Πειραιάς, 29/01/2018
K.A. 10.6654.04 : Ολοκληρωµένες υπηρεσίες
εκτύπωσης για το στόλο των εκτυπωτών του
∆ήµου.
Κόστος . 24.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α 24%
CPV 79810000-5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΟΝ∆ΡΟΚΟΥΚΗΣ
Τηλ: 213-2022402

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1ο Άρθρο (Αντικείµενο υπηρεσίας)
Η παρούσα συγγραφή αφορά την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών εκτύπωσης προς τον ∆ήµο Πειραιά,
για την υποστήριξη του στόλου των εκτυπωτών του ∆ήµου και την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου

Πειραιά. Η παραπάνω υπηρεσία κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την λειτουργία των υπηρεσιών του
∆ήµου και αφορά τα επόµενα δύο έτη (2018-2019) ή την εκτύπωση 2.800.000 σελίδων.

2ο Άρθρο (Ισχύουσες διατάξεις)
Η παρούσα υπηρεσία θα γίνει βάσει των διατάξεων :
1) Του 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων προµηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 117 που
αφορά συνοπτικό διαγωνισµό , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2) Του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463, ΦΕΚ 114Α/8-6-2006)
3) Τον Ν. 3852/10 ΦΕΚ Α 87/7-10-10 ¨Πρόγραµµα Καλλικράτης¨
4) Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις”
5) Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74) αρθ. 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων »,
του κεφ. Α΄ « Μείωση ∆ιοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις ∆ιαδικασιών».
6) Το N.4270/2014 Αρχές ∆ηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α/143/28.6.2014), κατά τις διατάξεις που ισχύει.
7) Π.∆. 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
8) Ν.2859/2000 (Α΄ 248) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας.
9) Η 1191/2-3-2017 απόφαση (ΦΕΚ 969Β/22-3-2017) περί καθορισµού του χρόνου, τρόπου υπολογισµού της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης κράτησης 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.

3ο Άρθρο (Τρόπος εκτέλεσης)
Τα στοιχεία της ανάθεσης θα είναι:
1) Οικονοµική προσφορά
2) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
3) Τεχνική περιγραφή
4) Συγγραφή Υποχρεώσεων

4ο Άρθρο (Τρόπος ανάθεσης)
Η παροχή υπηρεσιών προς το ∆ήµο Πειραιά θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.118 του Ν.
4412/2016 καθώς και των ∆ιαταγµάτων και εγκυκλίων που θα ισχύουν κάθε φορά µε κριτήριο ανάθεσης
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την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής εφόσον η προσφορά του
υποψήφιου κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

5ο Άρθρο (∆ικαίωµα συµµετοχής)
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά η νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι
συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας. Αυτό
αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο
επαγγελµατικό η εµπορικό µητρώο.

6ο Άρθρο (∆ικαιολογητικά συµµετοχής)
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν :
1. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό.
2. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου , έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί.

7ο Άρθρο (Σύµβαση)
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός του προβλεπόµενου
χρόνου αρ. 105 Ν. 4412/2016 για την υπογραφή του συµφωνητικού.

8ο Άρθρο (∆ιάρκεια Σύµβασης)
Η διάρκεια σύµβασης υπολογίζεται για δύο έτη (2018-2019) ή την ανάλωση 2.800.000 σελίδων, ότι εκ
των δύο παρέλθει πρώτο. Ο συµβατικός χρόνος της παράδοσης µπορεί να παρατείνεται µε ορισµένες
προϋποθέσεις σύµφωνα µε το αρθ. 206 του Ν. 4412/16.

9ο Άρθρο (Παραλαβή-Τόπος παράδοσης)
Η παραλαβή γίνεται από επιτροπή που ορίζεται από το αρθ.221 του Ν. 4412/2016 , και η παράδοση των
τιµολογίων θα γίνεται στο κεντρικό ∆ηµαρχείο (Ιακώβου ∆ραγάτση 12 -9ος όροφος –∆/νση
Πληροφορικής).

10ο Άρθρο (Αναθεώρηση τιµών)
Οι τιµές όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό θα παραµείνουν αµετάβλητες καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύµβασης.

11ο Άρθρο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις)
Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη,
δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.

12ο Άρθρο (Έκπτωση αναδόχου)
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος σύµφωνα µε το (αρθ. 203 Ν. 4412/2016).
α) Όταν ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην ορισθείσα ηµεροµηνία για την υπογραφή του συµφωνητικού
(παρ. 5 αρθ. 105 του Ν. 4412/2016).
β) Όταν ο ανάδοχος δεν φόρτωσε , παρέδωσε ή αντικατέστησε το υλικό µέσα στον συµβατικό χρόνο η
τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε (αρθ. 206 Ν. 4412/2016).
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13ο Άρθρο (Επίλυση διαφορών)
Οι διαφορές που θα εµφανιστούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης επιλύονται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.

14ο Άρθρο (Πληρωµή αναδόχου)
Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνονται τµηµατικά σύµφωνα µε το άρθρο 200 του Ν.200 του Ν.4412/16
µε την παραλαβή των ειδών µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύονται από
τα νόµιµα δικαιολογητικά .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΡ. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Συντάχτηκε

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ελέγχθηκε

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Θεωρήθηκε

Ε.ΠΑΛΙΜΕΤΑΚΗ

Ε.ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΑΘ. ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ

Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Ελέγχθηκε
Θεωρήθηκε
Η Προϊσταμένη
Ο Διευθυντής

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα µελέτη αφορά παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών εκτύπωσης προς το ∆ήµο Πειραιά για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του. Η προµήθεια των υπηρεσιών εκτύπωσης αφορά τα έτη 2018-2019 ή την
εκτύπωση 2.800.000 ασπρόµαυρων (ή κλίµακα του γκρι) σελίδων.
Τα τεχνικά στοιχεία που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα αποτελούν τις ελάχιστες τεχνικές
προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα προσφερόµενα προϊόντα. Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόµενοι
προµηθευτές πρέπει να προσφέρουν προϊόντα που θα διαθέτουν ισότιµα ή ανώτερα τεχνικά
χαρακτηριστικά.
Σε κάθε περίπτωση η εγγύηση θα περιλαµβάνει το κόστος της µεταφοράς και της εργασίας για την
επιδιόρθωση – αντικατάσταση του προβληµατικού εξαρτήµατος ή εξοπλισµού. Οικονοµικές προσφορές
που ξεπερνούν το συνολικό ενδεικτικό κόστος, θα θεωρούνται εκτός προϋπολογισµού.
Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµασία

Υποχρεωτική απαίτηση

Υποστήριξη και εκτύπωση 2.800.000
ασπρόµαυρων σελίδων

ΝΑΙ

Συµπεριλαµβάνεται το κόστος όλων
των αναλωσίµων και των εγχρώµων
σε περίπτωση ανάλωσής τους

ΝΑΙ

Συµπεριλαµβάνεται το κόστος της
εργασίας (αντικατάστασης
αναλωσίµων)

ΝΑΙ

Περιλαµβάνονται αναλώσιµα για
εκτυπωτές που θα εγκατασταθούν
στο ∆ήµο Πειραιά κατά τη διάρκεια
της σύµβασης

ΝΑΙ

Περιλαµβάνονται αναλώσιµα για
εκτυπωτές που προϋπάρχουν και

ΝΑΙ
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Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις
Να αναφερθεί το
προσφερόµενο
κόστος ανά
σελίδα, χωρίς
ΦΠΑ

λειτουργούν στο ∆ήµο Πειραιά
(κυρίως HP PageWide Pro 452dw
Printer, HP LaserJet 700 M712 και
HP LaserJet 400 M401dn)
Γνήσιο µελάνι – toner της
κατασκευάστριας εταιρίας

ΝΑΙ

Ο
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤ. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
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Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η προµήθεια των υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις Τεχνικές προδιαγραφές θα βαρύνει τον Κ.Α.
10.6654.04.
ΕΙ∆ΟΣ
Α/Α
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
ΓΙΑ 2.800.000 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΜ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

19.758,06

19.758,06 €

ΦΠΑ 24%
Κόστος

4.741,94 €
24.500,00 €

Ο
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