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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αντιδήμαρχο̋ Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την
προμήθεια πολυλειτουργικών συσκευών τελευταία̋ γενιά̋ για την κάλυψη εκτυπωτικών,
φωτοαντιγραφικών, σαρωτικών και τηλεομοιοτυπικών αναγκών του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνα̋, ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.255,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α 23%) με κριτήριο την ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η προμήθεια περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη:
Α/Α

1.

2.

Είδο̋
Προμήθεια
φωτοαντιγραφικών
μηχανημάτων (ασπρόμαυρε̋
εκτυπώσει̋)
Προμήθεια
φωτοαντιγραφικών
μηχανημάτων (έγχρωμε̋
εκτυπώσει̋)

Τιμή
Μονάδο̋

Ποσότητα
(Τεμάχια)

4.710

5

23.550,00€

4.300

1

4.300,00€

Συνολική τιμή

Σύνολο χωρί̋ Φ.Π.Α

27.850,00€

Φ.Π.Α 23%

6.405,50€

Τελικό Σύνολο με
Φ.Π.Α.

34.255,50€

ΑΡΘΡΟ 1ο- Ισχύουσε̋ διατάξει̋
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση τη̋ προμήθεια̋ θα γίνουν σύμφωνα με την
11389/23-3-1993 απόφαση (ενιαίο̋ κανονισμό̋ προμηθειών ΟΤΑ) τι̋ διατάξει̋ του
Ν.3463/8-6-06 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και τι̋ εγκυκλίου̋ που έχουν εκδοθεί για
εκτέλεση του εφόσον συμβιβάζονται με το νόμο 2286/95 και την ΚΥΑ 27319/2002.
ΑΡΘΡΟ 2ο- Συμβατικά στοιχεία
Στοιχεία τη̋ σύμβαση̋ που θα προσαρτηθούν σ' αυτή κατά σειρά ισχύο̋ είναι:
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α) Η διακήρυξη
β) Οι τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋
γ) Η ειδική και Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
δ) Η προσφορά του μειοδότη
ΑΡΘΡΟ 3ο- Προϋπολογισμό̋ τη̋ προμήθεια̋
Η δαπάνη για τη προμήθεια εκτυπωτικών & πολυλειτουργικών μηχανημάτων θα ανέλθει
στο ποσό των 34.255,50€ (συνυπολογιζόμενου του Φ.Π.Α. 23%) και θα καλυφθεί από τον
Κ.Α 10.7131.0001 με τίτλο «Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» και τον Κ.Α.
15.7131.0004 με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικών για την Κοινωνική Υπηρεσία και τα
Πολιτιστικά Κέντρα» του σκέλου̋ των εξόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτου̋ 2014 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋.
ΑΡΘΡΟ 4ο- Χρόνο̋ και τόπο̋ διεξαγωγή̋ του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμό̋ θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, Ελευθερίου
Βενιζέλου 200, 2ο̋ όροφο̋, στο Τμήμα Προμηθειών, στι̋ 11/12/2014, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00 π.μ. έω̋ 10:30 π.μ. διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να
υποβάλλουν τι̋ προσφορέ̋ του̋ αυτοπροσώπω̋ ή μέσω νομίμω̋ εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργεια̋ του διαγωνισμού, η οποία θα τι̋ αποσφραγίσει.
Επίση̋, οι προσφορέ̋ με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή
με άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα τη̋ διεξαγωγή̋ του
διαγωνισμού στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Ισόγειο ,
Τ. Κ. 18756.
Προσφορέ̋ που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμε̋
και επιστρέφονται.
ΑΡΘΡΟ 5ο - Δεκτοί στον Διαγωνισμό
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1) Έλληνε̋ και αλλοδαποί προμηθευτέ̋
2) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
3) Συνεταιρισμοί
4) Ενώσει̋ προμηθευτών
ΑΡΘΡΟ 6ο - Δικαιολογητικά συμμετοχή̋ στον Διαγωνισμό
Α) Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν μέρο̋ στο διαγωνισμό οφείλουν να
προσκομίσουν:
6.1 Eγγυητική επιστολή συμμετοχή̋ στο διαγωνισμό που είναι το 2 % επί τη̋ συνολική̋
ενδεικτικά προϋπολογισθείσα̋ από την υπηρεσία δαπάνη̋, μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ. Π. Α.
6.2 Πιστοποιητικό του Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Βιοτεχνικού ή τη̋
επαγγελματική̋ οργάνωση̋ περί εγγραφή̋ του̋ για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή
βεβαίωση άσκηση̋ επαγγέλματο̋ από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ (6) έξι
μήνε̋ από την ημερομηνία διενέργεια̋ του διαγωνισμού.
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6.3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:
1. Δεν εμπίπτουν στου̋ περιορισμού̋ του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν του̋
έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τι̋ διαδικασίε̋ προμήθεια̋ του Δημοσίου ή των
ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική του̋ δραστηριότητα και
2. Ότι έλαβαν γνώση των όρων τη̋ διακήρυξη̋, του̋ οποίου̋ αποδέχονται πλήρω̋ και

ανεπιφύλακτα, όπω̋ και των διατάξεων που διέπουν του̋ διαγωνισμού̋ των ΟΤΑ.
6.4 Εφόσον οι προμηθευτέ̋ συμμετέχουν στου̋ διαγωνισμού̋ με εκπροσώπου̋ του̋
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπηση̋, βεβαιουμένου του γνησίου τη̋ υπογραφή̋ του
εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
6.5 Μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίζονται τα
απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπηση̋, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη
περίπτωση.
6.6 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπηση̋ θα συνοδεύονται, με ποινή αποκλεισμού
σε αντίθετη περίπτωση, με πιστοποιητικό περί μη τροποποίηση̋, το οποίο θα έχει εκδοθεί
το πολύ ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι
δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το
τελευταίο καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει κατατεθεί.
Οι δικαιούμενοι συμμετοχή̋ στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά του̋ και
τα παραπάνω δικαιολογητικά (η μη τήρηση οποιουδήποτε από του̋ όρου̋ του άρθρου
αυτού αυτοδικαίω̋ επιφέρει ποινή αποκλεισμού τη̋ αντίστοιχη̋ προσφορά̋) .
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (οι οποίε̋ χρειάζεται να τηρούνται από
του̋
υποψήφιου̋ προμηθευτέ̋, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση)
· Οι υπεύθυνε̋ δηλώσει̋ που υπογράφονται μόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο προμηθευτή
ω̋
φυσικό πρόσωπο χρειάζεται να φέρουν μόνο το γνήσιο τη̋ υπογραφή̋.
· Όταν ο υποψήφιο̋ προμηθευτή̋ είναι νομικό πρόσωπο (Α. Ε., Ε. Π. Ε., Ο. Ε. ή Ε. Ε.) και
ο υπογράφων τι̋ υπεύθυνε̋ δηλώσει̋ ενεργεί ω̋ νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋ τη̋ εταιρεία̋, θα
υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρεία̋ και
υπογραφή).
· Οι δηλώσει̋ χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντο̋
(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρα̋, ημερομηνία και τόπο γέννηση̋,
αριθμό δελτίου ταυτότητα̋, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικία̋ κ. τ. λ.), ώστε να είναι
σωστέ̋ και πλήρει̋ σε στοιχεία υπεύθυνε̋ δηλώσει̋ του Ν. 1599/1986.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται, εφεξή̋, η
υποχρέωση υποβολή̋ πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που
έχουν εκδοθεί από τι̋ δημόσιε̋ υπηρεσίε̋ και του̋ φορεί̋ που υπάγονται στη
συγκεκριμένη ρύθμιση”.
Συνεπώ̋ γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων
αυτών.
Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων,
εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώ̋ και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τι̋
υπηρεσίε̋ και του̋ φορεί̋ πουεμπίπτουν στη ρύθμιση.
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Περαιτέρω, με τι̋ ανωτέρω διατάξει̋, καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων
εγγράφων,συνοδευόμενων από την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
ενδιαφερόμενο̋ βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.
Ωστόσο, ο Δήμο̋ Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ οφείλει να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο,
ανά τρίμηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοι̋ εκατό (5%) του συνόλου των
φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί. Και τούτο επειδή η υποβολή απλών,
ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο μια̋ διοικητική̋ ή άλλη̋ διαδικασία̋, επέχει
θέση υπεύθυνη̋ δήλωση̋ του πολίτη ή τη̋ επιχείρηση̋, περί τη̋ ακρίβεια̋ και
εγκυρότητα̋ των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με την
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
Ω̋ εκ τούτου, στι̋ περιπτώσει̋ προσκόμιση̋ παραποιημένων ή πλαστών
φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσει̋ του Ν. 1599/1986 ή άλλε̋
ποινικέ̋ κυρώσει̋, αλλά ανακαλείται αμέσω̋ και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την
έκδοση τη̋ οποία̋ χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.
Β) Οι Αλλοδαποί
Τα ω̋ άνω για του̋ Έλληνε̋ πολίτε̋ αλλά με έκδοση τη̋ χώρα̋ εγκατάστασή̋ του̋.
Γ) Οι Συνεταιρισμοί
α) Εγγυητική επιστολή ω̋ ανωτέρω
β) Βεβαίωση εποπτεύουσα̋ αρχή̋ ότι ο συνεταιρισμό̋ λειτουργεί νόμιμα.
γ) Πιστοποιητικό ω̋ παράγραφο̋ 6.2 και 6.3 των απαιτουμένων στου̋ Έλληνε̋ πολίτε̋.
Δ) Ενώσει̋ Προμηθευτών (Κοινή Προσφορά)
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην ένωση.
ΑΡΘΡΟ 7ο - Τρόπο̋ υποβολή̋ προσφορών
Οι προσφορέ̋ υποβάλλονται μέσα σε κυρίω̋ φάκελο καλά σφραγισμένο ο οποίο̋ φέρει
τι̋ πιο κάτω ενδείξει̋.
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β) Ο πλήρη̋ τίτλο̋ τη̋ αρμόδια̋ υπηρεσία̋ που διενεργεί την προμήθεια.
γ) Ο αριθμό̋ τη̋ διακήρυξη̋
δ) Η ημερομηνία του διαγωνισμού
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
- Στον κυρίω̋ φάκελο προσφορά̋ τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά (του
άρθρου 6 τη̋ παρούσα̋) και η εγγύηση συμμετοχή̋.
- Τα τεχνικά στοιχεία τη̋ προσφορά̋, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο,
μέσα στον κυρίω̋ φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο αντίγραφα
- Τα οικονομικά στοιχεία τη̋ προσφορά̋ τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο,
επίση̋ μέσα στον κυρίω̋ φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο
αντίγραφα
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Οι φάκελοι τη̋ τεχνική̋ και τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋ πρέπει να φέρουν και τι̋ ενδείξει̋
του κυρίω̋ φακέλου.
Οι προσφορέ̋ δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκε̋, διορθώσει̋. Σε
αντίθετη περίπτωση πρέπει να μονογράφεται από τον προσφέροντα. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσει̋ που την καθιστούν ασαφή.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα όλου̋ του̋ όρου̋ τη̋
διακήρυξη̋ εκτό̋ εάν ρητά αναφέρει στην προσφορά του τα σημεία που τυχόν δεν
αποδέχεται προκειμένου να αξιολογηθούν.
Μετά την κατάθεση τη̋ προσφορά̋ δεν γίνεται δεκτή, αλλά απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη,
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρων διακήρυξη̋. Διευκρινίσει̋ γίνονται
μόνον όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού. Από τι̋ διευκρινίσει̋ που δίνονται
λαμβάνονται υπ' όψη μόνο εκείνε̋ που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Δεν
γίνονται δεκτέ̋ αντιπροσφορέ̋ και σε περίπτωση υποβολή̋ απορρίπτονται ω̋
απαράδεκτε̋.
Οι προσφορέ̋ ισχύουν για διάστημα ενενήντα (90) ημερών.
ΑΡΘΡΟ 8ο - Τιμέ̋ προσφορών επιβαρύνσει̋ μειοδοτών
Με την προσφορά η τιμή του υλικού δίδεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι
τυχόν κρατήσει̋ υπέρ τρίτων ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτό̋ από τον ΦΠΑ, για
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο τη̋ διακήρυξη̋.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα
απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη. Εφόσον από την διακήρυξη προβλέπονται τιμέ̋ σε
συνάλλαγμα, για την σύγκριση των προσφορών μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με την
επίσημη αντιστοιχία του νομίσματο̋.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογή̋ χωρί̋ αυτό να προβλέπεται απορρίπτεται ω̋
απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 9ο- Αποσφράγιση
συντελεστού η = Β/Κ

προσφορών

και

ανακοίνωση

βαθμολογία̋

και

Στου̋ διαγωνισμού̋ με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά, το αρμόδιο όργανο
αποσφράγιση̋ των προσφορών αποσφραγίζει τον κύριο φάκελο των προσφορών την
ημέρα του διαγωνισμού και μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ και τα στοιχεία
τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ και του παραρτήματο̋ "Α".
Η οικονομική προσφορά παραμένει κλειστή και μονογράφεται από το αρμόδιο όργανο. Το
αρμόδιο όργανο ακολούθω̋ συντάσσει πρακτικό όπου καταγράφονται οι διαγωνιζόμενοι
και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, καθώ̋ και ανακοινώνει αυτού̋ που αποκλείστηκαν
λόγω δικαιολογητικών συμμετοχή̋.
Στην διαδικασία αποσφράγιση̋ των προσφορών η διαδικασία είναι δημόσια. Προσφορά
που υποβλήθηκε από προμηθευτή και δεν περιλαμβάνεται στο πρακτικό δεν
αποσφραγίζεται αλλά επιστρέφεται.
Στην συνέχεια οι φάκελοι διαβιβάζονται στην επιτροπή αξιολόγηση̋ η οποία αφού εξετάσει
τι̋ προσφορέ̋ και ειδοποιήσει του̋ συμμετέχοντε̋ για τον τυχόν αποκλεισμό κάποιου,
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βαθμολογεί τι̋ προσφορέ̋ και καλεί
του̋ διαγωνιζόμενου̋ για το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών. Οι οικονομικέ̋ προσφορέ̋ ανοίγονται παρουσία των
διαγωνιζομένων και ανακοινώνονται οι συντελεστέ̋ η= Β(βαθμολογία) / Κ(ανοιγμένη τιμή)
καθώ̋ και αυτού̋ που αποκλείστηκαν λόγω ουσιώδου̋ κριτηρίου.
Το παράρτημα συμπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε ομάδα μηχανημάτων (ασπρόμαυρε̋–
κατηγορία 1, έγχρωμε̋-κατηγορία 2) και υπολογίζονται οι συντελεστέ̋ n1 και n2 για κάθε
κατηγορία μηχανημάτων. Ο τελικό̋ συντελεστή̋ ΄΄n΄΄ προκύπτει από την σχέση :
n=n1*5+n2*1.
Η προσφορά που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο συντελεστή ΄΄n΄΄ είναι και η συμφερότερη.
Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενό̋ αξιολογούνται ισότιμα, ο ανάδοχο̋ θα επιλεγεί
με κλήρωση.
ΑΡΘΡΟ 10ο - Αξιολόγηση προσφορών
Διαγωνισμό̋ με κριτήριο την ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Τα κριτήρια αξιολόγηση̋ περιλαμβάνονται στο παράρτημα "Α". Το παράρτημα "Α" αποτελεί
αναπόσπαστο μέρο̋ τη̋ διακήρυξη̋ και περιλαμβάνει δύο ομάδε̋:
1. Κριτήρια τεχνικών προδιαγραφών, η τεχνική αξία, η αποδοτικότητα, η αισθητική και η
τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια σύμφωνα με τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋.
2. Κριτήρια χρόνου παράδοση̋, στοιχεία τεχνική̋ υποστήριξη̋ και κάλυψη̋ όπω̋ η
παρεχόμενη εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋, εξυπηρέτηση̋ και ύπαρξη̋ ανταλλακτικών όπου
περιλαμβάνεται και το παρεχόμενο SERVICE μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια.
Για τι̋ παραπάνω ομάδε̋ ορίζεται συντελεστή̋ βαρύτητα̋ ω̋ εξή̋:
Α ομάδα συντελεστή̋ 70%
Β ομάδα συντελεστή̋ 30%
Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρου̋ στοιχεία κάθε ομάδα̋ όπω̋ αυτά
αναφέρονται στο παράρτημα "Α". Κάθε κριτήριο τη̋ ομάδο̋ βαθμολογείται με βαθμολογία
20% πάνω ή 20% κάτω από την αναφερόμενη στο παράρτημα "Α" βαθμολογία. Η συνολική
βαθμολογία κάθε ομάδα̋ καθορίζεται σε 50 βαθμού̋ δυναμένη να ανέλθει έω̋ 60 και να
κατέλθει έω̋ 40 βαθμού̋. Η αύξηση ή η μείωση μέχρι του ανωτάτου ή του κατωτάτου
ορίου βαθμολογία̋ προκύπτει εφ' όσον αυξάνονται ή μειώνονται οι βαθμολογίε̋ ΟΛΩΝ των
στοιχείων τη̋ ομάδο̋ δηλαδή όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσει̋ τη̋ διακήρυξη̋ ή δεν
καλύπτονται πλήρω̋ οι απαιτήσει̋ τη̋ μελέτη̋.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να βαθμολογηθεί μια προσφορά με βαθμολογία ομάδα̋ έω̋
40 βαθμού̋ είναι να κριθεί αποδεκτή η προσφορά. Για να μην γίνει δεκτή μια προσφορά και
να απορριφθεί πρέπει να υπολείπεται κατά 20% από ζητούμενο κριτήριο ομάδα̋.
Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδα̋ πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητα̋. Το
άθροισμα των πολλαπλασιασθέντων με το συντελεστή βαρύτητα̋ βαθμολογιών των δύο
ομάδων, αποτελεί την συνολική βαθμολογία τη̋ προσφορά̋.
Κριτήριο που δεν επιδέχεται μείωση από το απαιτούμενο αποτελεί ουσιώδε̋ κριτήριο και
σημειώνεται στο παράρτημα "Α" με την ένδειξη "αποκλεισμό̋".
ΑΡΘΡΟ 11ο - Υπολογισμό̋ ανοιγμένη̋ τιμή̋
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Στον υπολογισμό τη̋ ανοιγμένη̋ τιμή̋ λαμβάνονται υπόψη:
1. Η οικονομική προσφορά (τιμή)
2. Το κόστο̋ εγκατάσταση̋ και λειτουργία̋.
3. Το κόστο̋ συντήρηση̋ (ετήσιο).
ΑΡΘΡΟ 12ο - Κρίση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
Το αρμόδιο όργανο, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με
γνωμοδότησή του προ̋ το όργανο κατακύρωση̋ που αποφασίζει σχετικά, προτείνει:
α) Κατακύρωση τη̋ προμήθεια̋
β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιου̋ ή νέου̋ όρου̋
γ) Την κατανομή τη̋ προμήθεια̋ εφ' όσον πρόκειται για διαιρετό μεταξύ ισοδυνάμων
προσφορών ή την διενέργεια κλήρωση̋ μεταξύ των. Στο διαγωνισμό που διενεργείται με
συμφερότερη προσφορά ισοδύναμε̋ θεωρούνται προσφορέ̋ με τον ίδιο συντελεστή
Β/Κ=η.
Στην περίπτωση, που το αρμόδιο όργανο αξιολόγηση̋ γνωμοδοτεί για:
α) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθεία̋ ανάθεση τη̋
προμήθεια̋.
β) Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρί̋ τροποποίηση
των όρων, και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ) Τελική ματαίωση τη̋ προμήθεια̋
τότε την τελική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενε̋ στο άρθρο 21 παρ.1 αρχέ̋, κατά
περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ 13ο- Συνέχιση του διαγωνισμού
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου μπορεί ο διαγωνισμό̋ να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από του̋
αρχικά συμμετέχοντε̋ χωρί̋ τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
Προϋπόθεση ο αρχικό̋ διαγωνισμό̋ να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το
αποτέλεσμά του.
ΑΡΘΡΟ 14ο - Ενστάσει̋ προ τη̋ υπογραφή̋ τη̋ σύμβαση̋
α) Ενστάσει̋ κατά τη̋ διακήρυξη̋
Υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό μέσα στο μισό του
χρόνου από την δημοσίευση τη̋ διακήρυξη̋ μέχρι την υποβολή προσφορών. Η σχετική
απόφαση τη̋ Δημαρχιακή̋ Επιτροπή̋ εκδίδεται το αργότερο 5 ημέρε̋ πριν από την
διενέργεια του διαγωνισμού.
β) Ενστάσει̋ κατά τη̋ νομιμότητα̋ τη̋ διενέργεια̋ του διαγωνισμού ή την συμμετοχή
προμηθευτή σ' αυτόν.
Υποβάλλονται μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε
από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο τη̋ διαδικασία̋ και για λόγου̋ που ανακύπτουν κατά το
αντίστοιχο στάδιο. Οι ενστάσει̋ υποβάλλονται στην αρμόδια για την διενέργεια του
διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι και τη̋ επομένη̋
εργάσιμη̋ μέρα̋ μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματο̋ του αντιστοίχου σταδίου.
Οι ενστάσει̋ κατά τη̋ νομιμότητα̋ ή συμμετοχή̋ διαγωνιζομένου δεν ανακόπτουν την
συνέχιση του διαγωνισμού αλλά απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή μετά
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την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότηση̋ τη̋ Επιτροπή̋
αξιολόγηση̋.
Για τι̋ αποφάσει̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ που λαμβάνονται για τι̋ ενστάσει̋ οι
ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση με δική τη̋ φροντίδα.
Ενστάσει̋ που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτό̋ των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται
υπ' όψη.
ΑΡΘΡΟ 15ο - Προέλευση προσφερομένων υλικών
Οι προμηθευτέ̋ υποχρεούνται να αναφέρουν στι̋ προσφορέ̋ του̋ την χώρα προέλευση̋
και κατασκευή̋ των υλικών. Επίση̋ υποχρεούνται να δηλώσουν το εργοστάσιο που θα
κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά και τον τόπο εγκατάστασή̋ του.
ΑΡΘΡΟ 16ο - Ανακοίνωση κατακύρωση̋
Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το
άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 17ο- Υπογραφή σύμβαση̋- Εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋
Ο προμηθευτή̋ που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντό̋ 10 ημερών από την
ημερομηνία τη̋ ανακοίνωση̋ να προσέλθει για την υπογραφή τη̋ σχετική̋ σύμβαση̋. Ο
χρόνο̋ παράδοση̋ αρχίζει από την εκπνοή αυτή̋ τη̋ προθεσμία̋.
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ και των τευχών που την
συνοδεύουν. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρου̋ αντίθετου̋ με τα παραπάνω
στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο.
Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προ̋ τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των
αρμοδίων οργάνων αξιολόγηση̋.
Πριν την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ ο προμηθευτή̋ καταθέτει εγγυητική επιστολή καλή̋
εκτέλεση̋ ίση προ̋ το 5% τη̋ συμβατική̋ αξία̋ τη̋ προμήθεια̋ χωρί̋ το ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 18ο - Τρόπο̋ παραλαβή̋ υλικών
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή οριζόμενη προ̋ τούτο από το Δημοτικό
Συμβούλιο και πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο από τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 19ο - Τρόπο̋ πληρωμή̋
Η πληρωμή τη̋ αξία̋ των υλικών τη̋ παρούση̋ θα γίνει:
Σύμφωνα με έναν από του̋ τρόπου̋ που αναγράφονται στο άρθρο 36 και άρθρο 37 του
ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ (11389/23-3-1993).
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμή̋ ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια
υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 20ο - Χρόνο̋ παράδοση̋ και τόπο̋ παράδοση̋
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Α. Ο Ανάδοχο̋ οφείλει να παραδώσει τον προβλεπόμενο από την παρούσα εξοπλισμό σε
διάστημα 15 ημερών από την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋.
Β. Ο Ανάδοχο̋, υποχρεούται να παραδώσει τα είδη του αντικειμένου τη̋ μελέτη̋ (μαζί με
τα λοιπά συνοδευτικά είδη) στα σημεία που θα του υποδειχθούν από το Τμήμα ΤΠΕ.
ΑΡΘΡΟ 21ο - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"
Το παράρτημα "Α" αποτελεί αναπόσπαστο μέρο̋ τη̋ διακήρυξη̋. Συμπληρώνεται και
υπογράφεται από όλου̋ του̋ διαγωνιζόμενου̋ με ποινή αποκλεισμού. Τα συμπληρωμένα
στοιχεία του παραρτήματο̋ εφ' όσον αποτελούν τεχνικά στοιχεία συνοδεύονται από σχετικά
προσπέκτου̋ τα δε υπόλοιπα στοιχεία από κάθε είδου̋ απόδειξη, άλλω̋ δύναται να
θεωρηθούν μη αληθή.
Τα ερωτήματα του παραρτήματο̋ "Α" που στα επιθυμητά κριτήρια δεν αναφέρουν μεγέθη,
θα βαθμολογηθούν συγκριτικά.
ΑΡΘΡΟ 22ο
Οι προσφορέ̋ θα είναι συνταγμένε̋ εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα, εκτό̋ από τα
τεχνικά στοιχεία τη̋ προσφορά̋
ΑΡΘΡΟ 23ο - Πλημμελή̋ ποιότητα
Εάν τα προσκομηθέντα μηχανήματα δεν πληρούν του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋ τότε ο
Ανάδοχο̋ υποχρεώνεται να αντικαταστήσει αυτά σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋.
ΑΡΘΡΟ 24ο - Διαφορέ̋ διακήρυξη̋ – νόμων
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει η Υπ. Απ. 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). Όταν
η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο τη̋ ισχύει ο Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. με την
προϋπόθεση ότι αυτό̋ δεν έρχεται σε αντίθεση με τι̋ διατάξει̋ των Ν. 2286/1995 και Ν.
3463/2006.
ΑΡΘΡΟ 25ο - Δημοσίευση
Περίληψη τη̋ παρούσα̋ θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 23
παράγραφο̋ 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και του Ν. 3548/2007. Επίση̋, περίληψη των ουσιωδών
στοιχείων τη̋ διακήρυξη̋ θα δημοσιευτεί στο «Τεύχο̋ Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων» τη̋ Εφημερίδα̋ τη̋ Κυβέρνηση̋ και στην ιστοσελίδα του Δήμου μα̋
www.keratsini-drapetsona.gr
Τα έξοδα δημοσίευση̋ (περίπου 400 ευρώ) τη̋ διακήρυξη̋ βαρύνουν τον προμηθευτή
σύμφωνα με την παρ. 46 του Ν.3801/09
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ελ. Βενιζέλου 200 ΤΚ 18756
Πληρ.: Λαμπρινάκου Αρετή
Τηλ.:213-2074-747
Αρ. Μελέτη̋:12/8-10-2014

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.850,00€
Φ.Π.Α.
: 6.405,50€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ : 34.255,50€
Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πολυλειτουργικών συσκευών τελευταία̋ γενιά̋ για την
κάλυψη εκτυπωτικών, φωτοαντιγραφικών, σαρωτικών, τηλεομοιοτυπικών αναγκών του Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋.
Η δαπάνη για τη προμήθεια εκτυπωτικών & πολυλειτουργικών μηχανημάτων θα ανέλθει στο
ποσό των 34.255,50 € συνυπολογιζόμενου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από του̋ Κ.Α
10.7131.0001 «Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων», 15.7131.0004 «Προμήθεια
φωτοτυπικών για την Κοινωνική Υπηρεσία και τα Πολιτιστικά Κέντρα», του σκέλου̋ των εξόδων του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτου̋ 2014 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΠΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
ΑΡΕΤΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ κ.α.α
ΚΑΡΑΝΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ελ. Βενιζέλου 200 ΤΚ 18756
Πληρ.: Λαμπρινάκου Αρετή
Τηλ.:213-2074-747

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

1.

2.

Είδο̋
Προμήθεια
φωτοαντιγραφικών
μηχανημάτων (ασπρόμαυρε̋
εκτυπώσει̋)
Προμήθεια
φωτοαντιγραφικών
μηχανημάτων (έγχρωμε̋
εκτυπώσει̋)

Τιμή
Μονάδο̋

Ποσότητα
(Τεμάχια)

Συνολική
τιμή

4.710

5

23.550,00€

4.300

1

4.300,00€

Σύνολο χωρί̋ Φ.Π.Α

27.850,00€

Φ.Π.Α 23%

6.405,50€

Τελικό Σύνολο με
Φ.Π.Α.

34.255,50€

*Οι τιμέ̋ διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα αγορά̋.
*Διευκρινίζεται ότι όλα τα παραπάνω μηχανήματα είναι καινούρια και όχι μεταχειρισμένα, επισκευασμένα ή
ανακατασκευασμένα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΠΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
ΑΡΕΤΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ κ.α.α
ΚΑΡΑΝΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ελ. Βενιζέλου 200 ΤΚ 18756
Πληρ.: Λαμπρινάκου Αρετή
Τηλ.:213-2074-747

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ ΑΦΕΣ
Τα υπό προμήθεια μηχανήματα καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΟΜΑΔΑ1

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ –
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ – ΣΑΡΩΤΗΣ – FAX
– CASSETE (Α3)
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ΟΜΑΔΑ2

ΕΓΧΡΩΜΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ
– ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ – ΣΑΡΩΤΗΣ –
FAX (Α3)

1

ΣΥΝΟΛΟ

6

και θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
1.

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ-ΣΑΡΩΤΗΣ (A3) ΟΜΑΔΑ1
Ταχύτητα αντιγραφή̋-εκτύπωση̋: Πάνω από 35 σελίδε̋ Α4 / λεπτό.
Δικτυακό̋ εκτυπωτή̋ – σαρωτή̋.
Συνδεσιμότητα: 10/100/1,000 Base-T Ethernet & USB2.0.
Γλώσσε̋ εκτύπωση̋: PostScript 3, PCL6.
Έγχρωμη και μονόχρωμη σάρωση.
Σάρωση σε: E-mail, FTP, Hard disk.
Ανάλυση αντιγραφή̋: 600 x 600 dpi.
Ανάλυση εκτύπωση̋: 600 x 600 dpi.
Ανάλυση σάρωση̋: 600 x 600 dpi.
Μνήμη 1 GB, scan once print many (μια ανάγνωση – πολλαπλή εκτύπωση).
Σκληρό δίσκο, χωρητικότητα̋ 150GB.
Αυτόματο τροφοδότη 100 πρωτοτύπων.
Τέσσερει̋ (4) κασέτε̋ χαρτιού, χωρητικότητα̋ 500 φύλλων η κάθε μια.
By-pass χωρητικότητα̋ 100 φύλλων.
Χωρητικότητα εξόδου: 250 φύλλα.
Άμεση αυτόματη απεριόριστη διπλή όψη (duplex unit).
Έγχρωμη οθόνη αφή̋ για τον χειρισμό τη̋ μηχανή̋ στην Ελληνική γλώσσα.
Ενσωματωμένη εφαρμογή εισαγωγή̋ κωδικού για καταχώρηση χρήστη (authentication) πάνω στην οθόνη τη̋
μηχανή̋ και την εξαγωγή αναφορών, (reports).
Κάρτα fax (Λειτουργία Pc-fax).
Τροχήλατη εργοστασιακή βάση στήριξη̋.
Ένα έτο̋ εγγύηση.
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Προαιρετικά, (επέκταση), η καταχώρηση χρήστη (authentication) και η εξαγωγή αναφορών, (reports), μπορεί να
γίνεται σε ξεχωριστό τερματικό, (card reader), συνδεδεμένο στην μηχανή και την χρήση έξυπνη̋ κάρτα̋ από κάθε
χρήστη.

2.

ΕΓΧΡΩΜΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ-ΣΑΡΩΤΗΣ-FAX ( A3)-ΟΜΑΔΑ2
Ταχύτητα αντιγραφή̋- εκτύπωση̋: Πάνω από 25 σελίδε̋ Α4 / λεπτό.
Δικτυακό̋ εκτυπωτή̋ – σαρωτή̋.
Συνδεσιμότητα: 10/100/1,000 Base-T Ethernet & USB2.0.
Γλώσσε̋ εκτύπωση̋: PostScript 3, PCL6.
Έγχρωμη και μονόχρωμη σάρωση.
Σάρωση σε: E-mail, FTP, Hard disk.
Ανάλυση αντιγραφή̋: 600 x 600 dpi.
Ανάλυση εκτύπωση̋: 600 x 600 dpi.
Ανάλυση σάρωση̋: 600 x 600 dpi.
Μνήμη 1 GB, scan once print many (μια ανάγνωση – πολλαπλή εκτύπωση).
Σκληρό δίσκο, χωρητικότητα̋ 150GB.
Αυτόματο τροφοδότη 100 πρωτοτύπων.
Δύο (2) κασέτε̋ χαρτιού, χωρητικότητα̋ 500 φύλλων η κάθε μια.
By-pass χωρητικότητα̋ 100 φύλλων.
Χωρητικότητα εξόδου: 250 φύλλα.
Άμεση αυτόματη απεριόριστη διπλή όψη (duplex unit).
Λειτουργία Pc-fax.
Έγχρωμη οθόνη αφή̋ για τον χειρισμό τη̋ μηχανή̋ στην Ελληνική γλώσσα.
Ενσωματωμένη εφαρμογή εισαγωγή̋ κωδικού για καταχώρηση χρήστη (authentication) πάνω στην οθόνη τη̋
μηχανή̋ και την εξαγωγή αναφορών, (reports).
Τροχήλατη εργοστασιακή βάση στήριξη̋.
Ένα έτο̋ εγγύηση.
Προαιρετικά, (επέκταση), η καταχώρηση χρήστη (authentication) και η εξαγωγή αναφορών, (reports), μπορεί να
γίνεται σε ξεχωριστό τερματικό, (card reader), συνδεδεμένο στην μηχανή και την χρήση έξυπνη̋ κάρτα̋ από κάθε
χρήστη.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Τα εν λόγω μηχανήματα πρέπει να είναι τελευταία μοντέλα στην κατηγορία του̋ κατά το χρόνο
υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋, καινούργια ω̋ προ̋ όλα τα μέρη του̋ (όχι μεταχειρισμένα ή από
ανακατασκευή) και να έχουν πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακά με ημερομηνία πρώτη̋ κυκλοφορία̋
των μοντέλων την τελευταία 2ετία. Με δήλωση του εργοστασίου κατασκευή̋ να βεβαιώνεται ότι είναι
το τελευταίο μοντέλο τη̋ σειρά̋.
2. Η παραγωγική του̋ ικανότητα να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστή.
3. Η εκτύπωση να είναι υψηλή̋ ποιότητα̋, η δε κατασκευή και λειτουργία του̋ να είναι σύμφωνη με τα
διεθνή Standards όσον αφορά το θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση κατάλοιπων, τον ιονισμό, την
εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευή̋ του τυμπάνου κτλ. Επίση̋ τα μηχανήματα
πρέπει να διαθέτουν σύστημα εξοικονόμηση̋ ενέργεια̋ όταν δε λειτουργούν.
4. Τα πολυμηχανήματα να διαθέτουν οθόνη αφή̋ λειτουργία̋ και χειρισμού, με Ελληνικό μενού και με
όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και τι̋ φωτεινέ̋ ενδείξει̋, με απεικόνιση των σημείων εμπλοκή̋ χαρτιού,
έλλειψη̋ γραφίτη κ.τ.λ., ώστε να διευκολύνεται η χρήση του μηχανήματο̋ ακόμα και από μη
εξειδικευμένο προσωπικό.
5. Να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου των μηχανημάτων απομακρυσμένα (πρωτόκολλο http).
6. Στην προσφερόμενη τιμή θα συνυπολογιστούν τα αναγκαία αναλώσιμα (να ορίζονται) για να είναι τα
μηχανήματα έτοιμα προ̋ χρήση.
7. Σε περίπτωση που προκύψει βλάβη στα εν λόγω μηχανήματα, εντό̋ του χρονικού διαστήματο̋ που
καλύπτει η εγγύηση και εφόσον δεν επισκευάζονται εντό̋ δέκα (10) ημερών, τότε θα πρέπει να
αντικατασταθούν άμεσα με άλλο ίδιου μοντέλου, ή εφάμιλλο, μέχρι το πέρα̋ τη̋ επισκευή̋.
8. Οι ενδιαφερόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συντήρηση̋ των
μηχανημάτων (επισκέψει̋ τεχνικών για προληπτική και κατασταλτική συντήρηση, ανταλλακτικά και
αναλώσιμα, εκτό̋ χαρτιού εκτύπωση̋) και να δεσμεύονται γι’ αυτό μέσα από την προσφορά του̋,
συμπληρώνοντα̋ τα αντίστοιχα έντυπα.
9. Η τεχνική υποστήριξη θα γίνεται από εξειδικευμένου̋ τεχνικού̋, με χρόνο ανταπόκριση̋ όχι
μεγαλύτερο των οχτώ (8) εργάσιμων ωρών από την ειδοποίηση. Η δε συντήρηση μπορεί να ανατεθεί
από ένα (1) έω̋ πέντε (5) έτη.
10. Σε περίπτωση που ο προμηθευτή̋ δεν καλύπτει κάποιον από του̋ ειδικού̋ όρου̋, αυτομάτω̋
αποκλείεται.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
Στην πρόταση του αναδόχου θα πρέπει να υπολογιστεί ο χρόνο̋ που απαιτείται για
την εκπαίδευση των χρηστών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ σχετικά με τη
λειτουργία των μηχανών.
ΛΥΣΗ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στην πρόταση του αναδόχου θα πρέπει να περιγράφονται οι τομεί̋ εκείνοι που
καθιστούν την λύση ω̋ «Φιλική προ̋ το Περιβάλλον» καθώ̋ και κάθε «Ενεργειακό
Πιστοποιητικό» που συνοδεύει τον εξοπλισμό που προτείνει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΠΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
ΑΡΕΤΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ κ.α.α
ΚΑΡΑΝΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ελ. Βενιζέλου 200 ΤΚ 18756
Πληρ.: Λαμπρινάκου Αρετή
Τηλ.:213-2074-747

ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Με κάθε προσφορά πρέπει να δοθούν τα παρακάτω στοιχεία :
· Στοιχεία τη̋ οικονομική̋ επιφάνεια̋ τη̋ εταιρεία̋.
· Στοιχεία για την εμπειρία τη̋ στην εκπόνηση παρόμοιων έργων.
· Πλήρη̋ και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερομένων
υλικών, δυνατότητε̋ επέκταση̋ και αναβάθμιση̋.
· Οποιοδήποτε επί πλέον στοιχείο μπορεί να συμβάλλει στην σύγκριση και αξιολόγηση
των προσφορών.
· Αναλυτική προσφορά συντήρηση̋.
Επιπλέον:
1. Τα μηχανήματα θα δοκιμαστούν καθένα ξεχωριστά και στο σύνολο του̋ σε πραγματικέ̋
συνθήκε̋ λειτουργία̋ του δικτύου. Μόνο μετά από την επιτυχή δοκιμασία θα υπογραφεί
το πρωτόκολλο τη̋ ποιοτική̋ παραλαβή̋.
2. Ο Ανάδοχο̋ θα αναλάβει με αποκλειστικά δικά του έξοδα τη μεταφορά, εγκατάσταση
στο δίκτυο και εκπαίδευση των χειριστών που θα του υποδειχτούν.
Άρθρο 1. Αντικείμενο
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια πολυλειτουργικών συσκευών τελευταία̋ γενιά̋ για τι̋
ανάγκε̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, όπω̋ ορίζονται στι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ παρούσα̋
μελέτη̋.

Άρθρο 2. Ισχύουσε̋ Διατάξει̋
1. Το Ν. 2286/1995 ΦΕΚ Α’ 19 «Προμήθειε̋ Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσει̋ συναφών Θεμάτων.
2. Το Ν. 2307/ΦΕΚ13Α/15-6-1995 περί προσαρμογή̋ τη̋ νομοθεσία̋ αρμοδιοτήτων του Υπουργείου
Εσωτερικών στι̋ διατάξει̋ για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλε̋ διατάξει̋
3. Το Ν.2539/1997 ΦΕΚ Α’ 244 περί συγκρότηση̋ Πρωτοβάθμια̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋.
4. Το Ν. 2240/1994 ΦΕΚ Α’153 περί τροποποίηση̋ Νόμου 2218/94 καθώ̋ και του Ν. 2307/1994 ΦΕΚ
Α’113 περί τροποποίηση̋ τη̋ Νομοθεσία̋ Ο.Τ.Α κατά το μέρο̋ που αφορούν την διεξαγωγή του
διαγωνισμού.
5. Το ν. 2469/1997 ΦΕΚ Α’38 περί προσδιορισμού και βελτίωση̋ τη̋ αποτελεσματικότητα̋ και κρατικών
δαπανών και άλλε̋ διατάξει̋.
6. Το Ν. 3310/2005 ΦΕΚ Α’30 περί μέτρων για την διασφάλιση τη̋ διαφάνεια̋ και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψη̋ δημοσίων συμβάσεων.
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7. Το Ν. 3414 ΦΕΚ Α’ περί τροποποίηση̋ του Ν. 3310/2005
8. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/8-6-2006 περί κύρωση̋ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
9. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) περί ενίσχυση̋ τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλε̋ διατάξει̋.
10. Το Ν. 2362/95, περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτου̋ και άλλε̋ διατάξει̋.
11. Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164Α/1988 και το Ν.2286/ΦΕΚ 19Α/1-2-1995 περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και
ρυθμίσει̋ συναφών θεμάτων.
12. Το Ν. 2741/99 άρθρο 8, παρ.6, περί καταχώρηση̋ δημοσιεύσεων στο τεύχο̋ Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων τη̋ Εφημερίδα̋ τη̋ Κυβερνήσεω̋.
13. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68Α/20-3-2007 περί καταχώρηση̋ δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλε̋ διατάξει̋.
14. Τι̋ διατάξει̋ του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ 204Α/15-9-2011 περί «Σύσταση̋ Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋
Δημόσιων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων Αντικατάσταση̋ του
έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/07 (πτωχευτικό̋ κώδικα̋) – προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανση̋ και
άλλε̋ διατάξει̋.
15. Την υπ’ αρ. 30/19664/20-4-2011 εγκύκλιο περί εφαρμογή̋ των διατάξεων του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ
194Α/22.11.2010) περί ανάληψη̋ υποχρεώσεων από του̋ Διατάκτε̋.
16. Την υπ΄αρ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β/23-3-1993) απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίο̋ Κανονισμό̋
Προμηθειών Οργανισμών Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)».

Άρθρο 3. Τρόπο̋ εκτέλεση̋ τη̋ προμήθεια̋ των μηχανημάτων
Η εκτέλεση τη̋ προμήθεια̋ των συσκευών θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό. Κριτήριο
επιλογή̋ θα είναι η συμφερότερη προσφορά.
Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 20 τη̋ υπ.
αρ. 11389/1993 απόφαση̋ του Υπουργού Εσωτερικών περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
3.1 Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση βαθμολογία̋ και συντελεστού η = Β/Κ
Στου̋ διαγωνισμού̋ με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά, το αρμόδιο όργανο αποσφράγιση̋ των
προσφορών αποσφραγίζει τον κύριο φάκελο των προσφορών την ημέρα του διαγωνισμού και μονογράφει
όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ και τα στοιχεία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ και του παραρτήματο̋ "Α".
Η οικονομική προσφορά παραμένει κλειστή και μονογράφεται από το αρμόδιο όργανο.
Στην συνέχεια οι φάκελοι διαβιβάζονται στην επιτροπή αξιολόγηση̋ η οποία αφού εξετάσει τι̋
προσφορέ̋ και ειδοποιήσει του̋ συμμετέχοντε̋ για τον τυχόν αποκλεισμό κάποιου, βαθμολογεί τι̋
προσφορέ̋ και καλεί του̋ διαγωνιζόμενου̋ για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Οι οικονομικέ̋
προσφορέ̋ ανοίγονται παρουσία των διαγωνιζομένων και ανακοινώνονται οι συντελεστέ̋ n= Β (βαθμολογία)
/ Κ (ανοιγμένη τιμή) καθώ̋ και αυτού̋ που αποκλείστηκαν λόγω ουσιώδου̋ κριτηρίου.
Το παράρτημα συμπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε ομάδα μηχανημάτων (ασπρόμαυρε̋–κατηγορία
1, έγχρωμε̋-κατηγορία 2) και υπολογίζονται οι συντελεστέ̋ n1 και n2 για κάθε κατηγορία μηχανημάτων. Ο
τελικό̋ συντελεστή̋ ΄΄n΄΄ προκύπτει από την σχέση : n=n1*5+n2*1.
Η προσφορά που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο συντελεστή ΄΄n΄΄ είναι και η συμφερότερη.
Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενό̋ αξιολογούνται ισότιμα, ο ανάδοχο̋ θα επιλεγεί με
κλήρωση.
3.2. Αξιολόγηση προσφορών
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Τα κριτήρια αξιολόγηση̋ περιλαμβάνονται στο παράρτημα "Α". Το παράρτημα "Α" αποτελεί
αναπόσπαστο μέρο̋ τη̋ διακήρυξη̋ και περιλαμβάνει δύο ομάδε̋:
1. Κριτήρια τεχνικών προδιαγραφών, η τεχνική αξία, η αποδοτικότητα, η αισθητική και η τυχόν απαιτούμενη
ομοιογένεια σύμφωνα με τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋.
2. Κριτήρια χρόνου παράδοση̋, στοιχεία τεχνική̋ υποστήριξη̋ και κάλυψη̋ όπω̋ η παρεχόμενη εγγύηση
καλή̋ λειτουργία̋, εξυπηρέτηση̋ και ύπαρξη̋ ανταλλακτικών όπου περιλαμβάνεται και το παρεχόμενο
SERVICE μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια.
Για τι̋ παραπάνω ομάδε̋ ορίζεται συντελεστή̋ βαρύτητα̋ ω̋ εξή̋:
Α ομάδα συντελεστή̋ 70%
Β ομάδα συντελεστή̋ 30%
Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρου̋ στοιχεία κάθε ομάδα̋ όπω̋ αυτά αναφέρονται
στο παράρτημα "Α". Κάθε κριτήριο τη̋ ομάδο̋ βαθμολογείται με βαθμολογία 20% πάνω ή 20% κάτω από την
αναφερόμενη στο παράρτημα "Α" βαθμολογία. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδα̋ καθορίζεται σε 50
βαθμού̋ δυναμένη να ανέλθει έω̋ 60 και να κατέλθει έω̋ 40 βαθμού̋. Η αύξηση ή η μείωση μέχρι του
ανωτάτου ή του κατωτάτου ορίου βαθμολογία̋ προκύπτει εφ' όσον αυξάνονται ή μειώνονται οι βαθμολογίε̋
ΟΛΩΝ των στοιχείων τη̋ ομάδο̋ δηλαδή όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσει̋ τη̋ διακήρυξη̋ ή δεν
καλύπτονται πλήρω̋ οι απαιτήσει̋ τη̋ μελέτη̋.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να βαθμολογηθεί μια προσφορά με βαθμολογία ομάδα̋ έω̋ 40
βαθμού̋ είναι να κριθεί αποδεκτή η προσφορά. Για να μην γίνει δεκτή μια προσφορά και να απορριφθεί
πρέπει να υπολείπεται κατά 20% από ζητούμενο κριτήριο ομάδα̋.
Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδα̋ πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητα̋. Το άθροισμα
των πολλαπλασιασθέντων με το συντελεστή βαρύτητα̋ βαθμολογιών των δύο ομάδων, αποτελεί την
συνολική βαθμολογία τη̋ προσφορά̋.
Κριτήριο που δεν επιδέχεται μείωση από το απαιτούμενο αποτελεί ουσιώδε̋ κριτήριο και σημειώνεται
στο παράρτημα "Α" με την ένδειξη "αποκλεισμό̋".

3.3. Υπολογισμό̋ ανοιγμένη̋ τιμή̋
Στον υπολογισμό τη̋ ανοιγμένη̋ τιμή̋ λαμβάνονται υπόψη:
1. Η οικονομική προσφορά (τιμή)
2. Το κόστο̋ εγκατάσταση̋ και λειτουργία̋.
3. Το κόστο̋ συντήρηση̋ (ετήσιο).

Άρθρο 4. Σύμβαση
Ο Ανάδοχο̋ μετά την έγκριση του αποτελέσματο̋ σύμφωνα με το νόμο υποχρεούται να προσέλθει σε
ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να
υπογράψει τη σύμβαση και καταθέσει την κατά το άρθρο 5 τη̋ παρούση̋ εγγύηση για την καλή εκτέλεση
αυτή̋.
Αν ο προμηθευτή̋ στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωση̋, δεν προσέλθει έγκαιρα να
υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτο̋ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά περίπτωση
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 & 35 τη̋
απόφαση̋ 11389/1993 του ΥΠ. ΕΣ..

Άρθρο 5. Εγγυητικέ̋ Επιστολέ̋ (Άρθρο 26 παρ. 1 & 2, Ν. 4281/2014)
α. Η εγγύηση συμμετοχή̋ εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί τη̋ συνολική̋
προϋπολογισθείση̋ δαπάνη̋ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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β. Ο Ανάδοχο̋ στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ των
όρων τη̋ σύμβαση̋, το ύψο̋ τη̋ οποία̋ αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% τη̋ συμβατική̋ αξία̋ των αντίστοιχων
ειδών χωρί̋ το Φ.Π.Α.
γ. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋.
δ. Στην εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την περιβάλλει, πρέπει
απαραίτητα να αναγράφεται ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 τη̋ αρ.11389/1993 απόφαση̋ του Υπ.
Εσωτερικών.
ε. Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ επιστρέφεται δύο (2) μήνε̋ μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του συνόλου τη̋ ποσότητα̋ των συσκευών. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβή̋ αναφέρονται παρατηρήσει̋ ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και τη̋
εκπρόθεσμη̋ παράδοση̋.

Άρθρο 6. Ποινικέ̋ ρήτρε̋ - Έκπτωση του αναδόχου
Ο μειοδότη̋ που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτο̋ από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.
Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση τη̋ συμβατική̋ προθεσμία̋ παράδοση̋ των μηχανημάτων και
ο Ανάδοχο̋ δε συμμορφώνεται προ̋ τι̋ εν γένει υποχρεώσει̋ του μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτο̋, σύμφωνα
με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 33 τη̋ 11389/93 Υπ. Απόφαση̋.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμη̋ εκτέλεση̋ των υποχρεώσεων ο μειοδότη̋ υπόκειται σε ποινική
ρήτρα δύο τοι̋ εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού προσφορά̋ για τι̋ δύο πρώτε̋ εβδομάδε̋ και τέσσερα
τοι̋ εκατό (4%) επί τη̋ αξία̋ των καθυστερούμενων προ̋ παράδοση συσκευών για την τρίτη και τέταρτη
εβδομάδα καθυστέρηση̋.
Μετά από καθυστέρηση πέντε εβδομάδων, ο εργοδότη̋ δικαιούται να ακυρώσει τη σύμβαση και να
εισπράξει την αξία τη̋ εγγυητική̋ επιστολή̋ καλή̋ εκτέλεση̋ κηρύσσοντα̋ τον προμηθευτή έκπτωτο.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋ στον διαγωνισμό, επιστρέφεται στον μειοδότη μετά την υπογραφή
τη̋ σύμβαση̋ και την κατάθεση εγγυητική̋ επιστολή̋ καλή̋ εκτέλεση̋.

Άρθρο 7. Πλημμελή̋ ποιότητα
Εάν τα προσκομηθέντα μηχανήματα δεν πληρούν του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋ τότε ο Ανάδοχο̋
υποχρεώνεται να αντικαταστήσει αυτά σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋.

Άρθρο 8. Φόροι, τέλη, κρατήσει̋
Ο Ανάδοχο̋ σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋, βαρύνεται με όλου̋ του̋ φόρου̋, τέλη και
κρατήσει̋, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργεια̋ του διαγωνισμού.

Άρθρο 9. Πληρωμή
Η εξόφληση του προσκομιζόμενου τιμολογίου θα γίνει κατόπιν τη̋ σχετική̋ έγκριση̋ από την
επιτροπή παραλαβή̋ του Δήμου, αφού ελέγξει την ποιότητα και ποσότητα των παραλαμβανόμενων ειδών.
Ο τρόπο̋ πληρωμή̋ του αναδόχου καθορίζεται και από του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋

του

διαγωνισμού.
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Άρθρο 10. Χρόνο̋ και τόπο̋ παράδοση̋ του εξοπλισμού
Α. Ο Ανάδοχο̋ οφείλει να παραδώσει τον προβλεπόμενο από την παρούσα εξοπλισμό σε διάστημα 15
ημερών από την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋.
Β. Ο Ανάδοχο̋, υποχρεούται να παραδώσει τα είδη του αντικειμένου τη̋ μελέτη̋ (μαζί με τα λοιπά
συνοδευτικά είδη) στα σημεία που θα του υποδειχθούν από το Τμήμα ΤΠΕ.

Άρθρο 11. Μητρώο προμηθευτών
Σύμφωνα με το άρθρο 4&3 του Ν.2286/1-1-1995, οι φορεί̋ που υπάγονται στι̋ διατάξει̋ του, έχουν
υποχρέωση να τηρούν μητρώο προμηθευτών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανία̋, Ενέργεια̋ και Τεχνολογία̋ και Εμπορίου, μετά από
σύμφωνη γνώμη τη̋ Ε.Π.Π.Π., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσει̋ εγγραφή̋, διαγραφή̋, ο τρόπο̋
τήρηση̋ του̋ και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.
Με όμοια απόφαση μπορεί να αποκλείονται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από τι̋ προμήθειε̋ του δημοσίου
τομέα, προμηθευτέ̋ που σύμφωνα με την αξιολόγηση των στοιχείων του μητρώου του̋, δεν ανταποκρίθηκαν
επαρκώ̋ στι̋ υποχρεώσει̋ του̋.
Ο αποκλεισμό̋ αυτό̋ μπορεί να αναφέρεται στην απαγόρευση συμμετοχή̋ προμηθευτή σε μέρο̋ ή
στο σύνολο των προμηθειών ενό̋ περισσότερων ή όλων των φορέων.

Άρθρο 12. Πληροφορίε̋ και λοιπά στοιχεία προσφορών
Οι διαγωνιζόμενοι θα είναι απολύτω̋ υπεύθυνοι για τι̋ πληροφορίε̋ και λοιπά στοιχεία (οικονομικά,
τεχνικά, αποδόσεων εξοπλισμού κ.λ.π) των προσφορών του̋.
Τα στοιχεία αυτά θα είναι απολύτω̋ δεσμευτικά για αυτού̋ κατά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ και
κατά τι̋ διαδικασίε̋ παραλαβή̋ του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋.

Άρθρο 13. Υπεύθυνοι εκ μέρου̋ του Δήμου
Για την παραλαβή τη̋ προμήθεια̋ υπεύθυνη είναι η Αρμόδια Επιτροπή Παραλαβή̋.

Άρθρο 14. Υποχρεώσει̋ & ευθύνε̋ του Αναδόχου
Εντό̋ δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται να
εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τη̋ παρούσα̋ μελέτη̋ τα υπό
προμήθεια μηχανήματα καθώ̋ και όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό (αναλώσιμα).
Στι̋ υποχρεώσει̋ του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η επίδειξη των λειτουργιών των
μηχανημάτων σε υπαλλήλου̋ του Δήμου.

Άρθρο 15. Υποχρεώσει̋ εργοδότη.
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Ο Δήμο̋ θα λάβει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για να διευκολύνει το Ανάδοχο στο έργο του.

Άρθρο 16. Λοιποί Όροι
Ο Ανάδοχο̋ παραιτείται από το δικαίωμα να προβεί ει̋ οιουδήποτε είδου̋ αναγκαστική εκτέλεση
κατά του Δήμου δια οιανδήποτε αιτία.
Για κάθε ζήτημα που δε ρυθμίζεται από την παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή οι διατάξει̋ του
Ν.2286/95 και τη̋ Υ.Α. 11389/93 όπω̋ ισχύουν σήμερα.
Για οποιαδήποτε διαφορά που θα προκύψει από τη σχετική σύμβαση, οι συμβαλλόμενοι ορίζουν ω̋
αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυσή τη̋, τα Δικαστήρια Πειραιά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΠΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
ΑΡΕΤΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ κ.α.α
ΚΑΡΑΝΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ελ. Βενιζέλου 200 ΤΚ 18756
Πληρ.: Λαμπρινάκου Αρετή
Τηλ.:213-2074-747

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α

Συμφωνία προσφερομένου μηχανήματο̋ με τι̋
τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ (ταχύτητα εκτύπωση̋
35 σελίδε̋ Α4/λεπτό, ανάλυση αντιγραφή̋,
μνήμη, δίσκοι, τροφοδότηση, κασέτε̋ χαρτιού,
κ.λ.π.)
β Λειτουργικότητα – αποδοτικότητα μηχανήματο̋
αισθητικότητα προσφερομένου είδου̋, γενικά
μηχανικέ̋ διατάξει̋, συστήματα ελέγχου,
αυτοματισμοί.
γ
Επιπλέον προσφερόμενα
Σύνολο βασική̋ βαθμολογία̋ ομάδα̋ Α΄
Συντελεστή̋ βαρύτητα̋ ομάδα̋ Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σ

μελέτη̋

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

A

Α/
Α

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

ΟΜΑΔΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντελεστή̋ βαρύτητα̋ 70%)

30

15

5
50
70%

α

Χρόνο̋ παράδοση̋

15 ημέρε̋

10

β

Εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋

1 χρόνο

10

γ

Δυνατότητα ανάληψη̋ συντήρηση̋

Από 1 έω̋ 5 15

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΘΥΜΗΤ
Α

μελέτη̋

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
A ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ Β΄ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστή̋ βαρύτητα̋ 30%)
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(Επισκέψει̋ τεχνικών για
προληπτική και κατασταλτική
συντήρηση, ανταλλακτικά και
αναλώσιμα εκτό̋ χαρτιού
εκτύπωση̋)
δ
Εμπειρία σε αντίστοιχη διαδικασία
συντήρηση̋
ε
Επάρκεια ανταλλακτικών
μηχανημάτων
Σύνολο βασική̋ βαθμολογία̋ ομάδα̋ Α΄
Συντελεστή̋ βαρύτητα̋ ομάδα̋ Β’

έτη

15%

10

>=5

5
50

30%

Ο γενικό̋ βαθμό̋ είναι 0,70Χ (βαθμ. ομάδα̋ Α΄) +0 ,30 Χ (βαθμ. ομάδα̋ Β΄)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΠΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
ΑΡΕΤΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ κ.α.α
ΚΑΡΑΝΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
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