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«Προµήθεια ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
κ.λ.π. »
(Κ.Α. 15.7135.04)
Προϋπολογισµός 2,400,00

€

Πλέον Φ.Π.Α. 24%
CPV 30121100-4

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια δυο (2) φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων για
τiς υπηρεσίες του ∆ήµου. Το ένα είναι για την ∆ιεύθυνση Μηχανολογικού –Ηλεκτρολογικού και το άλλο
στα Κ.Ε.Π .του Ε' ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος
H προµήθεια θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.04 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για τα έτη 2016-2017
µε ποσό 2.400 € πλέον Φ.Π.Α. 24%
Ο προµηθευτής υποχρεούται να µεταφέρει και να τοποθετήσει τα δυο ( 2) φωτοτυπικά φωτοαντιγραφικά
µηχανήµατα, στον χώρο που θα του υποδειχτεί από την άνωθεν υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:
• Ν.4412/16-ΦΕΚ,147,Α΄ 8-8-16 ∆ηµόσιες Σύµβασης Έργων Προµηθειών και Υπηρεσιών
προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
• Του Ν. 3852/7-6-10 Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης”. εκτός της περίπτωσης β της παρ VII του άρθρου 172
παρ β του άρθρου 194 και της παρ 5 του άρθρου 196 που καταργούνται µε τον Ν.4412/16
• Του Ν. 3463/20 06 Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. Εκτός των παραγράφων 1-3
του πρώτου εδαφίου της παρ 9 της παρ 10 του άρθρου 209 της παρ 5 του άρθρου 223 του
δευτέρου εδαφίου της παρ 2 του 257 της παρ 7 και άρθρου 265 της παρ 1 του άρθρου 268 που
καταργούνται µε τον Ν4412/16
• Του Ν. 2362/95 ΦΕΚ 247 Α’ Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις
• Του Ν. 3681/2010 Ενίσχυση της ∆ιαφάνεια µε την ανάρτηση Νοµών και Πράξεων στην
διαύγεια όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4412/16
Ο Α∆ΑΜ για την παραπάνω προµήθεια είναι 16REQ005259300 2016-10-19

ΑΡΘΡΟ 3ΟΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συµβατικά στοιχεία της προµηθείας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1.- Ενδεικτικός προϋπολογισµός
2.- Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
3.- Τεχνική περιγραφή
4.-Τιµολόγιο
5 Η υπογράφουσα Σύµβαση

ΑΡΘΡΟ 4Ο∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα φυσικά η νοµικά πρόσωπα κατά την πρόσκληση τους οφείλουν να προσκοµίσουν µαζί µε
την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά:
1- Βεβαίωση µη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών
2- Φορολογική ενηµερότητα
3- Βιογραφικό σηµείωµα σχετικής εµπειρίας

ΑΡΘΡΟ 5Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας θα είναι 5 ηµέρες

ΑΡΘΡΟ 6Ο ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆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.

ΑΡΘΡΟ 7Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο η στους αναδόχους που θα προσφέρουν την χαµηλότερη τιµή της
προσφορά που συµµετέχει/ουν εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης και έχει/ουν προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 8Ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός του
προβλεπόµενου χρόνου ( αρ 105/ Ν.4412/2016) για την υπογραφή του συµφωνητικού.
Αν ο προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης
κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτήν.
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η
προµήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που τυχόν εµφανίσει ελαττώµατα κακοτεχνίας η
αδικαιολόγητη φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση.Η βλάβη η φθορά που θα παρουσιάζεται
πρέπει να επανορθώνεται σε δυο ηµερολογιακές ηµέρες από της ειδοποιήσεως .Σε περίπτωση που δεν
επανορθώνεται στην ταχθείσα προθεσµία εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας
του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι τα ειδή δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης και
την προσφορά του προµηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει η αποκατάσταση τα
είδη σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο 203 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10ΟΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι κρατήσεις που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία εκτός του
Φ.Π.Α. που βαρύνει το ∆ήµο.
1) 0,06% Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
2) Φόρος εισοδήµατος 4%

ΑΡΘΡΟ 11Ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η παραλαβή των µηχανηµάτων γίνετε από επιτροπή που ορίζεται (αρ.221 του Ν.4412/16 ).Κατά την
διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός κ ποσοτικός έλεγχος (αρ. 208/ του Ν.4412/16 ).

ΑΡΘΡΟ 12Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Μετά την αποπεράτωση της προµηθείας ,µε την οριστική παραλαβή των αναφερόµενων υλικών και την
προσκόµιση των απαιτούµενων νόµιµων δικαιολογητικών µπορεί να εκδοθεί το χρηµατικό ένταλµα
πληρωµής ( άρθρο 200 του Ν.4412/2016).
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«Προµήθεια ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.»
(Κ.Α. 15.7135.04)
Προϋπολογισµός 2,400,00€
Πλέον Φ.Π.Α. 24%
CPV 30121100-4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια φωτοτυπικών για το ∆ήµο. Τα φωτοτυπικά
µηχανήµατα θα πρέπει να φέρουν σήµα . C.E
Προκειµένου να εξασφαλίζεται η ποιότητα κατασκευής από το εργοστάσιο κατασκευής όπου θα πρέπει να
διαθέτει πιστοποίηση ISO και οδηγίες χρήσης.
Όλα τα φωτοτυπικά θα είναι καινούργια Τα υλικά που θα χρειαστούν να είναι αρίστης ποιότητας. Για όλα
τα υλικά θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδοτηµένο σέρβις εντός των ορίων του νοµού Αττικής.
Εκτός από της παραπάνω προδιαγραφές τα φωτοτυπικά θα πρέπει να πληρούν και τις αντίστοιχες
προδιαγραφές. Ποιο συγκεκριµένα:
Φωτοτυπικό µηχάνηµα

•
•
•
•
•
•
•
•

Να έχει δυνατότητες εκτύπωσης ,αντιγραφής ,φαξ ,σάρωσης ,email
Nα έχει ADF
Να έχει συνδεσιµότητα USB 2.0/ETHERNET, να έχει και κάρτα δικτύου
Να έχει Εγγύηση 1 έτος
Η δυνατότητα εκτύπωσης του να είναι τουλάχιστον 80,000 σελίδες τoν µήνα
Εκτύπωση διπλής όψης
Τυπική είσοδος τουλάχιστον 500 σελίδων
Η εκτύπωση του σε ταχύτητα να είναι τουλάχιστον 35 σελίδες το λεπτό
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ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.»
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την προµήθεια δυο φωτοτυπικών µηχανηµάτων όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική
Περιγραφή, προϋπολογίσθηκε το ποσό των : 2.400,00 € Πλέον Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον
Κ.Α15.7135.04 τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2016-17 όπως αναλυτικά
περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες.
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ

Φωτοτυπικά Μηχανήµατα

ΜΟΝΑ∆Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
2
1200
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τεµάχιο

ΦΠΑ
24%
2400,00
576,00
2,976,00

ΣΥΝΟΛΟ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Το παρόν τιµολόγιο αφορά στην προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες του
∆ήµου Πειραιά. Οι τιµές µονάδας των φωτοτυπικών αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Στις
αναγραφόµενες τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ 24%.
Άρθρο 1 Για την αγορά φωτοτυπικού µηχανήµατος. Τιµή µονάδας 1200,00€ (Χίλια διακόσια
ευρώ)
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