
EE/S S126
04/07/2007      
153597-2007-EL  

Κοινοτικά όργανα – Επιτροπή – Προμήθειες – Γενικές πληροφορίες 1/6

 

 
04/07/2007       S126  
ted.europa.eu

Κοινοτικά όργανα – Επιτροπή – Προμήθειες – Γενικές πληροφορίες
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1/6

GR-Θεσσαλονίκη: Αγορά ειδών γραφείου

2007/S 126-153597

 
Προκήρυξη διαγωνισμού

 
Προμήθειες

 
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία, διεύθυνση και σημείο(α) επικοινωνίας:

Cedefop — Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, υπόψη κ. George
Paraskevaidis, 123, Europe Street — PO Box 22427, GR-55102  Thessaloniki. Αρμόδιος επικοινωνίας: κ.
Dimitra Eleftheroudi. Φαξ  (30-2310) 49 00 28. E-mail: c4t-services@cedefop.europa.eu.
Διεύθυνση(ύνσεις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.cedefop.europa.eu.

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.cedefop.europa.eu.

Διεύθυνση από την οποία παρέχονται συμπληρωματικές πληροφορίες:
Στο(στα) ανωτέρω αναφερόμενο(α) σημείο(α) επικοινωνίας.

Η συγγραφή υποχρεώσεων και πρόσθετα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για
ανταγωνιστικό διάλογο και δυναμικό σύστημα αγορών) μπορούν να ληφθούν από:
Το(τα) ανωτέρω αναφερόμενο(α) σημείο(α) επικοινωνίας.

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
Στο(στα) ανωτέρω αναφερόμενο(α) σημείο(α) επικοινωνίας.

I.2) Τύπος της αναθέτουσας αρχής και κύρια(ες) δραστηριότητα(ες):
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/υπηρεσία ή διεθνής οργανισμός.
Η αναθέτουσα αρχή κατακυρώνει τη σύμβαση για λογαριασμό άλλων αναθετουσών αρχών: όχι.

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης
II.1) Περιγραφή
II.1.1) Τίτλος που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

Αγορά προμηθειών γραφείου.

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος εκτέλεσης των εργασιών, παράδοσης των προμηθειών ή παροχής των
υπηρεσιών:
Προμήθειες.
Αγορά.
Βασικός τόπος παράδοσης: στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής
Κατάρτισης.
Κωδικός NUTS: GR122.

II.1.3) Η προκήρυξη περιλαμβάνει:
Τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου.

II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία-πλαίσιο:
Συμφωνία-πλαίσιο με 1 φορέα.
Διάρκεια της σύμβασης-πλαισίου: 48 μήνες.

mailto:c4t-services@cedefop.europa.eu
http://www.cedefop.europa.eu
http://www.cedefop.europa.eu
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Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για ολόκληρη τη διάρκεια της σύμβασης-πλαισίου: 45 000 EUR, εκτός ΦΠΑ.
Εύρος και αξία των συμβάσεων που θα ανατεθούν: σύμβαση αρχικής διάρκειας 2 ετών με 2 ετήσιες ανανεώσεις.

II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών):
Το Cedefop προτίθεται να συνάψει σύμβαση-πλαίσιο για την αγορά ειδών γραφείου. Πρόκειται για διαδικασία 2
σταδίων. Κατά το πρώτο στάδιο οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους με αποδεικτικά
σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής (III.2.1, III.2.2 και III.2.3). Μόνον οι υποψήφιοι που πληρούν τις
απαιτήσεις του σταδίου αποκλεισμού και επιλογής θα προεπιλεγούν και, κατά το δεύτερο στάδιο, θα κληθούν να
υποβάλουν προσφορά.

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV):
30192000.

II.1.7) Ένδειξη εάν η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (ΣΔΣ):
Ναι.

II.1.8) Διαίρεση σε παρτίδες:
Όχι.

II.1.9) Αποδοχή εναλλακτικών προσφορών:
Όχι.

II.2) Ποσότητα ή εύρος της σύμβασης
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή αξία:

Εκτιμώμενο κόστος, χωρίς να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ: 45 000 EUR.

II.3) Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης:
24 μήνες από την ανάθεση της σύμβασης.

Τμήμα III: Πληροφορίες νομικής, χρηματοοικονομικής και τεχνικής φύσης
III.1) Προϋποθέσεις σχετικές με τη σύμβαση
III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις:

Άνευ αντικειμένου.

III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και διακανονισμός πληρωμών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που
τους διέπουν:
Αναφέρονται στα έγγραφα του διαγωνισμού που θα σταλούν στους υποψήφιους του κλειστού καταλόγου σε
μεταγενέστερο στάδιο (βλέπε σημείο IV.1.2).

III.1.3) Νομική μορφή που θα πρέπει να περιβληθεί όμιλος οικονομικών παραγόντων, εφόσον ανατεθεί σ'
αυτόν η σύμβαση:
Οι όμιλοι προμηθευτών (ή κοινοπραξίες), ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, οφείλουν να υποβάλουν
προσφορά με την προϋπόθεση ότι είναι συμβατή με τους όρους περί ανταγωνισμού. Τέτοιοι όμιλοι (ή
κοινοπραξίες) πρέπει να διευκρινίσουν την εταιρεία ή το άτομο επικεφαλής του σχεδίου και επίσης να
υποβάλουν αντίγραφο του εγγράφου που εξουσιοδοτεί την εν λόγω εταιρεία ή άτομο να υποβάλει προσφορά.
Επιπλέον, κάθε μέλος της κοινοπραξίας πρέπει να παράσχει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία για τα
κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Σχετικά με τα κριτήρια επιλογής «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», τα
αποδεικτικά στοιχεία που θα παρασχεθούν από κάθε μέλος της κοινοπραξίας θα ελεγχθούν για να εξασφαλιστεί
ότι η κοινοπραξία συνολικά πληροί τα κριτήρια.
Σε περίπτωση ανάθεσης, η σύμβαση θα υπογραφεί από την εταιρεία ή το άτομο που είναι επικεφαλής του
σχεδίου, το οποίο θα είναι το μόνο υπεύθυνο συμβαλλόμενο μέρος για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης
έναντι του Cedefop. Οι προσφορές που υποβάλλονται από κοινοπραξίες εταιρειών ή ομίλους παρεχόντων
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υπηρεσίες, εργοληπτών ή προμηθευτών πρέπει να προσδιορίζουν το ρόλο, τα προσόντα και την πείρα κάθε
μέλους ή ομίλου.

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης:
Ναι.
Κάθε ανάθεση σε υπεργολαβία/υπεργολάβος πρέπει να εγκριθεί από τον Cedefop, είτε με αποδοχή της
προσφοράς του υποψηφίου, είτε με ανταλλαγή επιστολών, σε περίπτωση που αυτό έχει προταθεί από τον
ανάδοχο κατόπιν υπογραφής της σύμβασης. Κάθε ανάθεση σε υπεργολαβία/υπεργολάβος θα εγκριθεί μόνο
σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο και δεν οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Σε περίπτωση
ανάθεσης, η σύμβαση θα υπογραφεί από τον υποψήφιο, ο οποίος θα είναι το μόνο υπεύθυνο συμβαλλόμενο
μέρος για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης έναντι του Cedefop.
Ο υποψήφιος πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα μέρη των εργασιών που θα ανατεθούν σε υπεργολαβία,
καθώς και τα στοιχεία όλων των υπεργολάβων που θα αναλάβουν άνω του 10 % των εργασιών κατ' αξίαν. Όλοι
οι υπεργολάβοι πρέπει να παράσχουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία για τα κριτήρια αποκλεισμού και
επιλογής.
Εφόσον δεν οριστεί κανένας υπεργολάβος, υποτίθεται ότι η εργασία θα εκτελεστεί απευθείας από τον
υποψήφιο.

III.2) Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών παραγόντων, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων που έχουν

σχέση με την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:
Απαραίτητες πληροφορίες και τυπικές διαδικασίες προκειμένου να αξιολογηθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Κριτήρια αποκλεισμού.
Η συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό είναι ανοικτή αποκλειστικά σε υποψηφίους που δεν εμπίπτουν σε καμία
από τις περιπτώσεις που απαριθμούνται κατωτέρω, ήτοι:
α) υποψήφιοι, οι οποίοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό,
παύση δραστηριοτήτων, κατά των οποίων έχει κινηθεί σχετική διαδικασία, ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση που απορρέει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις,
β) έχουν καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για οιοδήποτε αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική διαγωγή,
γ) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο
από την αναθέτουσα αρχή,
δ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
ή την πληρωμή των φόρων, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή εκείνες
της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόμη τις διατάξεις της χώρας στην οποία πρόκειται να εκτελεστεί η
σύμβαση,
ε) έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων,
στ) μετά τη σύναψη άλλης σύμβασης ή τη χορήγηση επιδότησης που χρηματοδοτήθηκαν από τον κοινοτικό
προϋπολογισμό, διέπραξαν διαπιστωμένα σοβαρό παράπτωμα εκτέλεσης λόγω μη τήρησης των συμβατικών
τους υποχρεώσεων.
Επιπλέον, από την ανάθεση σύμβασης αποκλείονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατά τη διαδικασία διαγωνισμού:
— τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων,
— έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν από την αναθέτουσα
αρχή για την συμμετοχή τους στη σύμβαση ή δεν έχουν παράσχει αυτές τις πληροφορίες.
Απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.
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Ο υποψήφιος οφείλει να παράσχει δήλωση του ιδίου που να βεβαιώνει ότι οι προαναφερθέντες λόγοι
αποκλεισμού εφαρμόζονται στον υποψήφιο. Αυτό το έντυπο δήλωσης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Cedefop
(www.cedefop.europa.eu).
Ο Cedefop επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ελέγξει τις περιπτώσεις που περιγράφονται στα σημεία γ) και στ).

III.2.2) Χρηματοοικονομική ικανότητα:
Απαραίτητες πληροφορίες και τυπικές διαδικασίες προκειμένου να αξιολογηθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Απαιτήσεις.
Ο υποψήφιος πρέπει να βρίσκεται σε σταθερή χρηματοοικονομική κατάσταση και να διαθέτει χρηματοοικονομική
ικανότητα για να εκτελέσει τη σύμβαση.
Ως αποδεικτικά της χρηματοοικονομικής ικανότητας μπορεί ειδικότερα να προσκομιστεί 1 ή περισσότερα από τα
κάτωθι έγγραφα:
— ειδικές τραπεζικές δηλώσεις,
— ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών τουλάχιστον των τελευταίων 2 ετών, για τα οποία έχουν κλείσει
λογαριασμοί (όπου η δημοσίευση ισολογισμών προβλέπεται από το εταιρικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασης
του υποψηφίου),
— δήλωση σχετικά με το συνολικό κύκλο εργασιών και τον κύκλο εργασιών από υπηρεσίες που σχετίζονται με
τη σύμβαση κατά τα τελευταία 3 οικονομικά έτη.
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν αυτά τα έγγραφα πρέπει να αιτιολογήσουν
τη μη υποβολή τους.

III.2.3) Τεχνική ικανότητα:
Απαραίτητες πληροφορίες και τυπικές διαδικασίες προκειμένου να αξιολογηθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις:
ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει τις ζητούμενες προμήθειες. Πρέπει να παρασχεθούν οι
ακόλουθες πληροφορίες και να προσκομισθούν τα ακόλουθα έγγραφα:
1) αποδεικτικό εγγραφής στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους
στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος,
2) λεπτομερής περιγραφή της εταιρείας, που να αποδεικνύει την ικανότητα εκτέλεσης υπηρεσιών παρόμοιων με
τις ζητούμενες στην πρόσκληση υποβολής προσφορών,
3) κατάλογος των κύριων πελατών, τουλάχιστον των τελευταίων 2 ετών, για προμήθειες ανάλογης έκτασης,
μεγέθους και φύσης με τις ζητούμενες στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών. Ένδειξη των ποσών,
ημερομηνιών και του είδους των αποδεκτών, δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων,
4) 3 αντίγραφα λεπτομερούς επίσημου καταλόγου προϊόντων, ο οποίος περιέχει όλα τα προϊόντα που
βρίσκονται στο παράρτημα I - Κατάλογος προμηθειών γραφείου, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας
(www.cedefop.europa.eu). Ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να συμπληρώνεται ανάλογα και 3 αντίγραφα πρέπει
να συνοδεύουν τους επίσημους καταλόγους προϊόντων. Εάν οι επίσημοι κατάλογοι προϊόντων περιλαμβάνουν
οικονομικές πληροφορίες, αυτές θα αγνοηθούν. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν την ικανότητα προμήθειας
εναλλακτικών ειδών όσον αφορά τις φίρμες, τα μοντέλα ή τους κατασκευαστές.
Η αδυναμία του υποψηφίου να προμηθεύσει όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα I αποτελεί λόγο
αποκλεισμού της αίτησης για το δεύτερο στάδιο.

Τμήμα IV: Διαγωνισμός
IV.1) Είδος διαδικασίας:

Κλειστή.

IV.1.2) Περιορισμοί στον αριθμό των φορέων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορές ή αιτήσεις
συμμετοχής:

www.cedefop.europa.eu
www.cedefop.europa.eu
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Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή περιορισμένου αριθμού υποψηφίων: Μόνον οι υποψήφιοι που πληρούν
τις απαιτήσεις του σταδίου αποκλεισμού και επιλογής (βλέπε σημεία III.2.1, III.2.2 και III.2.3) θα προεπιλεγούν
και, κατά το δεύτερο στάδιο, θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά.

IV.2) Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης:

Η χαμηλότερη τιμή.

IV.2.2) Ένδειξη για το αν θα υπάρξει ηλεκτρονική δημοπρασία:
Όχι.

IV.3) Πληροφορίες διοικητικής φύσεως
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς του αρχείου της αναθέτουσας αρχής:

RPP/E/ICTF/OfficeSupplies/001/07.

IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(εύσεις) σχετικά με την ίδια σύμβαση:
Όχι.

IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση των εγγράφων διαγωνισμού και των συμπληρωματικών ή περιγραφικών
εγγράφων:
Χορήγηση των εγγράφων έναντι αντιτίμου: όχι.

IV.3.4) Προθεσμία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
31.7.2007.

IV.3.6) Γλώσσα(ες) σύνταξης των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
Αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά, ισπανικά, ιταλικά, λεττονικά,
λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά,
σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά.

Τμήμα VI: Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.1) Ένδειξη εάν η σύμβαση έχει περιοδικό χαρακτήρα:

Όχι.

VI.2) Ένδειξη εάν η σύμβαση αφορά σχέδιο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από κονδύλια της ΕΕ:
Όχι.

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν:
α) είτε ταχυδρομικώς είτε μέσω υπηρεσιών ιδιωτικού ταχυδρομείου και πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως
την 31.7.2007. Σε αυτήν την περίπτωση, η απόδειξη θα κατοχυρώνεται από την ημερομηνία αποστολής, τη
σφραγίδα ταχυδρομείου ή την ημερομηνία του δελτίου κατάθεσης, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), υπηρεσία συμβάσεων, υπόψη
Mr G. Paraskevaidis, PO Box 22 427, GR-55102 Thessaloniki.
Προσοχή:
οι υποψήφιοι πρέπει να ενημερώσουν το Cedefop μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(c4t-services@cedefop.europa.eu) ή φαξ (30) 23 10 49 00 28,
— ότι έχουν υποβάλει υποψηφιότητα εγκαίρως, και
— ότι ζητούν από το Cedefop να επιβεβαιώσει την παραλαβή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του φαξ.
β) ιδιοχείρως το αργότερο έως την 31.7.2007 (17:00) στην εξής διεύθυνση:
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), υπηρεσία συμβάσεων, υπόψη
Mr G. Paraskevaidis, Europe 123, GR-57001 Thessaloniki-Pylea.
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Σε αυτήν την περίπτωση, ως αποδεικτικό υποβολής πρέπει να χορηγηθεί απόδειξη φέρουσα ημερομηνία και
υπογραφή του παραλαβόντος τον φάκελο υπαλλήλου της προαναφερθείσας υπηρεσίας. Το Cedefop λειτουργεί
από τις 9:00 έως 17:00, Δευτέρα έως Παρασκευή. Δεν λειτουργεί το Σάββατο, την Κυριακή και κατά τις αργίες
του Cedefop. Το παράρτημα I - Κατάλογος προμηθειών γραφείου, που απαιτείται για το κριτήριο σχετικά με την
τεχνική ικανότητα (βλέπε σημείο III.2.3), δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας (www.cedefop.europa.eu).
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Cedefop. Οι
υποψήφιοι παρακαλούνται να επισκέπτονται την ιστοσελίδα συχνά για ενημερώσεις.

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προς δημοσίευση:
22.6.2007.
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