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 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ , ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΙ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016. 

 
                                                          ΑΠΟΦΑΣΗ  
Το ΤΕΙ Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:  
 
1.         Τις διατάξεις: 
1.1.     Του Ν.4009/11 –«Δομή και Λειτουργία της ποιότητας των σπουδών και  

    διεθνοποίησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
1.2.      Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ  
1.3.      Του  Ν4270 [ΦΕΚ 143/τ.Α/28-6-14 ] «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και  
             εποπτείας (ενσωμάτωσης της οδηγίας 2011/85ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες  
             διατάξεις». 
1.4. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» 
              [ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ. 3 περιπτ. ΙΙ στ΄και 
             2 παρ. 12. 
 
1.5.       Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.] 
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1.6.       Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης   
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.  

1.7. Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «  Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων Εργων, κρατικών Προμηθειών και  
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.». 

1.8. Το  υπ΄αριθμ.  96/26-04-2016 πρακτικό Συνέλευσης του ΤΕΙ/Θεσσαλίας. 
1.9        Το αριθμ. 15/22-04-2016 πρωτογενές αίτημα για την ανανέωση και έναρξη νέων  
             συνδρομών ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών που θα παραλαμβάνει η     
             Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας και η Βιβλιοθήκη των Τμημάτων στην  
             Καρδίτσα για το έτος 2016 (ΑΔΑΜ:16REQ004284883). 
1.10      Tην αριθμ. 751/25-04-2016 απόφαση για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης  
              σε βάρος του  1259 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (ΑΔΑ: ΩΜ1246914Κ- 
              Θ59 & (ΑΔΑΜ: 16REQ004289693).  
 

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 
1. Πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό με  κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την 
ανανέωση και έναρξη νέων συνδρομών ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών, που θα 
παραλαμβάνει η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ/Θ στη Λάρισα και η Βιβλιοθήκη των τμημάτων 
του ΤΕΙ Θεσσαλίας στην Καρδίτσα για το έτος 2016 προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδες και 
πεντακόσια [ 40.500,00] ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
    Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του ΤΕΙ [www.teilar.gr] 
 
2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

     ΗΜΕΡΑ         ΩΡΑ  

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
Τ.Κ. 41110 ΛΑΡΙΣΑ  

03-06-2016  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     11:00 π.μ. 

 
 
Η  αποσφράγιση  των προσφορών γίνεται δημόσια. 
 
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  α] όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ημεδαπά ή αλλοδαπά,  β] συνεταιρισμοί  γ] ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά και  δ] κοινοπραξίες προμηθευτών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 60/07. 
4. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να 
καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Παράρτημα Β΄, όροι 1.1. – 1.6.2. και 1.9.5. – 1.13 και τα παρακάτω δικαιολογητικά, 
σύμφωνα με τον όρο 1.6.1 του Παραρτήματος Β της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά που 
εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής , θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
 
 
5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 
5.1 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την 
προσφορά  τους, τα εξής: 
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 α] Εγγύηση συμμετοχής [ άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007] στον διαγωνισμό για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%  επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης  δαπάνης χωρίς το 
Φ.Π.Α. η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στα κράτη του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. 
Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει [ βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄]: 
1. Την ημερομηνία έκδοσης. 
2. Τον εκδότη. 
3. Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται, που είναι το ΤΕΙ Θεσσαλίας.  
4. Τον αριθμό της εγγύησης. 
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση [ σε EURO ].  
6. Την πλήρη επωνυμία και την  Δ/νση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η     
εγγύηση. 
7. Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και το αντικείμενο του 
διαγωνισμού. 
8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα 
μήνα μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς. 
9. Τους όρους ότι: 
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης 
της διζήσεως και της διαιρέσεως. 
ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 
διαγωνισμό, και ότι θα καταβληθεί με μονομερή δήλωση της μέσα σε τρείς [3] ημέρες μετά 
από απλή έγγραφη ειδοποίηση.  
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής , το ποσό της κατάπτωσης, 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
 
β]  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρου 8 του Ν. 1599/86 [Α΄75], όπως εκάστοτε ισχύει, 
(Ν.4250/14 αρθ. 3 παρ. 3 εδ.2) στην οποία: 
i.              Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού 
ii.             Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους 
                δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα  

αναφερόμενα στην περίπτωση [1] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.    
118/2007. 

 δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. α της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις 

 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της 
περίπτωσης [3] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 

 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 
[4] του εδ. α της παρ. 2 και στην [3] του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 
118/2007. 

 δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. γ της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του π.Δ. 118/2007 καταστάσεις  

γ) 1. Κάθε συμμετέχων  στο διαγωνισμό προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, 
η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάστασή τους 
γενικότερα, καθώς και οι τεχνικές τους δυνατότητες θα πρέπει (επί ποινή απόρριψης της 
προσφοράς) να αποδείξει με σχετικά υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (Φάκελο 
Δικαιολογητικών) ότι: 

         2. Διαθέτει εγκαταστάσεις (γραφεία) στην Ελλάδα ή συνεργάζεται με εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο/ους (εταιρεία ή φυσικό/ά πρόσωπο/α) που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα των οποίων τα 
στοιχεία θα αναφερθούν λεπτομερώς (παρ. 1.1.3 του φύλλου συμμόρφωσης  του Παραρτήματος Δ). 
Τουλάχιστον ένα από τα άτομα που θα εργάζονται στην Ελλάδα θα πρέπει να γνωρίζει άριστα την ελληνική 
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γλώσσα και να έχει εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας (δηλαδή 
με την προμήθεια συνδρομών ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών). Η παραπάνω εμπειρία θα 
αποδεικνύεται από τα βιογραφικά σημειώματα που θα υποβληθούν (παρ. 1.1.6 του φύλλο συμμόρφωσης 1 
του Παραρτήματος Δ). 
 

      3. Έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δύο αντιστοίχου μεγέθους προμήθειες περιοδικών σε 
Βιβλιοθήκη ΑΕΙ, ΤΕΙ ή αντίστοιχου Ιδρύματος του εξωτερικού κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (παρ. 
1.2.1 και 1.2.2 του φύλλου συμμόρφωσης 1 του Παραρτήματος Δ). 
 

      4. Διαθέτει πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίου το αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης 
του ΤΕΙ Θεσσαλίας  θα έχει τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της αποστολής των τευχών 
των περιοδικών προς τη Βιβλιοθήκη καθώς και των στοιχείων κάθε συνδρομής (παρ. 1.3.3 του φύλλου 
συμμόρφωσης 1 του Παραρτήματος Δ). 
 
 

δ)     Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει ότι: 
         

1) η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας  
2) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό  
3) η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της 

υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα  
4) εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών 

που ζητούνται από την Υπηρεσία. 
5) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην 

προσφορά  του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε 
υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους με τους οποίους μπορεί να 
αναλάβει την προμήθεια.  

6) Ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

ε]  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
Οι αλλοδαποί  που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό οφείλουν να 
προσκομίσουν έγγραφα αντίστοιχης ισχύος που να περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω 
στοιχεία. 
 
6) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής και τις σχετικές διατάξεις περί 
κρατικών προμηθειών  ( Π.Δ. 118/2007):  
i . «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ –ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016» 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) 
ii.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»         
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 
iii.  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄) 
iv.  « ΤΙΤΛΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ » (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄) 
v.  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄) 
vi. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄) 
vii. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄)   
 
7. Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από το ΤΕΙ Θεσσαλίας και η παραλαβή της γίνεται είτε 
αυτοπροσώπως είτε με courier. 
Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους 
(όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) έτσι ώστε το ΤΕΙ Θεσσαλίας να έχει στην  
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διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα 
ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα  ή διευκρινήσεις επ’ αυτής.  
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται  άμεσα να την ελέγξουν από άποψη 
πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και 
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο ΤΕΙ 
Θεσσαλίας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του 
Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της 
διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το 
πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http: // 
www.teilar.gr. 
Το ΤΕΙ Θεσσαλίας αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και 
ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που 
βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες.  
8. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον 
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς 
μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 
9. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικώς, πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα 
του διαγωνισμού (ή και τη συγκεκριμένη προμήθεια), αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) 
ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών. 
10. Τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την 
Υπηρεσία. 
 
 
                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
 

 
 
                                                                                                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ 
                                 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16PROC004395265 2016-05-17

http://www.teilar.gr/
ΑΔΑ: 66ΝΗ46914Κ-ΨΒΝ



6 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
(Ανήκει στη διακήρυξη 7/2016) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  
 
                                                          

 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 
 
 
 
 
 

Τα είδη είναι τεύχη έντυπων ξενόγλωσσων περιοδικών .  
Στο Παράρτημα Α΄ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ: ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016» 
 
Μία συνδρομή για ένα τίτλο ξενόγλωσσου περιοδικού, για 
ομάδες τίτλων ξενόγλωσσων περιοδικών, (εξαρτάται από τον 
τρόπο που εκδίδεται ή /και προσφέρεται ο κάθε τίτλος 
περιοδικού) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  
ΔΑΠΑΝΗ  

Σαράντα χιλιάδες και πεντακόσια ( 40.500,00) ευρώ  
 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
 
 
  
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ  

 ΚΑΕ  1259   του τακτικού προϋπολογισμού ΤΕΙ/Θ 

ΧΡΟΝΟΣ  
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ – Τεχνικές Προδιαγραφές 
και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ‘Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές 
και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Όπως ο όρος 9.1 του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας 
διακήρυξης 

               
 

ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

Betriebswirtschaft 

British Journal of Psychiatry 

Die Aktiengesellschaft - AG 

Economist : Europe Edition 

Elektor - English Edition - Gold Membership 

Everyday Practical Electronics 

GmbH Rundschau - Gesellschafts- und Steuerrecht der GmbH und Gmbh und Co - Print & CD 
ROM 

Harvard Business Manager 

Harvard Business Review 

IEEE Intelligent Systems   

IET Software  

Information Polity 

International Journal of Agric Resources Governance and Ecology 

International Journal of Experimental Design and Process Optimisation 
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International Journal of Food Agriculture and Environment  (Διαθέσιμο Online only) 

International Journal of River Basin Management 

International Journal of Sustainable Development and Planning 

Journal of Hydraulic Engineering 

Journal of Hydraulic Research 

Journal of international Marketing   

Journal of Management in Engineering 

Journal of Marketing  

Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry 

Journal of Neurointerventional Surgery 

Practical Neurology 

Journal of Forensic Nursing : for Consolidation Orders Only 

Journal of Gerontological Nursing 

Journal of Irrigation and Drainage Engineering 

Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services 

Nature : UK Edition 

Neue Zeitschrift fur Gesellschaftsrecht  

Neue Juristische Wochenschrift 

NJW Spezial 

Physics Today 

Psychiatric Clinics of North America 

RIW - Recht der Internationalen Wirtschaft 

Science : International Edition - AAAS 

Transactions of the ASABE - American Society of Agricultural Biological Engineers 

Weed Science 

WM - WERTPAPIER-MITTEILUNGEN - Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht 

Zeitschrift fur Wirtschaftsrecht ZIP & Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht - EWiR(0177-9303) 

  

 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

Annals of Forest Science 

Chemistry & Industry 

Forest Products Journal 

Journal of Environmental Biology 

Journal of Forestry 

Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 

Make  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
                                           ( Ανήκει στη διακήρυξη  7/2016) 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
1.1.  Οι προσφορές της προκήρυξης υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο ( όπως 
παρακάτω οι όροι 1.6.1. και 1.6.2.) σε δύο αντίγραφα, στην Ελληνική γλώσσα. Η τεχνική 
προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία αυτής μπορεί να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα 
σε μετάφραση στην Ελληνική. Η τεχνική προσφορά θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική 
μορφή (CD) σε αρχείο Word και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της  Παραγράφου 1.10 
του Παραρτήματος Β- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, της παρούσας διακήρυξης.  
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο σύνολο των ειδών (περιοδικών ).Κάθε συμμετέχων 
στο διαγωνισμό θα πρέπει να δηλώνει ότι η υποβολή της προσφοράς που θα αφορά το 
σύνολο των συνδρομών της Βιβλιοθήκης  για το έτος  2016 και να δεσμεύεται ότι έχει τη 
δυνατότητα προμήθειας όλων των τίτλων των ενεργών συνδρομών και της ανανέωσης κάθε 
συνδρομής του τρέχοντος έτους 2016 που αναφέρονται στο Παράρτημα Α ΄  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016». Στην περίπτωση που δεν 
είναι δυνατό να προμηθεύσει κάποιον από τους τίτλους περιοδικών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
Α΄ αυτό πρέπει να αναγράφεται σαφώς στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ μαζί με την αντίστοιχη 
αιτιολόγηση ( π.χ. διακοπή  έκδοσης ενός τίτλου, ο τίτλος δεν προσφέρεται στην 
απαιτούμενη μορφή) θα πρέπει να υποβληθεί κατάσταση που θα περιέχει μόνο εκείνους 
τους τίτλους Παραρτήματος Α΄ της παρούσας διακήρυξης για τους οποίους η online 
(ψηφιακή ) έκδοση προσφέρεται δωρεάν (χωρίς επιπλέον χρέωση ) για το έτος 2016 και 
συμπεριλαμβάνεται (ως παροχή) στην έντυπη μορφή). 
 
1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.  
1.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
1.4. Η προσφορά κατατίθεται από τον προσφερόμενο ή νόμιμο εκπρόσωπο του ιδιοχείρως 
στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας την ημέρα του διαγωνισμού μέχρι την 
έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού από τον προσφέροντα ή 
εκπρόσωπο του με την προσκόμιση των δικαιολογητικών εκπροσώπησης τα οποία αν δεν 
είναι συνημμένα στην προσφορά, θα πρέπει να παραδίδονται κατά την παράδοση του 
φακέλου της προσφοράς, εκτός φακέλου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου. Προσφορά η οποία 
τυχόν κατατίθεται χωρίς παραστατικά εκπροσώπησης ή μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών από την Επιτροπή του διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται 
υπόψη, ως εκπρόθεσμη. Εκτός της ιδιόχειρης κατάθεσης της προσφοράς κατά τα ανωτέρω, 
αυτή μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικά  μέχρι την ημέρα και πριν την ώρα της 
διενέργειας του διαγωνισμού (03-06-2016 και μέχρι ώρα 11:00 π.μ.). 
 
 
Θα πρέπει να υπάρχουν μέσα στο φάκελο της προσφοράς  
 

1. 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  
       τροποποιήσεων του [για Ο.Ε. και Ε.Ε.]. 
2. στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 
δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
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νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με 
τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
 

1.5 Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
1.5.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
1.5.2. Ο πλήρης  τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (ΤΕΙ /Θ 
Περιφερειακή οδός Τρικάλων 41110 Λάρισα). 
1.5.3. Ο αριθμός της διακήρυξης ( 7/2016). 
1.5.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 03-06-2016). 
1.5.5. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

1.6.  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

1.6.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα ζητούμενα 
δικαιολογητικά  και η εγγύηση συμμετοχής.   
 
Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε 
δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο 
άλλος αντίγραφα αυτών.  
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, σε δύο χωριστούς 
σφραγισμένους φακέλους, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο 
άλλος αντίγραφα αυτών.  
Στους δύο (2)  φακέλους που περιέχουν πρωτότυπα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  ενώ στους αντίστοιχους δύο (2) φακέλους που περιέχουν αντίγραφα, 
θα αναγράφεται η ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Σε όλα τα φύλλα των 
πρωτότυπων τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα τίθεται η ένδειξη 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία και θα μονογράφεται από τον  
 ενδιαφερόμενο.  

    
     1.6.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις    
     του  κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν   
     είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τους, 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. 

           1.6.3. Επί ποινή απόρριψης οι προσφέροντες στην  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
           υποχρεούνται να  περιγράφουν αυτοτελώς το κάθε  προσφερόμενο είδος  το    

οποίο θα φέρει την αρίθμηση του Παραρτήματος Δ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
της παρούσας Διακήρυξης.  

1.7. Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και Αποσφράγισης Προσφορών.  

1.8. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.  

1.9. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
1.9.1.Αποσφραγίζονται ο Εξωτερικός Φάκελος καθώς και ο φάκελος των Τεχνικών 
προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών 
Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την 
Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο της Υπηρεσίας που υπογράφεται και 
σφραγίζεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 
1.9.2. Μετά  την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και 
των τεχνικών προσφορών οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται αρμοδίως σε ορισμένη 
ημέρα και ώρα για να τους ανακοινωθεί ποιοι γίνονται δεκτοί και ποιοι απορρίπτονται 
και τους λόγους απόρριψης της προσφοράς, καθώς και το αποτέλεσμα της 
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αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Το σχετικό προς τούτο πρακτικό της 
Επιτροπής αποστέλλεται σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (φαξ) η ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο μαζί με την παραπάνω ειδοποίηση. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και 
την ημέρα του διαγωνισμού εφόσον έχει λήξει ο έλεγχος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 
1.9.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων 
αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που  έλαβαν μέρος 
στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί  πριν από την έναρξη 
της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.  
1.9.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – 
κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές,  δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού.  
1.9.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και   μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, η αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού  και Αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να 
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή.  
Η προσφορά απορρίπτεται όταν σ’ αυτήν έχουν γίνει διορθώσεις σε βαθμό που την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών. 
1.9.6. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: 
Όσοι υποβάλλουν  προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών. 

1.10.Επί ποινή απόρριψης ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή 
απόκλιση του προσφερομένου είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της 
Διακήρυξης. Εκτός από το φύλλο Συμμόρφωσης, η Τεχνική Προσφορά πρέπει να 
περιλαμβάνει και πλήρη αυτοτελή περιγραφή του προσφερομένου είδους, με τον 
αύξοντα αριθμό του Παραρτήματος Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές της Παρούσας 
Διακήρυξης.   
 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης  
δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους 
απαράβατους όρους του Παραρτήματος Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές και κρίνονται 
επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. 
1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 
προσφορά θα απορρίπτεται. 
1.12. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δύο (2) μήνες από την 
επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και  για το χρόνο που 
αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Η ισχύς της εγγύησης συμμετοχής είναι 
ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον.  Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να 
παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΤΕΙ Θεσσαλίας  πριν από τη λήξη της, για διάστημα 
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών  κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης 
του διαγωνισμού στον Προμηθευτή  μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 
προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι υποψήφιοι 
προμηθευτές δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά 
την κατάθεσή της. Σε περίπτωση, που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος 
προμηθευτής υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 
     -  έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και  
     -  κατάπτωση της εγγύησης της συμμετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια  
1.13 Επισημαίνεται  ότι: 

1.13.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    
Εναλλακτικές  προσφορές δεν επιτρέπονται.  Εάν υποβληθούν τυχόν 
εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα 
υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να 
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διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους κατά της απόρριψης των παραπάνω 
αυτών.  

           1.13.2. Διευκρινήσεις που δίνονται από  τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη  
            λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και  

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από 
συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα  από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά 
από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου (Επιτροπή διαγωνισμού). 
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
 

 
2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  
 
Απορρίπτονται προσφορές ενδιαφερομένων που κατά παράβαση των άρθρων  138 και 182 
της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 
ετών.  
 
3. ΤΙΜΕΣ   
    3.1. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δίνεται σε  EURO. 
    Η τιμή  θα αναγράφεται  ολογράφως και αριθμητικώς. 
    3.2. Η τιμή θα δίδεται ως εξής: 
      -     Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 
      -     Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα είδη. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφορά πρέπει να αφορά το σύνολο των υπό προμήθεια 
ειδών, στην οικονομική προσφορά του ενδιαφερομένου θα πρέπει να διευκρινίζεται σαφώς: 
 Ότι  οι συνδρομές προορίζονται για Βιβλιοθήκες ΑΕΙ-ΤΕΙ που προσφέρουν προπτυχιακούς 
και μεταπτυχιακούς (μέχρι επιπέδου διδακτορικού) τίτλους σπουδών και στα οποία 
διεξάγεται τόσο διδασκαλία όσο και έρευνα στα παραπάνω επίπεδα. 
Επισημαίνεται  ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον 
προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Αποκλείεται οποιαδήποτε 
αναθεώρηση των τιμών προσφοράς  και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν των 
τιμών της προσφοράς του. Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά 
χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης 
κατακύρωσης. 
  
4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    
 
      4.1. Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων από την διακήρυξη ειδών, ορίζεται στο  
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  και αρχίζει από την ημέρα  
      υπογραφής  της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει το είδη μέσα  
      στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Σε περίπτωση που δεν 
      παραδοθούν τα είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον  
      ανάδοχο, του επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΤΕΙ  
      Θεσσαλίας οι προβλεπόμενες ποινές από τον κανονισμό προμηθειών του δημοσίου  
      (Π.Δ.118/2007).  Όταν ο ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρνει αποκλειστικά και       
      ολοκληρωτικά  αυτός, το βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως το δικαίωμα να την     
      επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα  
      απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες  αφότου συμβούν τα     
      περιστατικά που την συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει  
      στο  σύνολο της το έργο που του ανατέθηκε. 
      4.2. Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των ειδών. 
      α. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών γίνεται από Επιτροπή 
      Παραλαβής, η οποία ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό και συντάσσει το σχετικό            
      Πρωτόκολλο. 
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5. ΠΛΗΡΩΜΗ  
 
       5.1. Η πληρωμή διενεργείται για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών  
       (περιοδικών) 
       Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί   
       Δημόσιου Λογιστικού και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. ( Ν.2382/95 και Ν.Δ. 496/74).  
 
6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  
     
       6.1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής  
       προμηθευτή σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την  
       κατακυρωτική απόφαση. 
       6.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του   
       διαγωνισμού  
       όργανο του φορέα ως εξής: 

  6.2.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μέσα στο μισό του χρονικού  
διαστήματος   από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία   διενέργειας 
του  διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας  αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό  όργανο του φορέα 
που διενήργησε τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.  
6.2.2. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν  ή της νομιμότητας της διενέργειας 
ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη 
διάρκεια  διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά 
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού από το 
αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά την γνωμοδότηση 
αυτού.  
Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της 
υποβολής της. 
6.2.3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την 
κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών 
αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή 
παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός 
δύο (2) ημερών από την προβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  Η 
ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο 
εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από 
την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 
6.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον 
αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α 
του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου 
ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως 
άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο(2) 
ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η  
ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο 
εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την 
λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.  
6.2.5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από 
τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 
6.2.6. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δικής τους 
φροντίδα.. 
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6.2.7. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε 
μορφής κυρώσεις σε βάρος του δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 
του Π.Δ. 118/2007, να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο 
βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από τον φορέα. Επί της προσφυγής 
αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή 
με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  
6.2.8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 
178/Α/97), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 
3377/2005 (ΦΕΚ 202/19-8-05 τ.Α΄, σύμφωνα με το οποίο για το παραδεκτό της 
άσκησης  ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω 
Π.Δ./τος, απαιτείται  να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του δημοσίου. Το 
ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 
προϋπολογισθείσης αξίας των υπό παροχή ειδών.. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (ΚΑΕ) 3741 
(«παράβολα από κάθε αιτία»).  

6.3.      Για τις προδικαστικές προσφυγές και τα ασφαλιστικά μέτρα ισχύει ο Ν.3866/2010 
            (άρθρα 4 – 5). 
 
  7.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   
            ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
 
             7.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από τη Συνέλευση του ΤΕΙ Θεσσαλίας   
             και  ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα. Αυτός είναι υποχρεωμένος να  
             προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την  
             κοινοποίηση της ανακοίνωσης προσκομίζοντας την απαραίτητη  εγγυητική επιστολή  
            καλής  εκτέλεσης, του άρθρου 8.2 του Παραρτήματος Β, η οποία  παραμένει στο ΤΕΙ 
             Θεσσαλίας μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. 
             7.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην  
             προθεσμία  που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση,  
             κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του   
             και από κάθε δικαίωμα που πηγάζει απ’ αυτήν με απόφαση του αρμοδίου  
             συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. 
             7.3. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον  
             δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν  
             παραδώσει το προβλεπόμενο είδος  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο  
             παράτασης που του δόθηκε με την νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για 
             έκπτωση του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις,  
             σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Ενδεχόμενη τροποποίηση της  
             σύμβασης δεν θα αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου. 

7.4. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση  
όταν  η μη  έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών  

             υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Θεσσαλίας ή σε λόγους ανωτέρας  
             βίας, η επίκληση, η απόδειξη της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 
 
 8.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 
8.1. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται στο 2% της συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης  των ζητουμένων από την διακήρυξη  ειδών, χωρίς   
Φ.Π.Α.(761,00 €). 
8.2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, θα 
προσκομισθεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση και 
θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος 
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ισχύς της, θα είναι μέχρι της επιστροφής της από την αναθέτουσα αρχή που κάνει 
τον διαγωνισμό. 
8.3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη 
που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Π.Δ.).  

 
 
9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
             9.1. ΄Ολες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βάση του Δημοσίου Λογιστικού και    
             παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με συντελεστή 4%. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
(Ανήκει στη διακήρυξη 7/2016) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  
 
Για  την επιλογή της χαμηλότερης  προσφοράς από οικονομικής άποψης αξιολογούνται 
μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς 
όρους της διακήρυξης. 
 
Δ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται  
την απόρριψη της προσφοράς. Ως έλλειψη δικαιολογητικών θεωρείται  και η 
προσκόμιση απλών φωτοτυπιών των δικαιολογητικών.  

2. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις  
      από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως  
      απαράδεκτες. 
      Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις  
      κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους  
      της  διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από  
      την παρούσα ως απαράβατοι  όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται 
      την  απόρριψη των προσφορών. 
3. Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα 

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.  
4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως  
      απαράδεκτη.  
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,  

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.  
6. Προσφορά στην οποία διαπιστώνεται ουσιώδης  απόκλιση μεταξύ των στοιχείων  

της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
7. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η  
      προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
8. Προσφορές που το  τίμημά  τους υπερβαίνει την  προϋπολογισθείσα δαπάνη  

απορρίπτονται  ως απαράδεκτες. 
9. Το ΤΕΙ Θεσσαλίας, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία  

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι 
ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων 
αυτών οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές 
απορρίπτονται.  

10. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ελέγχου των προσφορών  προκύψουν  
απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.  

11.Το ΤΕΙ Θεσσαλίας διατηρεί το δικαίωμα της επανάληψης ή της ακύρωσης του  
     διαγωνισμού  χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων   
     [ υποψηφίων αναδόχων]. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
(Ανήκει στη διακήρυξη 7/2016) 

 
Α)  ΤΙΤΛΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ  
Β)  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Γ)  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
Δ)  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
Α)  ΤΙΤΛΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

 
 

ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

Betriebswirtschaft 

British Journal of Psychiatry 

Die Aktiengesellschaft - AG 

Economist : Europe Edition 

Elektor - English Edition - Gold Membership 

Everyday Practical Electronics 

GmbH Rundschau - Gesellschafts- und Steuerrecht der GmbH und Gmbh und Co - Print & CD 
ROM 

Harvard Business Manager 

Harvard Business Review 

IEEE Intelligent Systems   

IET Software  

Information Polity 

International Journal of Agric Resources Governance and Ecology 

International Journal of Experimental Design and Process Optimisation 

International Journal of Food Agriculture and Environment  (Διαθέσιμο Online only) 

International Journal of River Basin Management 

International Journal of Sustainable Development and Planning 

Journal of Hydraulic Engineering 

Journal of Hydraulic Research 

Journal of international Marketing   

Journal of Management in Engineering 

Journal of Marketing  

Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry 

Journal of Neurointerventional Surgery 

Practical Neurology 

Journal of Forensic Nursing : for Consolidation Orders Only 

Journal of Gerontological Nursing 

Journal of Irrigation and Drainage Engineering 

Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services 
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Nature : UK Edition 

Neue Zeitschrift fur Gesellschaftsrecht  

Neue Juristische Wochenschrift 

NJW Spezial 

Physics Today 

Psychiatric Clinics of North America 

RIW - Recht der Internationalen Wirtschaft 

Science : International Edition - AAAS 

Transactions of the ASABE - American Society of Agricultural Biological Engineers 

Weed Science 

WM - WERTPAPIER-MITTEILUNGEN - Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht 

Zeitschrift fur Wirtschaftsrecht ZIP & Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht - EWiR(0177-9303) 

  

 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

Annals of Forest Science 

Chemistry & Industry 

Forest Products Journal 

Journal of Environmental Biology 

Journal of Forestry 

Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 

Make  
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Β)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

Τα προαναφερόμενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης 

 

Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
   ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ   
(α) (β) (γ) 

1. 1 Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλαμβάνει από τους 
εκδότες τα έντυπα τεύχη των περιοδικών για λογαριασμό της Βιβλιοθήκης 
του ΤΕΙ Θεσσαλίας, να ελέγχει για τυχόν καθυστερημένα τεύχη, να 
διενεργεί της απαραίτητες υπομνήσεις τους εκδότες και να φροντίζει για 
τη συνεχή κανονική αποστολή των περιοδικών και την αναπλήρωση των 
τευχών που καθυστερούν ή δεν παρελήφθησαν ή δεν παραδόθηκαν στη 
Βιβλιοθήκη χωρίς να απαιτείται καμία υπενθύμιση από την Βιβλιοθήκη. 
Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος που θα 
υλοποιούνται τα παραπάνω. 

ΝΑΙ  

2. 2 Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης 
των τευχών των έντυπων περιοδικών από τους εκδότες που έχουν την 
έδρα της στην Ευρώπη. 

Μέγιστος 
χρόνος 
παράδοσης 
είκοσι πέντε 
(25) ημέρες 
από την 
ημερομηνία 
έκδοσης των 
τευχών 

3. 3 Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης 
των τευχών των έντυπων περιοδικών από τους εκδότες που έχουν την 
έδρα της στις Η.Π.Α. και εκτός Ευρώπης. 

Μέγιστος 
χρόνος 
παράδοσης 
σαράντα 
πέντε (45) 
ημέρες από 
την 
ημερομηνία 
έκδοσης των 
τευχών  

4. 4 Ο προμηθευτής θα πρέπει να δεσμεύεται ότι τεύχη περιοδικών 
ελαττωματικά (κακέκτυπα, με ελλιπείς σελίδες, κτλ.),  επιστρέφονται και 
αντικαθίσταται εντός χρονικού διαστήματος ίδιου με τα παραπάνω (παρ. 
2 και 3) με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 

ΝΑΙ  

5. 5 Ο προμηθευτής θα πρέπει να δεσμεύεται ότι η παράδοση των τευχών των 
έντυπων περιοδικών θα πρέπει να γίνεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του 
ΤΕΙ Θεσσαλίας και στη Βιβλιοθήκη  Καρδίτσας, σε εβδομαδιαία βάση με 
αερομεταφορά (courier) και κάθε αποστολή θα συνοδεύεται από 
αναλυτική κατάσταση των αποστελλόμενων τευχών. Στην τεχνική 
προσφορά θα πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής 

ΝΑΙ  
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και παράδοσης των τευχών των περιοδικών. 

6. 6 Ο προμηθευτής θα πρέπει να δεσμεύεται ότι θα αποστέλλει στη Κεντρική  
Bιβλιοθήκη  και στην Βιβλιοθήκη  Καρδίτσας σε τακτά χρονικά διαστήματα 
(τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο μήνες) απολογισμό των ενεργειών του 
(τεύχη που έχει αποστείλει, δικαιολόγηση για τεύχη που δεν έχουν 
παραδοθεί κλπ). 

ΝΑΙ  

7. Ο προμηθευτής θα πρέπει να εξασφαλίσει την πρόσβαση στην ψηφιακή 
έκδοση όλων των έντυπων περιοδικών, όταν αυτή προσφέρεται δωρεάν ή 
συμπεριλαμβάνεται στην έντυπη συνδρομή και κατά συνέπεια θα πρέπει 
να αναφέρει με σαφήνεια στην τεχνική προσφορά του τα εξής: 
α) ποια από τα περιοδικά  διαθέτουν «online» έκδοση δωρεάν για τις 
συνδρομές της έντυπης μορφής (πρέπει να υποβληθεί κατάσταση που θα 
περιέχει μόνο εκείνους τους τίτλους  για τους οποίους η online (ψηφιακή) 
έκδοση προσφέρεται δωρεάν (χωρίς επιπλέον χρέωση) για το έτος 2016 
και συμπεριλαμβάνεται (ως παροχή) στην έντυπη συνδρομή)  
β) να δεσμεύεται ότι θα αναλάβει να διεκπεραιώσει τις απαραίτητες 
διαδικασίες και συνεννοήσεις με τους εκδότες, ώστε το ΤΕΙ Θεσσαλίας να 
έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού μέσω του 
Διαδικτύου και ότι θα φροντίζει να επικοινωνεί με τους εκδότες για την 
επίλυση των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν με την πρόσβαση 
κατά τα έτος 2016, 
γ) να δεσμεύεται ότι θα ενημερώνει τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας για 
την εκάστοτε νέα ψηφιακή έκδοση των συνδρομών της και 
δ) να δεσμεύεται ότι τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους 7.β 
και 7.γ ισχύουν για οποιαδήποτε online συνδρομή περιοδικού ζητηθεί 
από τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας το έτος 2016  (δωρεάν με την 
συνδρομή στην έντυπη μορφή, έναντι επιπλέον χρέωσης ή μόνο online). 
 

ΝΑΙ  

8. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να περιγράφει αναλυτικά στην τεχνική του 
προσφορά τις διαθέσιμες online μέσω Internet υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης/υποστήριξης προς την Bιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας τις 
οποίες έχει τη δυνατότητα να παρέχει.  
Ειδικότερα θα πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος online σύνδεσης 
της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Θεσσαλίας με το πληροφοριακό 
σύστημα του προμηθευτή που θα δίνει τη δυνατότητα στο αρμόδιο 
προσωπικό της Βιβλιοθήκης της ηλεκτρονικής παρακολούθησης των 
στοιχείων κάθε συνδρομής και της αποστολής των αντίστοιχων τευχών 
των περιοδικών προς τη Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ/Θ και τη Βιβλιοθήκη 
Καρδίτσας. 
 

ΝΑΙ  
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1α. Αλλαγές στο περιεχόμενο των τίτλων: Μετά την υπογραφή της σύμβασης η 
Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει ή να 
αφαιρεί τίτλους περιοδικών και να ζητά την αλλαγή της μορφής της αιτούμενης 
πρόσβασης σε ορισμένους τίτλους περιοδικών (π.χ. από έντυπη σε online) υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα οικονομικά μεγέθη της σύμβασης. 
 
  β.        Σε περίπτωση αλλαγής της μορφής διάθεσης του περιοδικού από τον εκδότη 
(π.χ. από έντυπη σε online) θα γίνεται δεκτό από τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας 
και εφόσον δεν αλλάζουν τα οικονομικά μεγέθη της σύμβασης. 
 
  γ.          Σε περίπτωση διάθεσης του περιοδικού από τον εκδότη σε μορφή πακέτου 
δηλ. (έντυπη και online ή μόνο online), ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώσει 
για την διαθέσιμη μορφή.    
 
2. Μετά τη σύμβαση ο προμηθευτής θα πρέπει να εκδίδει ένα ξεχωριστό 
τιμολόγιο για κάθε τίτλο (συνδρομή) περιοδικού ή βάσης δεδομένων περιοδικών στα 
στοιχεία που θα του υποδειχθούν από τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 
 
3. Τα κατατιθέμενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα Δ' των 
Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/ξης, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του 
κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει τα κατατιθέμενα 
Prospectus να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το 
γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντας, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του 
κατασκευαστικού οίκου. 
 
4. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα 
απορρίπτονται. 
 
 Στην περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον διευκρινήσεις ή τροποποιήσεις που θα 
προκύψουν, θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του 
ενδιαφερομένου να λάβει γνώση για αυτές.  
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ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

     

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
(Υποβάλλεται υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης στον Φάκελο Δικαιολογητικών και 

στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς) 

     

1.  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ ΥΠΟΔΟΜΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1.1.  Υποδομή 
Προμηθευτή/Προσωπικό 

      

1.1.1.  Μορφή επιχείρησης ΝΑΙ     

1.1.2.  Έτος ίδρυσης / Έδρα  ΝΑΙ     

1.1.3.  Εγκαταστάσεις (γραφεία) του 
προμηθευτή ή αντιπροσώπου του 
στην Ελλάδα. Πρέπει να 
αναφερθούν τα στοιχεία διεύθυνσης 
των γραφείων στην Ελλάδα καθώς 
και τα στοιχεία των ατόμων που 
εργάζονται στην Ελλάδα. 

ΝΑΙ     

1.1.4.  Να δοθούν οι ισολογισμοί των 
τελευταίων τριών ετών και να 
επισυνάπτεται περιγραφή του 
κύκλου εργασιών του προμηθευτή 
που αφορά ειδικότερα το υπό 
προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις 
προηγούμενες του έτους του 
διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις 

ΝΑΙ     

1.1.5.  Να αναφερθεί ο συνολικός αριθμός 
απασχολούμενου προσωπικού της 
επιχείρησης ανά ειδικότητες ή 
καθήκοντα 

ΝΑΙ     

1.1.6.  Για τα άτομα του απασχολούμενου 
προσωπικού που θα ασχοληθούν 
ιδιαίτερα με το αντικείμενο της 
συγκεκριμένης προμήθειας 
υποβάλλονται βιογραφικά 
σημειώματα. 

ΝΑΙ     

1.2.  Εμπειρία στην προμήθεια 
συνδρομών επιστημονικών 
περιοδικών 

     

1.2.1.  Επισυνάπτεται κατάσταση 
Βιβλιοθηκών ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας 
(καθώς και τυχόν αντίστοιχων 
Ιδρυμάτων του εξωτερικού) στις 
οποίες παραδόθηκαν περιοδικά σε 
αντίστοιχες  ή μεγαλύτερες 
ποσότητες και ποσά εντός της 
τελευταίας τριετίας.  

ΝΑΙ     

1.2.2.  Επισυνάπτονται βεβαιώσεις  
Βιβλιοθηκών ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας 

ΝΑΙ     
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(καθώς και τυχόν αντίστοιχων 
Ιδρυμάτων του εξωτερικού) στις 
οποίες παραδόθηκαν περιοδικά σε 
αντίστοιχες  ή μεγαλύτερες 
ποσότητες και ποσά εντός της 
τελευταίας τριετίας.  

1.2.3.  Να αναφερθεί η εμπειρία του 
προμηθευτή σε παρόμοιας μορφής 
και έκτασης έργα. 

ΝΑΙ     

1.3.  Τεχνικός Εξοπλισμός, Υποδομή & 
Υποστήριξη 

     

1.3.1.  Επισυνάπτεται περιγραφή της 
κτιριακής και τεχνολογικής 
υποδομής του προμηθευτή σε 
σχέση με το αντικείμενο της 
προμήθειας. 

ΝΑΙ     

1.3.2.  Να περιγραφούν αναλυτικά οι 
διαθέσιμες online μέσω Internet 
υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης/υποστήριξης προς 
την Bιβλιοθήκη του ΤΕΙ/Θτις οποίες 
έχει τη δυνατότητα να παρέχει. 
Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται 
ποιες από τις παραπάνω υπηρεσίες 
παρέχονται δωρεάν, ποιες με 
χρέωση, καθώς και τον τρόπο 
χρέωσης των παραπάνω υπηρεσιών 
(π.χ. ποσοστό επί  % του ύψους των 
συνδρομών, τίμημα κατ’ αποκοπή 
κλπ.). 

ΝΑΙ  
 

  

1.3.3.  Δυνατότητα online σύνδεσης της 
Βιβλιοθήκης με σύστημα του 
προμηθευτή που θα δίνει τη 
δυνατότητα στο αρμόδιο προσωπικό 
της Βιβλιοθήκης της ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης της αποστολής 
των τευχών των περιοδικών προς τη 
Βιβλιοθήκη, καθώς και στοιχείων 
κάθε συνδρομής. Να περιγραφεί το 
σχετικό πληροφοριακό σύστημα που 
διατίθεται (σε περίπτωση που ο 
συμμετέχων δεν διαθέτει τέτοιο 
σύστημα η προσφορά θα 
απορρίπτεται). 

NAI     

1.3.4.  Να αναφερθεί αν ο συμμετέχων 
διαθέτει δικιά του βάση ψηφιακών 
περιοδικών για την εξυπηρέτηση της 
Βιβλιοθήκης και να περιγραφούν 
αναλυτικά οι υπηρεσίες που είναι σε 
θέση να προσφέρουν σε ότι αφορά 
τα online περιοδικά. 
 
 
 

NAI     
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1.4.  Χρόνοι Παράδοσης       

1.4.1.  Χρόνος παράδοσης των έντυπων 
τευχών των περιοδικών των 
περιοδικών από τους εκδότες που 
έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη 
 
 

Το 
αργότερο 
εντός 
είκοσι 
πέντε (25) 
ημερών 
από την 
ημερομηνία 
έκδοσής 
τους 

    

1.4.2.  Χρόνος παράδοσης των έντυπων 
τευχών των περιοδικών των 
περιοδικών από τους εκδότες που 
έχουν την έδρα τους στις  
Η.Π.Α. και σε χώρες εκτός Ευρώπης  
 

Το 
αργότερο 
εντός 
σαράντα 
πέντε (45) 
ημερών 
από την 
ημερομηνία 
έκδοσης 
τους 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1  
 
Στην στήλη ‘Απαίτηση’ συμπληρώνεται η λέξη “ΝΑΙ” που σημαίνει ότι ο όρος είναι 
υποχρεωτικός για τον προμηθευτή, ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό 
μέγεθος (μέγιστο ή ελάχιστο). 
Στη στήλη ‘Απάντηση’ σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη απάντηση  πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την 
προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου 
χαρακτηριστικού στην προσφορά. 
Στη στήλη ‘Παραπομπή’ θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στον φάκελο της προσφοράς 
(Φάκελος Δικαιολογητικών, Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς κοκ.) και στις συγκεκριμένες 
σελίδες της προσφοράς στις οποίες δίνεται η απάντηση του προμηθευτή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(Ανήκει στην διακήρυξη 7/2016) 

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα: 
 
 

 
ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  

   

  ΤΙΤΛΟΣ ISSN 

ΤΙΜΗ 
ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ  
ΦΠΑ  

ΤΙΜΗ  
ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 Betriebswirtschaft 0342-7064    

2 British Journal of Psychiatry 0007-1250    

3 Die Aktiengesellschaft - AG 0002-3752    

4 Economist : Europe Edition 0013-0613    

5 
Elektor - English Edition - Gold 
Membership 1757-0875 

   

6 Everyday Practical Electronics 0262-3617    

7 

GmbH Rundschau - 
Gesellschafts- und Steuerrecht 
der GmbH und Gmbh und Co - 
Print & CD ROM 0016-3570 

   

8 Harvard Business Manager 0174335X    

9 Harvard Business Review 0017-8012    

10 IEEE Intelligent Systems   1541-1672    

11 IET Software  
 1751-
8806 

   

 
12 Information Polity  1570-1255 

   

13 

International Journal of Agric 
Resources Governance and 
Ecology 1462-4605 

   

14 

International Journal of 
Experimental Design and 
Process Optimisation 2040-2252 

   

15 
International Journal of Food 
Agriculture and Environment 1459-0255 

   

16 
International Journal of River 
Basin Management 1571-5124 

   

17 

International Journal of 
Sustainable Development and 
Planning 1743-7601 

   

18 Journal of Hydraulic Engineering 0733-9429    
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19 Journal of Hydraulic Research 0022-1686    

20 
Journal of international 
Marketing   1069-031X 

   

    
21 

Journal of Management in 
Engineering 0742-597X 

   

22 Journal of Marketing  0022-2429    

23 
Journal of Neurology 
Neurosurgery & Psychiatry 0022-3050 

   

a 
Journal of Neurointerventional 
Surgery 1759-8478 

   

b Practical Neurology 1474-7758    

24 
Journal of Forensic Nursing : for 
Consolidation Orders Only 1556-3693 

   

25 
Journal of Gerontological 
Nursing 0098-9134 

   

26 
Journal of Irrigation and 
Drainage Engineering 0733-9437 

   

27 
Journal of Psychosocial Nursing 
and Mental Health Services 0279-3695 

   

28 Nature : UK Edition 0028-0836    

29 
Neue Zeitschrift fur 
Gesellschaftsrecht  1434-9272 

   

a Neue Juristische Wochenschrift 0341-1915    

b NJW Spezial 1613-4621    

30 Physics Today 0031-9228    

31 
Psychiatric Clinics of North 
America 0193953X 

   

32 
RIW - Recht der Internationalen 
Wirtschaft 0340-7926 

   

33 
Science : International Edition - 
AAAS 0036-8075 

   

34 

Transactions of the ASABE - 
American Society of Agricultural 
Biological Engineers 2151-0032 

   

35 Weed Science 0043-1745    

36 

WM - WERTPAPIER-
MITTEILUNGEN - Zeitschrift für 
Wirtschafts- und Bankrecht 0342-6971 

   

37 

Zeitschrift fur Wirtschaftsrecht 
ZIP &  
Entscheidungen zum 
Wirtschaftsrecht – 
EWiR(0177-9303) 0723-9416 

   

 

 
ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  

   

  ΤΙΤΛΟΣ ISSN    
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1 Annals of Forest Science      

2 Chemistry & Industry 0009-3068    

3 Forest Products Journal      

4 
Journal of Environmental 
Biology 0254-8704 

   

5 Journal of Forestry 0022-1201    

6 
Journal of Geotechnical and 
Geoenvironmental Engineering 1090-0241 

   

7 Make       

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 
Ο Φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
Τη συνολική τιμή  ολογράφως και αριθμητικά  για το έτος  2016. 
Το ποσοστό του ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄ 

(Ανήκει στη διακήρυξη 7/2016) 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας…………………………………… 
Κατάστημα…………………………………………….. 
Ημερομηνία έκδοσης………………………………….. 
EURO………………………………………………….. 
Προς: 
Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ : Περιφερειακή οδός Τρικάλων  
Τ.Κ.  41110  Λάρισα  
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………………………. 
 
       Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική 
επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των euro 
…………………………………...         υπέρ                     της                     Εταιρείας  
………………………………………….                                                      δ/νση 
……………………………………………….για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο 
πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό της ………………………….για την ανανέωση και έναρξη 
νέων  συνδρομών  ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών, σε που θα παραλαμβάνει η 
κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ/Θ (στη Λάρισα) και η Βιβλιοθήκη των Τμημάτων του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας στην Καρδίτσα για το έτος 2015 και σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. ……………. 
διακήρυξή σας.  
      Η  παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της. 
      Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί  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 πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
       Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξη της. 
       Η παρούσα ισχύει μέχρι  και την ………………..(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την Τράπεζα ο χρόνος 
ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 
σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). (Προσοχή ο χρόνος μετράει από την επομένη του 
διαγωνισμού). 
      Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

Ανήκει στη διακήρυξη 7/2016 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Επισημαίνεται ότι  κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν αναγκαστικά 
ανάλογα με την προσφορά του αναδόχου 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
Για την ανανέωση και έναρξη νέων συνδρομών  ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών 
που θα παραλαμβάνει η κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ/Θ (στη Λάρισα) και η Βιβλιοθήκη των 
Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας στην Καρδίτσα   για το έτος 2016.  
Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ……………/2016 
 
Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Θεσσαλίας.  
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

1. Το  Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110 
Λάρισα,  

      με  Α.Φ.Μ. 090136366, Γ΄ ΔΟΥ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.  
      Παναγιώτη Γούλα, Πρόεδρο του ΤΕΙ Θεσσαλίας  και 
2. ………………………………………………………………………………………..………

………………………………………..………………………………………………………
……………………………….., αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ συμφώνησαν και 
δέχτηκαν τα παρακάτω: 
Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε  μειοδότης στον πρόχειρο 
μειοδοτικό  διαγωνισμό που έγινε στις                      για την ανανέωση και έναρξη 
νέων συνδρομών ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών, που θα παραλαμβάνει 
η κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ/Θ και η Βιβλιοθήκη των Τμημάτων του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας  στην Καρδίτσα για το έτος 2016, αποτέλεσμα το οποίο εγκρίθηκε με το 
υπ΄αριθμ. ……….. πρακτικό της Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να παραδώσει στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών αυτού, τα 
παρακάτω είδη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με τους παρακάτω όρους:  

 
       Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται και ενεργεί εδώ, σε 

εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης της Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας αναθέτει στο 
δεύτερο των συμβαλλομένων που στο εξής θα καλείται "ο προμηθευτής", την ανανέωση 
και έναρξη νέων συνδρομών ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών, που θα 
παραλαμβάνει η Κεντρική  Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας  και η Βιβλιοθήκη των 
Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας στην Καρδίτσα για την κάλυψη των αναγκών όλων των 
Τμημάτων του για το έτος 2016 αντί συνολικής τιμής ………… του ποσού των ………  
ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

       με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες: 
 
 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
 
1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλαμβάνει τα περιοδικά για 

λογαριασμό της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Θεσσαλίας από τους εκδότες, να ελέγχει για τυχόν 
καθυστερημένα τεύχη, να διενεργεί τις απαραίτητες υπομνήσεις στους εκδότες και να 
φροντίζει για τη συνεχή κανονική αποστολή των περιοδικών και την αναπλήρωση των 
τευχών που καθυστερούν ή δεν παρελήφθησαν ή δεν παραδόθηκαν στη Βιβλιοθήκη 
χωρίς να απαιτείται καμία υπενθύμιση από την Βιβλιοθήκη. 
 

16PROC004395265 2016-05-17

ΑΔΑ: 66ΝΗ46914Κ-ΨΒΝ



29 

 

2.  Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι τα τεύχη των περιοδικών που εκδίδονται στην Ευρώπη θα 
παραδίδονται το αργότερο εντός (25) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους, ενώ 
τα τεύχη των περιοδικών που εκδίδονται εκτός Ευρώπης θα παραδίδονται το αργότερο 
εντός (45) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους. Τεύχη περιοδικών ελαττωματικά 
(κακέκτυπα, με ελλιπείς σελίδες, κτλ.),  επιστρέφονται και αντικαθίσταται εντός χρονικού 
διαστήματος ίδιου με τα παραπάνω με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 

 
3.  Ο  ανάδοχος δεσμεύεται ότι η παράδοση θα πρέπει να γίνεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη 

του ΤΕΙ/Θ και στη Βιβλιοθήκη Καρδίτσας.  
 
4.  Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα αποστέλλει στην Κεντρική Bιβλιοθήκη και στην 

βιβλιοθήκη Καρδίτσας σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο 
μήνες) απολογισμό των ενεργειών του (τεύχη που έχει αποστείλει, αιτιολογία για τεύχη 
που δεν έχουν παραδοθεί κλπ.), καθώς και μηνιαία αναφορά όλων των τευχών που 
έχουν παραδοθεί με σχόλια για τα τεύχη που έχουν γίνει claim ή δεν έχουν εκδοθεί 
ακόμα. 

 
5.  Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την πρόσβαση στην ψηφιακή έκδοση όλων των 

έντυπων συνδρομών περιοδικών, όταν αυτή προσφέρεται δωρεάν ή 
συμπεριλαμβάνεται στην έντυπη συνδρομή σύμφωνα με τον κατάλογο τίτλων που 
υπέβαλε στην προσφορά του (Παράρτημα Α΄ της παρούσης). Επίσης θα αναλάβει να 
διεκπεραιώσει τις απαραίτητες διαδικασίες και συνεννοήσεις με τους εκδότες, ώστε το 
ΤΕΙ να έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού μέσω του Διαδικτύου 
και θα φροντίζει να επικοινωνεί με τους εκδότες για την επίλυση των προβλημάτων που 
τυχόν θα προκύπτουν, καθώς και να ενημερώνει την Κεντρική Βιβλιοθήκη  για την 
εκάστοτε νέα ψηφιακή έκδοση των συνδρομών της. Επιπρόσθετα οι όροι της παρούσης 
παραγράφου ισχύουν για οποιαδήποτε online συνδρομή περιοδικού ζητηθεί από το ΤΕΙ 
(δωρεάν με τη συνδρομή στην έντυπη μορφή, έναντι επιπλέον χρέωσης ή μόνο online). 

 
6.  Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να δώσει στο αρμόδιο προσωπικό που θα οριστεί από την 

Κεντρική Βιβλιοθήκη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες σύμφωνα με την 
προσφορά του. 

 
7.  Αλλαγές στο περιεχόμενο των τίτλων: Μετά την υπογραφή της σύμβασης η Κεντρική 

Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ/Θ  διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει ή να αφαιρεί τίτλους 
περιοδικών και να ζητά την αλλαγή της μορφής της αιτούμενης πρόσβασης (π.χ. από 
έντυπη σε online) σε ορισμένους τίτλους περιοδικών υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
αλλάζουν τα οικονομικά μεγέθη της σύμβασης. Μετά τη σύμβαση ο ανάδοχος κάθε έτος 
θα πρέπει να εκδίδει ένα ξεχωριστό τιμολόγιο ανά έτος για κάθε τίτλο (συνδρομή) 
περιοδικού στα στοιχεία που θα του υποδειχθούν από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του 
ΤΕΙ/Θ. 

  
8.  H πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση των  ειδών και την παραλαβή τους από την 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, με 
χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί στο όνομα του προμηθευτή, με βάση το τιμολόγιό 
του και ύστερα από θεώρηση (του σχετικού εντάλματος) από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 
9. O προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση των νομίμων παραστατικών (Τιμολόγιο - 

Δελτίο Αποστολής) στα οποία θα αναγράφονται τα προμηθευόμενα είδη με την 
ορολογία που αναφέρονται στη παρούσα σύμβαση. 

 
10. Tα πρωτότυπα παραστατικά των εμπορευμάτων είναι απαραίτητα για την εξόφληση του 

προμηθευτή. 
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11. Ουδεμία απαίτηση του προμηθευτή κατά του αγοραστή είναι αποδεκτή, εάν δεν 

αποδεικνύεται κατά τον προαναφερόμενο τρόπο. 
 
12.   H δαπάνη βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του  ΤΕΙ/Θ  KAE 1259 
  
13. Ο προμηθευτής κατέθεσε την υπ' αριθ. ……………….. Εγγυητική Επιστολή του 

/της………………………………….αξίας ………………………………………………… 
ευρώ (…………… €) σαν εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας 
σύμβασης. 

 
14. H ευθύνη του προμηθευτή δεν περιορίζεται μόνο στο ποσό της εγγύησης αλλά 

εκτείνεται μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση του αγοραστή, σε περίπτωση 
που η ανωτέρω προμήθεια δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας. 

 
15. H οικονομική και η τεχνική προσφορά του προμηθευτή αποτελούν αναπόσπαστα μέρη 

της παρούσης σύμβασης. 
 
16. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων, σχετικά με την 

παρούσα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Λάρισας. 
 
17. Για όσα δεν προβλέπονται με την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται ανάλογα οι 

σχετικές διατάξεις του A.K. και της λοιπής νομοθεσίας που ισχύει. 
 
 
Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ.                                    διακήρυξή μας και η 
προσφορά της αναδόχου.                        
 
   Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

1.Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας                                              2.Ο ανάδοχος  
 
 
 
     Παναγιώτης Γούλας 
          Καθηγητής  
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