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά, καθώς και ότι  
εγγυώνται την ύπαρξη ανταλλακτικών µε άµεση παράδοση, τουλάχιστον για οκτώ (8) 
έτη από την οριστική παραλαβή, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης τεχνική υποστήριξη 
των µηχανηµάτων.  

4. θα προβαίνουν στη συνεχή αναβάθµιση των µηχανηµάτων στο πλαίσιο της εγγύησης 
ή της σύµβασης πλήρους τεχνικής υποστήριξης, λόγω κυκλοφορίας νέων τύπων 
πλαστών τραπεζογραµµατίων, αλλαγών στα πρότυπα διαλογής ως προς την 
καταλληλότητα, νέας έκδοσης τραπεζογραµµατίων Ευρώ, βελτίωσης και διόρθωσης 
σφαλµάτων κλπ.. 

5. θα προσκοµίζουν, σε ετήσια βάση ή συχνότερα, τ ις σχετικές εκθέσεις ελέγχου από 
ΕθνΚΤ και όποιο άλλο στοιχείο απαιτείται (π.χ. έγγραφη εγγύηση κατασκευαστή σε 
περίπτωση πρόσθετου µηχανήµατος), βάσει των οποίων τα µηχανήµατα παραµένουν 
στο δηµοσιευµένο στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ κατάλογο µε τα µηχανήµατα που 
χειρίζονται υπάλληλοι και έχουν ελεγχθεί µε επιτυχία.  
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6. τα µηχανήµατα, κατά την παράδοση, θα συνοδεύονται από εγχειρίδια στην Ελληνική 
γλώσσα, µε πλήρεις και αναλυτικές οδηγίες χρήσεως, λειτουργίας, ρυθµίσεων, 
συντήρησης και επισκευής. 

7. θα θέσουν, γ ια την αξιολόγηση των προσφορών, στη διάθεση του Ταµείου στην 
Κεντρική Υπηρεσία του (Ακαδηµίας 40, Αθήνα) και για διάστηµα σαράντα πέντε (45) 
ηµερολογιακών ηµερών, τους προσφερόµενους τύπους µηχανηµάτων µε όλα τα 
απαραίτητα εγχειρίδια, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιµές 
καταπόνησης και καλής λειτουργίας από την αρµόδια Επιτροπή και σε πραγµατικές 
συνθήκες λειτουργίας από αρµόδιους υπαλλήλους-ταµίες, καθώς και ότι θα 
διαθέσουν ειδικευµένο προσωπικό τους προς επίδειξη της χρήσης των µηχανηµάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 
Υπ’ .αρ. πρωτ. 3425/2012 διακήρυξη Τ.Π. & ∆ανείων   

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ  

      

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα                …………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )         Ηµεροµηνία έκδοσης   ……………… 
    ΕΥΡΩ. #                        # 
       Προς 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ 
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 40  
101 74 ΑΘΗΝΑ  
  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 διαιρέσεως και διζήσεως 
µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο 
οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ  της εταιρείας 
………………………………………..∆\νση………………………………………………………….για την 
καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας 
για την (αρ.διακ/ξης πρωτ. 3425/2012) για την προµήθεια δέκα (10) µηχανηµάτων επεξεργασίας 
τραπεζογραµµατίων για τις ανάγκες της Κ.Υ. και των Καταστηµάτων του Τ.Π. &  ∆ανείων και 
το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ ΦΠΑ αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.  
 
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας 
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) 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. 
( ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 
ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης 
πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. 
 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 

              
 
 
 

 


