ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Πειραιάς

16 / 7 /2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Χαρτιού, υλικών µηχανογράφησης και
πολλαπλών
εκτυπώσεων
για
φωτοτυπικά
µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες
των υπηρεσιών του ∆ήµου
Κ.Α. 10.6613.01 ΠΟΣΟ 31.062,00 € πλέον ΦΠΑ
A∆ΑΜ:15REO002888566

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας
Η µελέτη αυτή αφορά στην προµήθεια χαρτιού, υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
∆ήµου.
Τόπος παράδοσης: Οι αποθήκες του ∆ήµου.
Προϋπολογισµός: 31.062,00 € πλέον Φ.Π.Α 23%
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις:
α) Της µε αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης "ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ".
β) Του Ν 2286/30-1-95 "περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών
θεµάτων" (ΦΕΚ 19/Α).
γ) Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
δ) Του Ν. 2362/95 ΦΕΚ 247 Α΄ αρ. 83 ΥΑ 35130/739/10 ΦΕΚ 1291Β/10
ε) Ν 4281/2014 άρθρο 157
Η σχετική πίστωση λαµβάνεται από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2015 και τον
αντίστοιχο έτους 2016 µε Κ.Α. 10 6613.01

ΑΡΘΡΟ 3ο
Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού –∆ικαιολογητικά συµµετεχόντων
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού.
Την ηµέρα του διαγωνισµού οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν:
1. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους.
2. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Εγγυήσεις
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να
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καταθέτουν πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η
προµήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί φθορά και η οποία δεν
οφείλεται σε κακή χρήση.
Η βλάβη που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται σε δέκα ηµερολογιακές ηµέρες
από της ειδοποιήσεως. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται στην ταχθείσα προθεσµία
επιβάλλεται στον προµηθευτή ποινική ρήτρα ίση προς την αξία του προαναφερθέντος
είδους που εκπίπτει από το παρακρατούµενο ποσοστό 5% επί του συµβατικού ποσού για
λόγους εγγυήσεως, πέραν της εγγυητικής επιστολής.
Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο η
εγγυητική καλής εκτέλεσης .
ΑΡΘΡΟ 5ο
Χρόνος παράδοσης-Υποχρεώσεις αναδόχου
Τα χαρτιά εκτυπώσεως κλπ θα παραδίνονται στην αποθήκη του ∆ήµου, τµηµατικά και
ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στις
τµηµατικές παραδόσεις εντός 5 ηµερών το αργότερο από την ειδοποίηση της υπηρεσίας και
η εκφόρτωση των υλικών θα γίνεται µε ευθύνη του.
Η διάρκεια της προµήθειας θα είναι για (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης
.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Αξιολόγηση προσφορών-Κατακύρωση αποτελέσµατος
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον παρακάτω τρόπο που καθορίζεται από το άρθρο
20 του ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή.
Λαµβάνονται υπόψη:
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
1.
2.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
3.
Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές είδος.
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή εφόσον έχει
προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση
τις τεχνικές προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Υπογραφή σύµβασης.
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια δεν
προσέλθει µέσα στην προαναφερόµενη χρονική προθεσµία να υπογράψει τη σχετική σύµβαση,
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 της Υ.Α 11389/93.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Περιεχόµενο της σύµβασης
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη.
Στη σύµβαση πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία της προµήθειας, τουλάχιστον δε τα εξής:
(άρθρο 25 παρ. 2 ΕΚΠΟΤΑ)
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α) Ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύµβασης
β) Τα συµβαλλόµενα µέρη
γ) Τα προς προµήθεια είδη και η ποσότητά τους
δ) Η τιµή
ε) Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των ειδών
στ) Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
ζ) Οι προβλεπόµενες εγγυήσεις
θ) Ο τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών
ι) Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωµής
ια) Οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση της προµήθειας
ιβ) Ο τρόπος παραλαβής των ειδών
Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο Πειραιά από το ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσµη παράδοση η αντικατάσταση συµβατικών ειδών.
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα συγγραφή και αρχίζει από την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης.
Παράταση προθεσµίας παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά
από αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου µε πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που
το υλικό παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου επιβάλλονται στον προµηθευτή πέραν
των προβλεποµένων κυρώσεων (άρθρο 27 της υπ’ αρίθµ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης) και
πρόστιµο που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής
Απόφασης και συγκεκριµένα:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του µέγιστου
προβλεπόµενου, από το άρθρο 27 του ΕΚ.ΠΟ.ΤΑ χρόνου παράτασης, το πρόστιµο υπολογίζεται σε
ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά
τον υπολογισµό του µισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη
ηµέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ήµισυ του µέγιστου χρόνου παράτασης, το πρόστιµο
υπολογίζεται σε ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας
των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των ειδών
που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών.
Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να
παραδώσει τα είδη µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις βάρος του
διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της
συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό
διάστηµα.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα του, µαταιώνονται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης φόρτωσης- παράδοσης η
αντικατάστασης, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο
χρόνος φόρτωσης – παράδοσης (άρθρο 33 ΕΚΠΟΤΑ).
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ΑΡΘΡΟ 10ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει
τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που
έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση
και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση, όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε µε ευθύνη του φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση,
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Παραλαβή των ειδών
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ύστερα από µακροσκοπικό έλεγχο, µέσα
σε χρόνο δέκα πέντε (15) ηµερών από την παράδοση των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Τρόπος πληρωµής
Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική
παραλαβή των ειδών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από
τα νόµιµα δικαιολογητικά.
AΡΘΡΟ 13ο
∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια χαρτόσηµα, και τυχόν έξοδα χηµικού ελέγχου καθώς
και κρατήσεις
α. 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ
β. 0.30% υπέρ του Ταµείου Αρωγής των Υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης
γ. 0.25% υπέρ του ∆ηµοσίου και
δ. Φόρος εισοδήµατος 4%
βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή.
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Γ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Γ. ΠΑΠΠΑΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Ο ∆/ΝΤΗΣ

Γ. ΡΕΦΕΝΕΣ
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Η ∆/ΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
κ.α.α.
Γ. ΠΑΠΠΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Χαρτιού, υλικών µηχανογράφησης
και πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά
µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες
των υπηρεσιών του ∆ήµου.
Κ.Α. 10.6613.01
ΠΟΣΟ 31.062,00 € πλέον ΦΠΑ 23%
Α∆ΑΜ: 15REO002888566
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας
Η µελέτη αυτή αφορά στην προµήθεια χαρτιού, υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
α. Ο Ν. 2286/95 ¨Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων¨(ΦΕΚ 19/Α).
β. Η Υ.Α 11389/8-3-1993 ¨Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης¨ (ΕΚΠΟΤΑ) (ΦΕΚ 185/Β).
ΑΡΘΡΟ 3ο
Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή
Τα προς προµήθεια είδη είναι τα κάτωθι:
• Χαρτί Α4 φωτοαντιγραφικό βάρους 80 gr/m2 λευκό διαστάσεων 210Χ297 mm σε
πακέτα των 500 φύλλων
• Χαρτί Α4 φωτοαντιγραφικό βάρους 80 gr/m2 έγχρωµο (χρώµατος κίτρινου ή ροζ)
διαστάσεων 210Χ297 mm σε πακέτα των 500 φύλλων
• Χαρτί Α3 φωτοαντιγραφικό βάρους 80 gr/m2 λευκό διαστάσεων 297Χ420 mm σε
πακέτα των 500 φύλλων
• Ρολό χαρτί 50/µετρο για plotter διαστάσεως Αο 80 gr/m2
Ο ανάδοχος θα προβεί σε τµηµατικές παραδόσεις στην αποθήκη του ∆ήµου ανάλογα µε
τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει σε τµηµατική παράδοση στην
αποθήκη του ∆ήµου το αργότερο εντός πέντε ηµερών από την ειδοποίηση της υπηρεσίας.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 31.062,00 € πλέον Φ.Π.Α 23% και θα βαρύνει τον
Κ.Α 10. 6613.01 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2015 και τον αντίστοιχο έτους 2016.
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Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε διαδικασία πρόχειρου
διαγωνισµού µε κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά κατ εφαρµογή των διατάξεων της Υ.Α
11389/93 περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, τις σχετικές ερµηνευτικές αυτής εγκυκλίους, όπου αυτές δεν έρχονται
σε αντίθεση µε το Ν.2286/95.

Πειραιάς
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Γ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Γ. ΠΑΠΠΑΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Γ. ΡΕΦΕΝΕΣ
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16 / 7 / 2015

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
κ.α.α.

Γ. ΠΑΠΠΑΣ

ΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΜΟ∆ΙΑ: Γ.Μαστρογιάννη
.2132022244-2255
Α∆ΑΜ:15REO002888566
ΘΕΜΑ : Προµήθεια χαρτιού, υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά
µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου.

A

Κ.Α. 10.6613.01
ΦΠΑ

ΠΟΣΟ 31.062,00 €

πλεον

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

H προµήθεια Χαρτιού, υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα και
τηλεοµοιοτυπικά
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου που φαίνονται στον πίνακα, θα επιβαρύνει τον
Κ.Α 10.6613.01 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 και τον αντίστοιχο έτους 2016 του ∆ήµου Πειραιά.

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆
ΑΣ

ΑΞΙΑ

Χαρτί λευκό φωτοτυπικού Α4/80γρ.
(∆εσµίδα 500φ.)

∆ΕΣΜΙ∆Α

10.760

2,80

30.128,00

6.929,44

37.057,44

Χαρτί έγχρωµο χρώµατος ( κίτρινο ή
ροζ) Α4/80γρ. (∆εσµίδα 500φ.)

∆ΕΣΜΙ∆Α
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6,00

30,00

6,90

36,90

Χαρτί λευκό φωτοτυπικού Α3/80γρ.
(∆εσµίδα 500φ.)

∆ΕΣΜΙ∆Α

160

4,90

784,00

180,32

964,32

ΤΕΜ

10

12,00

120,00

27,60

147,60

31.062,00

7.144,26

38.206,26

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

Ρολό χαρτί Plotter Aο (50 µέτρα)

10.935

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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Φ.Π.
Α.
23%

ΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τηλέφωνο 213 202 2330 213 202 2340-5
Φαξ 213 202 2343
15PROC003246490 2015-11-03
Email oikepitr@pireasnet.gr
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ»
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη µε αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργική Απόφαση "ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ".
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών
προσώπων και υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα – τροποποίηση διατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161)
και λοιπές ρυθµίσεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά
θέµατα υπουργείου οικονοµικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει µε το Ν.
4320/2015 (άρθρο 37) .
6. Tην Υ.Α. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) και των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που
έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης της προµήθειας
Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται συγκεκριµένα σε άρθρο της ή δεν
αναφέρεται καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).
Προκηρύσσει
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη προσφορά, για την προµήθεια χαρτιού, υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
∆ήµου, προϋπολογισµού 31.062 € πλέον Φ.Π.Α. 23% σύµφωνα µε τη µελέτη που αποτελείται κατά σειρά
ισχύος από:
1. Την παρούσα διακήρυξη
2. Την συγγραφή υποχρεώσεων
3. Την τεχνική έκθεση – τεχνικές προδιαγραφές
4. Τον ενδεικτικό προϋπολογισµό
ΑΡΘΡΟ 1ο
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Τα είδη που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό και στην
Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης της υπηρεσίας και αφορούν στην προµήθεια χαρτιού,
υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα και
τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου, προϋπολογισµού 31.062 € πλέον Φ.Π.Α.
23%.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των 31.062 € πλέον του Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω προµήθεια θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6613.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού
έτους 2015 και τον αντίστοιχο του 2016. Η χρηµατοδότηση της ανωτέρω προµήθειας γίνεται από ιδίους πόρους
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα γίνει στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πειραιά (Ι. ∆ραγάτση 12,
Πλατεία Κοραή) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων
την ηµέρα και ώρα που θα οριστεί µε την περιληπτική διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζοµένους στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµού µέχρι την ηµέρα και ώρα που θα οριστεί µε την περιληπτική διακήρυξη, ή να αποσταλούν
ταχυδροµικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού στο Πρωτόκολλο του
∆ήµου Πειραιά (Ι. ∆ραγάτση 12, 1ος όροφος).
2) Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Καµιά προσφορά δεν
γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης ορίζεται η χαµηλότερη τιµή.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσφέρουν τη συνολική ποσότητα ενός ή περισσοτέρων ειδών ή
όλων των ειδών. ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για επιµέρους ποσότητες.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του
διαγωνισµού επισκεπτόµενοι το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Πειραιά (Ι. ∆ραγάτση 12, 3ος όροφος) ή από
την
ιστοσελίδα
του
∆ήµου
Πειραιά
στην
ηλεκτρονική
διέυθυνση
www.piraeus.gov.gr/Default.aspx?tabid=678 . Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τµ.
Προµηθειών του ∆ήµου Πειραιά (τηλ. 2132022089).
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ΑΡΘΡΟ 7ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά καθώς
και οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το
αντικείµενο της προµήθειας
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής:
Για όλους τους διαγωνιζόµενους απαιτείται προσκόµιση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής ποσού ίσου
µε το 2% της καθαρής προϋπολογισθείσας αξίας των υπό προµήθεια ειδών. Επί πλέον θα προσκοµίσουν:
α) Ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα:
1) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήµεροι αφενός ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και
αφετέρου ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
2) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και
το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής
αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
β) Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα:
1)Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι, ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν
τις εισφορές για κοινωνική ασφάλιση και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί
εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα εφόσον µεταφράζονται εις την Ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό από αρµόδια
Αλλοδαπή ή Ελληνική Αρχή (π.χ Προξενείο) οφείλουν να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης (apostyle) για να
είναι αποδεκτά ως έγκυρα.
γ) Τα Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά καταθέτουν σαν δικαιολογητικά όλα τα παραπάνω
έγγραφα καθώς και τα νοµιµοποιητικά τους έγγραφα, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω.
Εκτός των προαναφεροµένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών όλοι οι συµµετέχοντες οφείλουν
να υποβάλουν:
1) Νόµιµη εξουσιοδότηση προς τον εγχειρίζοντα την προσφορά µε θεωρηµένο το γνήσιο της
υπογραφής από αρµόδια αρχή.
2) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει ότι ο συµµετέχων έλαβε
γνώση των όρων της παρούσας της µελέτης της υπηρεσίας και ειδικότερα των τεχνικών
προδιαγραφών των υπό προµήθεια ειδών και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.
3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η χώρα κατασκευής ή
προέλευσης.
Οι παραπάνω ζητούµενες υπεύθυνες δηλώσεις είναι δυνατόν να συγχωνευτούν σε µία υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86.
Ο συµµετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης
και της µελέτης της υπηρεσίας. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόµενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως, ή µε το νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους. Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες, ή Μον. ΕΠΕ ή Ε.Π.Ε.,
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Α.Ε.
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εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Η
εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρµόδια ∆ηµόσια
Αρχή.
Οι Ο.Ε., Ε.Ε. Ε.Π.Ε και Μον. ΕΠΕ οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή επικυρωµένο καταστατικό
µε τις τυχόν τροποποιήσεις, νοµίµως δηµοσιευµένες, όπως αυτές θα εµφαίνονται στο προσκοµιζόµενο
πιστοποιητικό µεταβολών του αρµόδιου Πρωτοδικείου της έδρας του Νοµικού Προσώπου, εκδόσεως τριµήνου
τουλάχιστον πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της
χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης. Επιπλέον, το καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις των Ε.Π.Ε.και
Μον. Ε.Π.Ε θα συνοδεύονται από αντίγραφα των σχετικών Φ.Ε.Κ.
Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότησή του,
την εκπροσώπηση και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του καθόσον και την εντολή της εκπροσώπησης του
παρόντα διαγωνισµού εφόσον απαιτείται, µαζί µε το Φ.Ε.Κ. που έχει αυτό δηµοσιευθεί και β) αντίγραφο του
καταστατικού σύστασης της Α.Ε. µε όλα τα συµβόλαια µε τις τυχόν τροποποιήσεις που θα συνοδεύονται από
τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. νοµίµως δηµοσιευµένα.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη αυτοπροσώπως ή από
κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην
ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή κοινοπραξίες. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετέχει (ξεχωριστά)
και για δικό του λογαριασµό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζοµένη εταιρεία ή είναι µέλος του διοικητικού
συµβουλίου τέτοιας εταιρείας. ∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό υπάλληλος
της εταιρείας η οποία λαµβάνει µέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύµβουλοι που µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε
οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την
προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα
της επιχείρησης και να υπογράφονται:

από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή

όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής,
Επίσης όλα τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα
αυτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4250/2014.
Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζοµένου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη
της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες προµήθειας.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 90 ηµερών, το οποίο
υπολογίζεται από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των
ειδών, χωρίς τον Φ.Π.Α., που θα έχει ισχύ για τουλάχιστον 14 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 4ο της Συγγραφής Υποχρεώσεων της µελέτης
της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει εξωτερικά τις κάτωθι
ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
• Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
• Η επωνυµία του συµµετέχοντος.
• Ο τίτλος της προµήθειας και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο της
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά καθώς και η
τεχνική προσφορά.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, συνοδευόµενη κατά περίπτωση –
εφόσον υπάρχουν από τεχνικά φυλλάδια.
β. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την
ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", που βρίσκεται µέσα στον κυρίως φάκελο. Ο φάκελος οικονοµικής
προσφοράς θα φέρει και αυτός τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον
προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Οι µετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας τιµές µονάδος στις τιµές του προϋπολογισµού της
µελέτης της Υπηρεσίας.
Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει την αξία των ειδών κλπ, τη µεταφορά και την παράδοσή
τους στην έδρα του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, αρχίζει από την Επιτροπή ο έλεγχος των
δικαιολογητικών, µε τη σειρά που επιδόθηκαν.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή
διαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή, και παραδίδεται στην
υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη ή την
πρόσκληση.
Κατόπιν η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών.
Η Επιτροπή αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων αποφασίζει για τους
αποκλεισθέντες και τους καλεί να παραλάβουν τους σφραγισµένους φακέλους και την εγγυητική επιστολή
συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια
Προσφορές που δεν θα έχουν την υπογραφή του συµµετέχοντος ή δεν θα είναι σύµφωνες µε τους
όρους της διακήρυξης απορρίπτονται.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών,
λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.
Η αποσφράγιση των φακέλων µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών γίνεται µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.

12

Όσες προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους
ενδιαφεροµένους.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους
καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη χαµηλότερη
τιµή.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε το κριτήριο της χαµηλότερης προσφοράς όπως
καθορίζεται από το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή για τη
συνολική ποσότητα ενός ή περισσοτέρων ή όλων των ειδών, εφόσον έχει προσκοµίσει τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ο ανακηρυχθείς προµηθευτής υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύµβαση σε προθεσµία
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της ανακοίνωσης ανάθεσης, προσκοµίζοντας και
την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης στον
προµηθευτή η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η διάρκεια της προµήθειας θα είναι για ένα έτος από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Η
παράδοση θα γίνεται σε τόπο που θα υποδεικνύεται από την υπηρεσία και για την µεταφορά των ειδών
υπεύθυνος θα είναι ο προµηθευτής. Η λήξη των αναλωσίµων πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους
µετά από την ηµεροµηνία παραλαβής από το ∆ήµο. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα οριζόµενα στη µελέτη
της υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική παραλαβή
των ειδών µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής συνοδευόµενου από τα νόµιµα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 16Ο
(ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ)
Ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 27, 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
ΑΡΘΡΟ 17ο
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού, πλην Φ.Π.Α. Επίσης επιβαρύνεται µε το κόστος δηµοσίευσης της διακήρυξης
του διαγωνισµού και τυχόν επαναληπτικής.
Πειραιάς 31/7/2015
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

