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ΑΡΘΡΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας & Υπηρεσιών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
(στο εξής η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό,
συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή µε
αντικείµενο την προµήθεια παλαιών τευχών περιοδικών. Η δαπάνη θα βαρύνει τον
προϋπολογισµό του έργου «Ενίσχυση και εµπλουτισµός της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών» και συγκεκριµένα τον κωδικό 64.07.90.
Αναλυτικά, το αντικείµενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου
περιγράφονται στο µέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της Προκήρυξης αυτής.
ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
1

Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης Προσφορών
(Ε∆∆ΑΠ)

Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.
2

Αρµόδιος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού

Η κ. Καραπανάγου, που παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες
(τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 4801301 - e-mail: natassa@asfa.gr).
3

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)

Οµάδα προσώπων, ορισµένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία
εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των
υποχρεώσεων, των δικαιωµάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν
δυνάµει της Σύµβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της
εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των
Παραδοτέων του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µε πλήρη διοικητική
και διαχειριστική αυτοτέλεια.
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα
σύµφωνα µε:
Το Π.∆. 60/2007

Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 « Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα & Ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων» (ΦΕΚ 19/1-2-95 τεύχος Α’ )
Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις του Π.∆. 370/1995 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας περί
προµηθειών του δηµόσιου τοµέα»
Την από 21/12/2007 απόφαση της Eπιτροπής Eρευνών Α.Σ.Κ.Τ.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε µία φάση στις 5/2/2008 στις 12.00 στη Βιβλιοθήκη της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

ΑΡΘΡΟ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί
ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που
προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική
επάρκεια και εµπειρία.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά
την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που
παρουσιάζουν ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµούς. Ως ασήµαντες αποκλίσεις ή
περιορισµοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισµοί που δεν επηρεάζουν την έκταση
του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σηµείο, τα
δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν
θίγουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Προσφερόντων.
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, είναι αόριστες και
ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και
αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται.
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία
που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από:
α. το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)
β. το Παράρτηµα Ι
γ. το Παράρτηµα ΙΙ
ΑΡΘΡΟ 6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος του
προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου.

ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορές για µέρος του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου δεν γίνονται
δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε τρία (3) αντίτυπα,
δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε
περίπτωση ασυµφωνίας του µε τα υπόλοιπα αντίτυπα.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του
Προσφέροντα.
Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά
στοιχεία και συγκεκριµένα:
1. Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ο οποίος
περιέχει τη αναλυτική λίστα µε τα περιοδικά σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
Παράρτηµα Ι της παρούσας προκήρυξης.
2. Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" στον οποίο
τοποθετούνται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ
της παρούσας προκήρυξης.
Οι προσφορές πρέπει να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου
του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να µονογράφονται από τον ίδιο.
Παρακαλούµε όπως µας καταθέσετε την προσφορά σας µέχρι 4/2/2008 στη διεύθυνση :
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Σ.Κ.Τ.
Πατησίων 42
10682 Αθήνα
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
•

Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα

•

Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας

•

Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης και ο αριθµός αυτής.

•

Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.

Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην Προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του
Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να
µονογράφονται από τον ίδιο.

Τιµές
Στην προσφορά του ο ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει τις προσφερόµενες τιµές ανά
είδος και ανά µονάδα µέτρησης όπως παρουσιάζεται στο παράρτηµα ΙΙ.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές είναι δυνατό:
α. να υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας και
Υπηρεσιών Α.Σ.Κ.Τ. µέχρι τις 4/2/2008.
είτε
β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 8 µε οποιονδήποτε
τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι
θα περιέρχονται στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µέχρι την προηγούµενη της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, µε ευθύνη του Προσφέροντος.
Η Υπηρεσία ∆ιενέργειας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην
άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω
τρόπο.
Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν
έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες
χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
ΑΡΘΡΟ 10

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην Προκήρυξη.
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται στον προσφέροντα που έχει προσφέρει την
χαµηλότερη συνολική τιµή.
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση Προµήθειας
του υλικού, η οποία ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της
Κατακύρωσης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσέλθει για την υπογραφή της
Σύµβασης εντός 10 ηµερών από την κοινοποίηση της ηµεροµηνίας κατακύρωσης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστηµα 6 µηνών από την
ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης προµήθειας.

Τα περιοδικά θα παραδίδονται τµηµατικά στη Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών, Πειραιώς 256, Ρέντης.
Η παραλαβή των προϊόντων του Έργου θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που
έχει ορίσει η Επιτροπή Ερευνών.
ΑΡΘΡΟ 12

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε Ευρώ µε την προσκόµιση των φορολογικών
στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νοµίµων δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών
χρηµατικών ενταλµάτων.
Η καταβολή της Συµβατικής Τιµής του Έργου θα γίνεται τµηµατικά εντός τριάντα
ηµερών από την παραλαβή των σχετικών τιµολογίων. Στο τέλος κάθε µήνα, η Επιτροπή
Παραλαβής θα συντάσσει πρακτικό οριστικής παραλαβής των τευχών που
παρελήφθησαν.
ΑΡΘΡΟ 13

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα
µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης και ότι τα υπό προµήθεια προϊόντα θα
πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύµβαση αυτή.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣΚΙ∆ΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Τίτλος /ISSN
Artforum

British Journal of aesthetics 0007-0904

Burlington Magazine 0007-6287

Critical Inquiry Chicago :The University of Chicago Press,
0093-1896
Grey Room Cambridge, MA :MIT Press, 1526-3819
Journal of Aesthetics Milwaukee :The American society for
aesthetics 0021-8529

Journal of the Warburg
Modern painters London :Modern Painters, 0953-6698
October
Oxford art Journal
Opus
Revue d’esthetique

ΕΤΗ (όταν υπάρχει παύλα σηµαίνει από
τεύχος … έως τεύχος …)
1962-1966
v.12(1973)-v.17 (1979)
Μεµονωµένα τεύχη
V.5 no 5,6(1967)
V.6 1,2,3,10 (1967-1968)
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