ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Φωτοτυπίες σχεδίων, εντύπων κλπ
KA:30.6615.06
προϋπολογισµού € 4.594,50 πλέον Φ.Π.Α

∆/ΝΣΗ
ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια φωτοαντιγράφων, φωτοτυπιών κλπ σχεδίων,
εντύπων, εγγράφων κλπ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου.
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε € 4.594,50 πλέον Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον Κ.Α
30.6615.06 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2016 και τον αντίστοιχο έτους 2017.

Άρθρο 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
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. 3463/2006 (ΦΕΚ Α114) "Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων".
Άρθρο 3ο
∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες αυτών που
είναι αναγνωρισµένοι προµηθευτές του δηµοπρατούµενου αντικειµένου οι οποίοι παρέχουν
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης.
Όλοι οι συµµετέχοντες θα είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, µε έδρα τους την
περιοχή του ∆ήµου µας και θα προσκοµίσουν πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, το είδος των εργασιών τους και η άσκησή τους
κατά το τρέχον οικονοµικό έτος.
Άρθρο 4ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι θα προσφέρουν συνολικά όλα τα είδη που αναφέρονται στην
Τεχνική Περιγραφή και δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές για ορισµένα είδη.
Τα παραγόµενα αντίγραφα, φωτοτυπίες, διαφάνειες κλπ θα είναι αρίστης ποιότητας,
επιµεληµένα και θα παραδίδονται από τον προµηθευτή στην υπηρεσία διπλωµένα. Τα
χρησιµοποιούµενα υλικά χαρτί, διαφάνειες κλπ θα είναι αρίστης ποιότητας.

1

Άρθρο 5ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο προµηθευτής υποχρεούται αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης να προβαίνει στην
εκτέλεση της προµήθειας φωτοαντιγράφων, κλπ ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η διάρκεια της προµήθειας θα είναι για ένα έτος ή µέχρι απορρόφησης του ποσού.
Στο διάστηµα αυτό ο προµηθευτής θα προσκοµίζει στην υπηρεσία τα παραγόµενα αντίγραφα κλπ
σε χρονικό διάστηµα το αργότερο δύο ηµερών από την παραλαβή των πρωτοτύπων από την
Υπηρεσία. Η παραλαβή των πρωτοτύπων σχεδίων, εντύπων κλπ από την Υπηρεσία θα γίνεται από
τον προµηθευτή αυθηµερόν από της ειδοποιήσεως.
Άρθρο 6ο
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Οι ποσότητες που αναγράφονται στον προϋπολογισµό είναι ενδεικτικές, δεδοµένου ότι
δεν µπορούν να προβλεφθούν ακριβώς, λόγω της ιδιοµορφίας της προµήθειας.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν να αυξοµειώσει τις
ποσότητες µέχρι το ύψος του προϋπολογισµού της µελέτης.

Άρθρο 7ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον παρακάτω τρόπο που καθορίζεται από το άρθρο
20 του ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή.
Λαµβάνονται υπόψη:
1.
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
2.
3.
Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό.

Άρθρο 8ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε
βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την
χαµηλότερη τιµή.
Ο ανακηρυχθείς προµηθευτής υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύµβαση σε προθεσµία
όχι µικρότερη των πέντε (5) ούτε µεγαλύτερη των δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν,
της έγκρισης του διαγωνισµού.
Άρθρο 9ο
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο µειοδότης που θα αναδειχθεί έχει την υποχρέωση να προσέλθει αµέσως στη Νοµική
Υπηρεσία για την υπογραφή της σύµβασης.
Κατά την υπογραφή θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση µε το 5% της
συµβατικής δαπάνης, η οποία θα επιστραφεί µετά την εκτέλεση της προµήθειας και εφόσον έχουν
εκπληρωθεί εις το ακέραιο οι όροι της µελέτης και της σύµβασης.
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Άρθρο 10ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
H πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος που θα
συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά µετά την τµηµατική παραλαβή των ειδών.
Άρθρο 11ο
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια χαρτόσηµα, καθώς και κρατήσεις
α. Φόρος εισοδήµατος 4%
β. 0,1% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 8-6-2016
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε

Μ. ΚΑΡΡΑ

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Κ. ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Φωτοτυπίες σχεδίων, εντύπων κλπ

προϋπολογισµού € 4.594,50 πλέον Φ.Π.Α
∆/ΝΣΗ
ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια φωτοαντιγράφων, φωτοτυπιών κλπ σχεδίων,
εντύπων, εγγράφων κλπ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου.
Συγκεκριµένα αφορά στην προµήθεια αντιγράφων σχεδίων και εντύπων ως κάτωθι:
1. Αντίγραφα σχεδίων σε χαρτί
2. Αντίγραφα σχεδίων από χαρτί ή διαφάνεια σε διαφάνεια.
Τα ως άνω αντίγραφα, φωτοτυπίες, διαφάνειες κλπ θα είναι αρίστης ποιότητας,
επιµεληµένα και θα παραδίδονται στην υπηρεσία από τον προµηθευτή διπλωµένα.
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να έχουν έδρα στην περιοχή του ∆ήµου Πειραιά, θα
πρέπει να αποστέλλουν υπάλληλο αυθηµερόν από της ειδοποιήσεως για να
παραλαµβάνουν τα προς αναπαραγωγή σχέδια και θα προσκοµίζουν στην υπηρεσία τα
αντίγραφα το αργότερο εντός δύο ηµερών από την παραλαβή τους
Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισµό και το
απαιτούµενο προσωπικό.
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε € 4.594,50 πλέον Φ.Π.Α και θα
βαρύνει τον Κ.Α 30 6615.06 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2016 και αντίστοιχο
έτους 2017.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 8-6-2016
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε

Μ. ΚΑΡΡΑ

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Κ. ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ
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Τιµή µονάδας

Ποσότητα

ΕΙ∆ΟΣ

Μονάδα
µετρησης

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
∆απάνη
Μερική

Ολική

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
Φωτοαντίγραφα σχεδίων σε απλό χαρτί

Μ2

1.205,00

3,60

4.338,00

Φωτοαντίγραφα σχεδίων από χαρτί ή
διαφάνεια σε διαφάνεια

Μ2

45,00

5,70

256,50
4.594,50

Αθροισµα
Φ.Π.Α.

24%

Γενικό Σύνολο

4.594,50
1.102,68
5.697,18

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 8-6-2016
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε

Μ. ΚΑΡΡΑ

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

K. ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ

5

