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Κερατσίνι 27 / 04 /2015
Αριθ.Πρωτ. 19540

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου - Δραπετσώνας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τους εκτυπωτές, τα φαξ και τα
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα του Δήμου, για το έτος 2015.
Η προμήθεια αφορά μόνο γνήσια μελάνια, τόνερ και drum των αντίστοιχων κατασκευαστριών
εταιρειών των μηχανημάτων. Η υποβολή προσφοράς μη γνήσιων ή αναγομωμένων μελανιών και
drum, δεν θα γίνεται αποδεκτή.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), την ΚΥΑ 11389/23-3-1993 (Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών ΟΤΑ) και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί και εφόσον συμβιβάζονται με τον
Ν.2286/1995 και την Π1/3305/2010 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, ΦΕΚ (Β΄1789/12-11-2010)
περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρ. 2 (παρ. 5, 12, και 16) του Ν. 2286/95
ΑΡΘΡΟ 1ο
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη)
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 73.674,79 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%) και θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6654.0008, 15.6654.0006,
20.6654.0001, 30.6654.0008, 35.6654.0004 και 40.6654.0004, του σκέλους των εξόδων του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015.
Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να καταθέσουν
προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Η αξιολόγηση των
προσφορών θα γίνει ανά είδος.
Ανάδοχος για κάθε είδος, θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.
ΑΡΘΡΟ 2ο
(Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού)
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200,
2ος όροφος, στο Τμήμα Προμηθειών, στις 08/05/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ.
έως 13:00 μ.μ. διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους
αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία
δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και την προηγουμένη
εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200,
Γραφείο Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
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ΑΡΘΡΟ 3o
(Γλώσσα)
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού θα συντάσσονται στην Ελληνική
γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα εκτός από τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 4o
(Λήψη πληροφοριών)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το
Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και από την ηλεκτρονική διεύθυνση του
Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr.
Τηλέφωνα Γραφείου Προμηθειών: 213-2074699 & 213-2074755
ΑΡΘΡΟ 5ο
(Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό)
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να
προσκομίσουν :
Α. Εγγύηση συμμετοχής
α) Eγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό δύναται να είναι αναγνωρισμένου πιστωτικού
ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στα κράτη μέλη της Ε.Ε., ή με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε δύο τοις εκατό
(2%) (άρθρο 26 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της αξίας του
προσφερομένου είδους μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Εάν η προφορά αφορά ορισμένο ή
ορισμένα από τα ζητούμενα είδη, η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, η οποία αναλογεί στην προσφερόμενη
ποσότητα.
β) Για την εγγύηση συμμετοχής ως συνολικός «προϋπολογισμός» της προμήθειας νοείται ο
ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζομένου.
B. Πιστοποιητικό του Εμπορικού ή Βιοτεχνικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί
το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:
1. Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει
επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι
ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και
2. Ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισμούς των ΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 6ο
(Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού)
Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει :
-Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως περιγράφονται στη παράγραφο 5 της
παρούσας.
-Τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών, τα σχέδια και τις υπόλοιπες πληροφορίες
όπως καθορίζονται στο άρθρο 11.
-Σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά
-Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια για αυτό Επιτροπή από τις 12:30 μ.μ. μέχρι τις
13:00 μ.μ. ακριβώς ώρα .
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Μετά τις 13:00 μ.μ. ώρα καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.
-Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 7ο
(Υποβολή Προσφορών)
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν ταχυδρομικά στην Ταχυδρομική Διεύθυνση : Ελευθερίου
Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756, Κερατσίνι ή με άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού
εργάσιμη ημέρα.
Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας με οποιοδήποτε τρόπο πριν από
την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την
λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με
τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
Εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
εξουσιοδότηση σε δήλωση του Ν. 1599/86 του εκπροσωπούμενου, εφ’ όσον πρόκειται για φυσικό
πρόσωπο. Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας,
αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και με θεώρηση του δεσμεύοντος την εταιρεία.
Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις
αυτού όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία.
Άρθρο 8ο
(Προσφερόμενη τιμή)
8.1 Με την προσφορά η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στην
διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από το Φ. Π. Α. για παράδοση των ειδών στο Δήμο, όπως προβλέπεται στη
διακήρυξη.
8.2 Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ.
8.3 Επειδή ο χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, δεν ορίζεται όρος
περί αναπροσαρμογής της τιμής, δηλαδή αυτή είναι σταθερή σ' όλη την διάρκεια της σύμβασης.
Γι’ αυτό προσφορά με τιμές μη σταθερές απορρίπτεται.
8.4 Ο προϋπολογισμός αφορά γνήσια αναλώσιμα των αντίστοιχων κατασκευαστριών εταιρειών των
μηχανημάτων
ΑΡΘΡΟ 9ο
(Αξιολόγηση προσφορών -Ανάδειξη μειοδότη )
Το όργανο αξιολόγησης των προσφορών λαμβάνει υπόψη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε
προσφερομένου είδους από τα υποβληθέντα μαζί με την προσφορά τεχνικά στοιχεία, καθώς και κάθε
άλλο κατά την κρίση του στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην τεχνικοοικονομική
σύγκριση των προσφερομένων ειδών και γνωμοδοτεί για το ποια προσφορά προκρίνεται.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Η αξιολόγηση των
προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 10ο
(Τιμές προμήθειας - κρατήσεις -Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης)
Οι τιμές της προμήθειας πρέπει να είναι σε ευρώ.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν τη μέρα διενέργειας του
διαγωνισμού.
Ο ανάδοχος μετά την ανάδειξη του και πριν την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να
προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας σε ύψος 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η εγγυητική αυτή επιστρέφεται μετά την παραλαβή των
προϊόντων.
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ΑΡΘΡΟ 11ο
(Υποβολή τεύχους-τεχνικής περιγραφής)
Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους τεύχος τεχνικής
περιγραφής των προσφερομένων ειδών .
Προσφορά που δεν θα συνοδεύεται από τέτοιο τεύχος η συνοδευόμενη από τεύχος ασαφούς ή
ελλιπούς τεχνικής περιγραφής μπορεί να απορριφθεί.
Άρθρο 12ο
(Διάρκεια Σύμβασης - Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ένα (1) έτος από την υπογραφή της
Όμως, η σύμβαση θεωρείται πλήρως εκτελεσθείσα εφόσον ο προμηθευτής παραδώσει το σύνολο του
συμβατικού αντικειμένου, πριν την συμπλήρωση του ανωτέρω οριζομένου χρονικού διαστήματος.
Η παράδοση θα γίνει στον αποθηκευτικό χώρο που θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία
έχει οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 13o
(Δημοσίευση)
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 5 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και του Ν. 3548/2007. Επίσης, περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης θα
δημοσιευτεί στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και
στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.keratsini-drapetsona.gr
Τα έξοδα δημοσίευσης (περίπου 400 ευρώ) της διακήρυξης βαρύνουν τον προμηθευτή σύμφωνα με
την παρ. 46 του Ν.3801/09
ΑΡΘΡΟ 14o
(Διαφορές διακήρυξης – 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 της ισχύει ο Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. με την προϋπόθεση
ότι αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις των Ν. 2286/1995 και Ν. 3463/2006.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ
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Κερατσίνι 30/03/2015
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. Μελέτης: 1/2015

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΤΑ
FAX ΚΑΙ TA ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:73.674,79€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΤΑ FAX ΚΑΙ TA ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
Φ.Π.Α.
:
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ :

59.898,20 €
13.776,59 €
73.674,79 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τους εκτυπωτές, τα fax και τα
φωτοαντιγραφικά του Δήμου και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠ-ΟΤΑ.
Η δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 73.674,79 € συνυπολογιζόμενου του
Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 10.6654.0008, 15.6654.0006, 20.6654.0001 30.6654.0008,
35.6654.0004 και 40.6654.0004 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του τρέχοντος
οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας που αφορούν Προμήθεια
αναλωσίμων υλικών για τα φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές και fax.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΛΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ ΑΡΕΤΗ
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΑΣΕΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

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. Μελέτης:1/2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
CANON LBP 3000
Μελάνι Μαύρο
EPSON Aculaser C1100
Photoconductor Unit
Toner Black
Toner Cyan
Toner Magenta
Toner Yellow
EPSON Aculaser M2000
Drum Unit
Toner Black
EPSON FX890
Μελάνι Μαύρο
EPSON LQ-2080, LQ-2180
Μελανοταινία
EPSON LQ 590
Μελανοταινία
EPSON LQ 300+II
Μελανοταινία
HP 1505 N
Μελάνι Μαύρο
HP BUSINESS Inkjet 2800
Μελάνι Μαύρο
Μελάνι Cyan
Μελάνι Magenta
Μελάνι Yellow

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
προ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ προ
ΦΠΑ

53,00 €

4

212,00 €

230,00 €
78,00 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €

5
10
5
5
5

1.150,00 €
780,00 €
375,00 €
375,00 €
375,00 €

230,00 €
102,00 €

3
9

690,00 €
918,00 €

6,00 €

3

18,00 €

21,00 €

4

84,00 €

12,00 €

4

48,00 €

4,00 €

1

4,00 €

60,00 €

10

600,00 €

21,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €

3
2
2
2

63,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

6

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
HP C 4180
Μελάνι Μαύρο
Μελάνι Έγχρωμο
HP C 4480
Μελάνι Μαύρο
Μελάνι Έγχρωμο
HP Designjet 110plus
Μελάνι κεφαλής Μαύρο
Μελάνι κεφαλής Cyan
Μελάνι κεφαλής Magenta
Μελάνι κεφαλής Yellow
Μελάνι Μαύρο
Μελάνι Cyan
Μελάνι Magenta
Μελάνι Yellow
HP Deskjet D2360
Μελάνι Μαύρο
Μελάνι Έγχρωμο
HP Deskjet 9680
Μελάνι Μαύρο
Μελάνι Έγχρωμο
HP F-4280
Μελάνι Μαύρο
Μελάνι Έγχρωμο
HP LaserJet 1160
Toner
HP LaserJet 1200,HP LaserJet 1000
Toner
HP LaserJet 5100TN
Toner
HP LaserJet P3015
Toner
HP Officejet G85
Μελάνι Μαύρο
Μελάνι Έγχρωμο
HP Officejet K8600 DN PRO
Μελάνι κεφαλής Magenta/Cyan
Μελάνι κεφαλής Black/Yellow
Μελάνι Μαύρο
Μελάνι Cyan
Μελάνι Magenta
Μελάνι Yellow
HP P3005X, HP P3005DN

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
προ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ προ
ΦΠΑ

14,00 €
16,00 €

7
7

98,00 €
112,00 €

12,00 €
15,00 €

4
2

48,00 €
30,00 €

30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €

2
2
2
2
3
2
2
2

60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
90,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €

12,00 €
15,00 €

10
10

120,00 €
150,00 €

14,00 €
15,00 €

3
3

42,00 €
45,00 €

11,00 €
12,00 €

8
8

88,00 €
96,00 €

70,00 €

2

140,00 €

60,00 €

2

120,00 €

159,00 €

1

159,00 €

112,00 €

2

224,00 €

19,00 €
28,00 €

3
3

57,00 €
84,00 €

45,00 €
45,00 €
18,00 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €

4
4
8
8
8
8

180,00 €
180,00 €
144,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €

7

Toner

108,00 €

5

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ προ
ΦΠΑ
540,00 €

Toner

40,00 €

9

360,00 €

235,00 €
43,00 €
52,00 €
52,00 €
52,00 €
9,00 €

1
3
2
2
2
1

235,00 €
129,00 €
104,00 €
104,00 €
104,00 €
9,00 €

34,00 €
86,00 €

40
150

1.360,00 €
12.900,00 €

33,00 €
87,00 €

25
50

825,00 €
4.350,00 €

33,00 €
98,00 €

10
15

330,00 €
1.470,00 €

120,00 €

4

480,00 €

162,00 €
158,00 €

13
5

2.106,00 €
790,00 €

25,00 €

2

50,00 €

35,00 €
88,00 €

3
5

105,00 €
440,00 €

30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
33,00 €
33,00 €
33,00 €
33,00 €

2
2
2
2
2
2
2
2

60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
66,00 €
66,00 €
66,00 €
66,00 €

32,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €

2
2
2
2

64,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
προ ΦΠΑ

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

HP Laserjet P1102W
LEXMARK C540N
Black/Color Imaging KIT
Μελάνι Μαύρο
Μελάνι Cyan
Μελάνι Magenta
Μελάνι Yellow
Waste kit
LEXMARK Laserjet E360 DN
Drum Unit
Toner
LEXMARK Laserjet E250
Drum Unit
Toner
LEXMARK Laserjet E450
Drum Unit
Toner
LEXMARK T430
Toner
LEXMARK W840
W84020H Toner
W84030H photoconductor
LEXMARK Z735
Μελάνι Μαύρο/Έγχρωμο
LEXMARK x264DN
Drum Unit
Toner
PLOTER HP Designjet 500
Μελάνι κεφαλής Μαύρο
Μελάνι κεφαλής Cyan
Μελάνι κεφαλής Magenta
Μελάνι κεφαλής Yellow
Μελάνι Μαύρο (69ml)
Μελάνι Cyan (69ml)
Μελάνι Magenta(69ml)
Μελάνι Yellow (69ml)
HP OfficeJet K850
Μελάνι κεφαλής Μαύρο
Μελάνι κεφαλής Cyan
Μελάνι κεφαλής Magenta
Μελάνι κεφαλής Yellow

8

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
Μελάνι Μαύρο (69ml)
Μελάνι Cyan(28ml)
Μελάνι Magenta(28ml)
Μελάνι Yellow (28ml)
EPSON EPL-6200L
Photoconductor Unit
Toner
HP Deskjet F4180
Μελάνι Μαύρο
Μελάνι Έγχρωμο
EPSON XP-305
Μελάνι Μαύρο
Μελάνι Cyan
Μελάνι Magenta
Μελάνι Yellow
HP Officejet 100 Mobile
Μελάνι Μαύρο
Μελάνι Έγχρωμο
KONICA MINOLTA Bizhub 4000P
Imaging Unit
Toner
HP F-2480
Μελάνι Μαύρο
Μελάνι Έγχρωμο
HP Business inkjet 1000
Μελάνι Μαύρο
Μελάνι Cyan
Μελάνι Magenta
Μελάνι Yellow

32,00 €
32,00 €
32,00 €
32,00 €

6
4
4
4

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ προ
ΦΠΑ
192,00 €
128,00 €
128,00 €
128,00 €

60,00 €
70,00 €

1
3

60,00 €
210,00 €

11,50 €
15,00 €

4
2

46,00 €
30,00 €

17,00 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €

5
2
2
2

85,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €

19,00 €
20,00 €

10
10

190,00 €
200,00 €

59,00 €
179,00 €

4
10

236,00 €
1.790,00 €

10,50 €
12,00 €

4
3

42,00 €
36,00 €

32,00 €
32,00 €
32,00 €
32,00 €

4
2
2
2

128,00 €
64,00 €
64,00 €
64,00 €

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
προ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.ΠΑ. 23%
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ Φ.Π.Α.

9

40.204,00 €
9.246,92 €
49.450,92 €

FAX

FAX
BROTHER FAX T104
CANON I-SENSYS FAX-L140,
CANON L100
CANON JX200, CANON
JX210P
OLIVETTI OFX 180
PANASONIC KX-FP 141
PANASONIC KX-MB 771
laser
PHILIPS MAGIC 5PRIMO
SAMSUNG SF 560R
SAGEM PHOTOFAX 2840
CANON B820
PANASONIC KX-FP205
SHARP UX-310
PHILIPS SAGEM FC242
DAEWOO FA210
PANASONIC KX-FP215
PANASONIC KX-FP225
OKI Office 2530
RICOH AFICIO SP 1100SF

ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

14,00 €

4

56,00 €

45,00 €

60

2.700,00 €

15,00 €

3

45,00 €

22,00 €
18,00 €

4
3

88,00 €
54,00 €

32,00 €

6

192,00 €

17,00 €
68,00 €
24,00 €
28,00 €
24,00 €
11,00 €
10,00 €
10,00 €
24,00 €
24,00 €
98,00 €
77,00 €

2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
4
6
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
Φ.Π.Α.

10

34,00 €
136,00 €
48,00 €
56,00 €
240,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
48,00 €
48,00 €
392,00 €
462,00 €
4.661,00 €
1.072,03 €
5.733,03 €

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ
ΜΕΛΑΝΙΟΥ DRUM ΜΕΛΑΝΙΟΥ
KONICA MINOLTA BIZ
HUB 163
CANON IR 2016J
DEVELOP INEO 161
( 2 τεμαχια)
KONICA 7130
KYOCERA KM 2035
KYOCERA mita KM
2530
KYOCERA KM 4035
TOSHIBA e-STUDIO
283
RICOH NASHUATEC
MP 2000 AFICIO
XEROX DOCUMENT
CENTRE 440
XEROX WORKCENTRE
5020
XEROX WORKCENTRE
5225
SHARP AR-M201
BROTHER MFC 1810
KYOCERA Ecosy FS1320MFP
KYOCERA KM1620
KYOCERA KM1530
PANASONIC WORKIO
DP2010 E
RICOH Aficio DSm725
SAMSUNG SCX8240NA
SAMSUNG SCX-4521F
SAMSUNG CLX9252NA (Έγχρωμος)
Black
Cyan
Magenta
Yellow
XEROX 5837

DRUM

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
ΜΕΛΑΝΙΟΥ

DRUM

3

1

50,00 €

51,00 €

150,00 €

51,00 €

4

1

30,00 € 142,00 €

120,00 €

142,00 €

1

1

57,00 € 100,00 €

57,00 €

100,00 €

1
10

65,00 €
65,00 €

65,00 €
650,00 €

5

100,00 €

500,00 €

6

100,00 €

600,00 €

8

35,00 €

280,00 €

6

3

3

25,00 €

30,00 €

155,00 €

150,00 €

90,00 €

465,00 €

8

3

26,00 € 125,00 €

208,00 €

375,00 €

15

8

82,00 €

90,00 €

1.230,00 €

720,00 €

2
2

1

34,00 €
40,00 €

50,00 €

68,00 €
80,00 €

50,00 €

3

1

57,00 €

85,00 €

171,00 €

85,00 €

2
2

64,60 €
43,00 €

129,20 €
86,00 €

1

50,00 €

50,00 €

2

1

25,00 € 165,00 €

50,00 €

165,00 €

50

15

42,00 € 114,00 €

2.100,00 €

1.710,00 €

6

10
6
6
6
1

55,00 €

3
2
2
2

46,00 €
91,00 €
91,00 €
91,00 €
60,00 €
11

330,00 €

103,00 €
183,00 €
183,00 €
183,00 €

460,00 €
546,00 €
546,00 €
546,00 €
60,00 €

309,00 €
366,00 €
366,00 €
366,00 €

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ
ΜΕΛΑΝΙΟΥ DRUM ΜΕΛΑΝΙΟΥ
CANON I-SENSYS
MF4010
KYOCERA TASK ALFA
180
CANON IR1530

DRUM

ΜΕΛΑΝΙΟΥ

2

50,00 €

100,00 €

3

70,00 €

210,00 €

2

1

23,00 €

85,00 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
23%
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

DRUM

46,00 €

85,00 €

10.053,20 €

4.980,00 €

2.312,24 €

1.145,40 €

12.308,86 €

6.125,40 €

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

40.204,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ FAX
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

15.033,20 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

59.898,20 €

Φ.Π.Α. 23%

13.776,59 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

73.674,79 €

4.661,00 €

Οι τιμές της μελέτης διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα του εμπορίου που έκανε το τμήμα.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΛΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ ΑΡΕΤΗ

ΚΑΣΕΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
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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. Μελέτης:1/2015

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η Μελέτη αφορά
γνήσια (εργοστασιακά ή αυθεντικά) αναλώσιμα από τους ίδιους
κατασκευαστές των αντίστοιχων μηχανημάτων. Συγκεκριμένα:
 Όλα τα αναλώσιμα παραδίδονται σφραγισμένα στη συσκευασία του κατασκευαστή τους και
πρέπει να είναι καινούρια και αχρησιμοποίητα. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα
αναγράφεται α) η συμβατότητα τύπου - μοντέλου, και β) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά,
η ημερομηνία κατασκευής. Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι αεροστεγείς.
 Όσα από τα αναλώσιμα αναγράφουν ημερομηνία λήξης, αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον
κατά δύο (2) έτη μεταγενέστερη από την ημερομηνία της παραλαβής τους.
 Όλα τα αναλώσιμα θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη από την ημερομηνία
της παραλαβής τους. Σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν πρέπει να παρουσιάζουν αλλοίωση
στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
 Σε περίπτωση που κάποιο αναλώσιμο τοποθετηθεί στο μηχάνημα και δεν δουλεύει ή
δυσλειτουργεί ή δεν τυπώνει καθαρά ή δεν εμφανίζει τις πληροφορίες του στον εκτυπωτή,
τότε αυτό θα αντικαθίσταται από τον ανάδοχο με αντίστοιχο καινούριο, μετά από απλή
ειδοποίηση της υπηρεσίας, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει και τα αναλώσιμα που τυχόν
δοκιμάστηκαν και δεν λειτούργησαν σωστά, ακόμα κι αν αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί
μερικώς.
 Όλα τα αναλώσιμα οφείλουν να τυπώνουν καθαρά, διαφορετικά το αναλώσιμο θεωρείται
προβληματικό και ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει.
 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τυχόν βλάβη που μπορεί δημιουργήσει στον εκτυπωτή ή σε
άλλα αναλώσιμά του (drum, κεφαλή, fuser, κλπ) το προβληματικό αναλώσιμο. Αν συμβεί
κάτι τέτοιο, οφείλει να αποκαταστήσει τη βλάβη ή το χαλασμένο εξάρτημα ή αναλώσιμο με
δική του μέριμνα και κόστος. Οφείλει, επίσης να προβεί σε καθαρισμό του εκτυπωτή, σε
περίπτωση διαρροής από ελαττωματικό αναλώσιμο.
 Οι αντικαταστάσεις των προβληματικών αναλωσίμων θα γίνονται εντός 48 ωρών το
αργότερο, με αποκλειστική ευθύνη, μέριμνα και κόστος του αναδόχου, κατόπιν απλής
ειδοποίησης του Δήμου, μέσω τηλεφώνου ή e-mail. Ο ίδιος θα αναλαμβάνει ολόκληρη τη
διαδικασία της αντικατάστασης, χωρίς να χρειάζεται, σε καμία περίπτωση, ο Δήμος να
προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, πέραν της απλής ειδοποίησης.
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
– ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΛΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ ΑΡΕΤΗ

ΚΑΣΕΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεως
(μελάνια, toner και drum για εκτυπωτές, φωτοτυπικά και fax) του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
Όπου στην παρούσα αναγράφεται «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» νοείται ο Δήμος ΚερατσινίουΔραπετσώνας, όπου δε «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αυτός που θα ανακηρυχθεί προμηθευτής των υλικών της
προμήθειας.
Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Το Ν. 2286/1995 ΦΕΚ Α’ 19 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών Θεμάτων.
2. Το Ν. 2307/ΦΕΚ13Α/15-6-1995 περί προσαρμογής της νομοθεσίας αρμοδιοτήτων του
Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις
3. Το Ν.2539/1997 ΦΕΚ Α’ 244 περί συγκρότησης Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
4. Το Ν. 2240/1994 ΦΕΚ Α’153 περί τροποποίησης Νόμου 2218/94 καθώς και του Ν. 2307/1994
ΦΕΚ Α’113 περί τροποποίησης της Νομοθεσίας Ο.Τ.Α κατά το μέρος που αφορούν την διεξαγωγή
του διαγωνισμού.
5. Το ν. 2469/1997 ΦΕΚ Α’38 περί προσδιορισμού και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και
κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις.
6. Το Ν. 3310/2005 ΦΕΚ Α’30 περί μέτρων για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
7. Το Ν. 3414 ΦΕΚ Α’ περί τροποποίησης του Ν. 3310/2005
8. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/8-6-2006 περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
9. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις.
10. Το Ν. 2362/95, περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
11. Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164Α/1988 και το Ν.2286/ΦΕΚ 19Α/1-2-1995 περί προμηθειών του δημοσίου
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
12. Το Ν. 2741/99 άρθρο 8, παρ.6, περί καταχώρησης δημοσιεύσεων στο τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
13. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68Α/20-3-2007 περί καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.
14. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ 204Α/15-9-2011 περί «Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων
Αντικατάστασης του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) – προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.
15. Την υπ’ αρ. 30/19664/20-4-2011 εγκύκλιο περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/2010
(ΦΕΚ 194Α/22.11.2010) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
16. Την υπ΄αρ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β/23-3-1993) απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)».
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Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) Συνεταιρισμοί
γ) Ενώσεις, κοινοπραξίες προμηθευτών, που υποβάλουν κοινή προσφορά και των οποίων τα μέλη
ευθύνονται εξ ολοκλήρου και ασχολούνται συστηματικά με την προμήθεια των συγκεκριμένων
ειδών της παρούσας μελέτης και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Μητρώο.
Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ο διαγωνισμός θα είναι πρόχειρος με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή ανά τεμάχιο, όπως αυτές προσδιορίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ
Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς περιλαμβάνονται όλες γενικά οι κρατήσεις και δαπάνες που
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση των
προϊόντων.
Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια
της προμήθειας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο.
Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι διαγωνιζόμενοι θα είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και λοιπά στοιχεία
(οικονομικά, τεχνικά, αποδόσεων εξοπλισμού κ.λ.π) των προσφορών τους.
Τα στοιχεία αυτά θα είναι απολύτως δεσμευτικά για αυτούς κατά την υπογραφή της σύμβασης και
κατά τις διαδικασίες παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά, ανάλογα με τις εντολές του αρμόδιου
τμήματος, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της τμηματικής
παραγγελίας. Σε περίπτωση υπερβάσεως της παραπάνω προθεσμίας επιβάλλονται στον
προμηθευτή κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο τόπος παράδοσης του υλικού θα ορίζεται επίσης από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνας. Η μεταφορά και η απόθεση των υλικών θα γίνεται με μεταφορικό μέσο και
προσωπικό του αναδόχου, χωρίς επιπλέον χρέωση.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην παραγγελία και παραλαβή ολόκληρων των
ποσοτήτων όπως αυτές αναφέρονται στη μελέτη, κατά την κρίση του, χωρίς καμία ειδοποίηση και
χωρίς την υποχρέωση αντικατάστασης τους, εφόσον οι ανάγκες των υπηρεσιών μεταβληθούν κατά
οποιοδήποτε τρόπο (κατάργηση μηχανημάτων λόγω βλάβης κ.τ.λ.) αφαιρώντας το αναλογούν ποσό
από την προσφορά και κατακυρώνοντας το υπόλοιπο, καθώς και χωρίς καμία αύξηση της
προσφερόμενης τιμής προϊόντων.
Επιπλέον ο Δήμος εάν αποσύρει για οποιοδήποτε λόγο κάποιο μηχάνημα (εκτυπωτή, φαξ,
φωτοαντιγραφικό) και προβεί στην προμήθεια νέου μηχανήματος καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της
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σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάσταση των μελανιών που αντιστοιχούν στο
αποσυρόμενο μηχάνημα με άλλα του νέου μηχανήματος που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία
αντίστοιχης αξίας, χωρίς να υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό.
Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει υπέρβαση της συνολικής αξίας της προμήθειας.
Τέλος, σε περίπτωση προμήθειας μικρότερων ποσοτήτων από αυτές που αναφέρονται στη σύμβαση
και για όλα τα είδη, ο προμηθευτής δεν θα έχει καμία αξίωση κατά του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύμβασης. Ακόμη ο Δήμος έχει δικαίωμα λόγω πολλών ειδών μελανιών να αυξομειώσει τις
ποσότητες, χωρίς να υπερβαίνει το ποσό της σύμβασης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να αντικαταστήσει κάθε τεμάχιο που θα αποδειχθεί ελαττωματικό. Σε περίπτωση
δυστροπίας του προμηθευτή σε συμμόρφωση και αντικατάσταση αυτών ο Δήμος δικαιούται να
προβεί από μόνος του στις αντικαταστάσεις ή επισκευές με δαπάνη της εγγύησης καλής εκτέλεσης
του προμηθευτή.
Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Α. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί της
ενδεικτικά προϋπολογισθείσας από το Δήμο δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Β. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος, κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον μειοδότη ή
τους μειοδότες του διαγωνισμού, κατατίθεται υποχρεωτικά εγγυητική επιστολή για την καλή
εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ύψους 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών που
περιλαμβάνει η σύμβαση, χωρίς τον ΦΠΑ.
Η λήξη της εγγυητικής επιστολής θα είναι τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης.
Στην περίπτωση που ο χρόνος της σύμβασης παραταθεί, αντίστοιχα θα ανανεωθεί και ο χρόνος
ισχύος της εγγυητικής επιστολής.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά τη λήξη
της σύμβασης, εφόσον αυτή έχει εκτελεστεί καλώς.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας
θα επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα της σύμβασης και τα άρθρα 28-29 του ΕΚΠΟΤΑ. Εάν, κατά
την παραλαβή, διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής
μπορεί να απορρίψει τα προς παραλαβή είδη από τον ανάδοχο. Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν
συμμορφωθεί με τις προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο
Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου
και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του, τρόπο. Για την κάλυψη των
σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.
Για οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και
σε εφαρμογή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι ορίζουν ως αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση της
τα Δικαστήρια του Πειραιά.
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Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο: ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Οι ανάδοχοι βαρύνονται, βάσει των κειμένων διατάξεων, με όλους τους φόρους, τέλη και
κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός από τον ΦΠΑ
που βαραίνει τον Δήμο.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΛΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ ΑΡΕΤΗ

ΚΑΣΕΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

18

