
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) /
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

Αθήνα, 14-11-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 000930

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Προμήθεια ειδών και υπηρεσιών σχεδίασης & εκτύπωσης μακέτας λογοτύπου στo πλαίσιo
του έργου ADASANDME»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας
και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε
ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση
– προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
πρόσκλησης, για την ανάθεση του έργου :

«Προμήθεια ειδών και υπηρεσιών σχεδίασης & εκτύπωσης μακέτας λογοτύπου στo πλαίσιo
του έργου ADASANDME»

Η συνολική δαπάνη του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση
αντίστοιχων έργων και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας
Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης
προσφοράς, για το σύνολο του έργου, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως
προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια ειδών και υπηρεσιών σχεδίασης & εκτύπωσης μακέτας λογοτύπου στo πλαίσιo
του έργου ADASANDME»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 πμ
στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΙΜΕΤ Αθήνα: Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι Αττικής
Γραμματεία ΙΜΕΤ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Νικολάου Στυλιανή, τηλ. +30 211-1069558

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
β) H πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
δ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο
Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:
α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν για τον Ανάδοχο οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73
παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.



Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:
i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε.,
Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως
εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό
ή το πρακτικό εκπροσώπησής της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε
άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,1
β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο
νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο
προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια
εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:
α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η
οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής
σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ
969 Β΄/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
γ) Κράτηση ύψους 0,07%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει & Υ.Α. 5143/2014
ΦΕΚ 3335 Β΄/11-12-2014). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%,
πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Νικολάου Στυλιανή τηλ. +30 211-1069558,
email: snikol@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ

Μπεκιάρης Ευάγγελος
Διευθυντής ΙΜΕΤ

1 Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα)
στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές , ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας 
και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Adaptive ADAS to 
support incapacitated drivers Mitigate Effectively risks through tailor made HMI under 
automation - ADASANDME», πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών και 
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω, 
οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους: 
 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων 
προμηθειών και υπηρεσιών. Προς απόδειξη της απαιτούμενης εμπειρίας του θα πρέπει να υποβάλει 
με την προσφορά του κατάλογο αντίστοιχων προμηθειών ειδών και υπηρεσιών που έχει υλοποιήσει 
κατά την τελευταία τριετία. 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  –ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 400 κορδόνια λαιμού συνέδρων με ικανό πλάτος για εκτύπωση λογοτύπου με αποσπώμενο 
usb χωρητικότητας 16 GB και clip για πλαστικές θήκες ονομάτων συνέδρων, χρώματος μπλε 
(σύμφωνα με τα χρώματα λογοτύπου του έργου, εκτύπωση λευκή). 

 400 πλαστικές θήκες ονομάτων συνέδρων διαστάσεων 10x8 ή 12x8 εκατοστών. 

 400 τσάντες πάνινες με εκτυπωμένο το λογότυπο του έργου, σύνθεσης 100% βαμβάκι 140 
gsm (γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο), διαστάσεων 38x42x9 εκατοστών, και χρώματος 
μπλε (σύμφωνα με τα χρώματα λογοτύπου του έργου, εκτύπωση λευκή). 

 600 power banks 2.200 mAh με εκτυπωμένο λογότυπου του έργου (τετραχρωμία) για χρήση 
σε smartphones, με ηλεκτρονική ένδειξη κατάστασης μπαταρίας, έξοδο DCV5/1A, καλώδιο 
φόρτισης USB – micro USB και χρώμα λευκό-μπλε (σύμφωνα με τα χρώματα λογοτύπου του 
έργου). 

 Δημιουργία μακέτας και εκτύπωση του λογοτύπου του έργου στο σύνολο των ως άνω 
κορδονιών λαιμού (μονοχρωμία), στο σύνολο των πάνινων τσαντών (μονοχρωμία), καθώς και 
στο σύνολο των power banks (μία πλευρά, τετραχρωμία). Το λογότυπο του έργου θα δοθεί 
από το ΕΚΕΤΑ. 

 

Χρόνος παράδοσης: Πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της ανάθεσης.  

Τόπος παράδοσης: ΕΚΕΤΑ, Παράρτημα Αθήνας, οδός Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι Αττικής.  

Η προσφορά που θα κατατεθεί θα πρέπει να είναι αναλυτική, με ένδειξη του προσφερόμενου 
τιμήματος συνολικά (τιμή χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή με ΦΠΑ) για τα ανωτέρω είδη 
και υπηρεσίες. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν τμήμα μόνο των επιμέρους ζητούμενων 
υπηρεσιών και ειδών θα απορρίπτονται. Τα έξοδα μεταφοράς στον τόπο παράδοσης βαρύνουν 
τον Ανάδοχο.  

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των ζητούμενων 
ειδών και υπηρεσιών και, συνεπώς, προσφορές με επιπλέον προσφερόμενα χαρακτηριστικά, πέραν 
των ανωτέρω, δεν απορρίπτονται, αλλά συνεκτιμώνται, υπό την προϋπόθεση ότι είναι στα πλαίσια 
του ανώτατου προϋπολογισμού της παρούσας Πρόσκλησης. 

Με την παράδοση του συνόλου των ανωτέρω ειδών και υπηρεσιών, κάθε δικαίωμα χρήσης και 
περαιτέρω εκμετάλλευσης αυτών, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας επί αυτού, μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ). 



Θέματα νόμιμης χρήσης ή άδειες τυχόν απαιτούμενου λογισμικού αφορούν τον Ανάδοχο που φέρει 
πλήρως τη σχετική ευθύνη. 

Ο Aνάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα παραπάνω είδη και υπηρεσίες και να κάνει όλες 
τις ενέργειες δράσεων και υποστήριξης που απαιτούνται για την έγκαιρη και ορθή υλοποίηση των 
υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου του, να 
συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ), να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται 
προς τις οδηγίες, υποδείξεις και παρατηρήσεις της, για την άρτια υλοποίηση του έργου του. 

Οι προσφορές οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν 
κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 

 Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών 

 Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ (ανά 
μονάδα και συνολικά, για τη ζητούμενη μέγιστη ποσότητα) 

 Χρόνο παράδοσης ειδών και υπηρεσιών 

 


