Πειραιάς, 9/3/2018
K.A. 10.7135.01 ‘Προµήθεια µηχανηµάτων
γραφείου (Scanner ) για υποστήριξη των
υπηρεσιακών µονάδων του ∆.Π.
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ΠΟΣΟ : 9.998,12 € µε ΦΠΑ 24%

CPV: 3852000-6

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1ο Άρθρο (Αντικείµενο προµήθειας)
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια περιφερειακών συσκευών scanner για
υποστήριξη υπηρεσιακών µονάδων του ∆.Π. Η παραπάνω προµήθεια κρίνεται απολύτως
απαραίτητη για την στελέχωση των ∆/νσεων λόγω της ψηφιακής υπογραφής που έχει αρχίσει
να εφαρµόζεται.
2ο Άρθρο (Ισχύουσες διατάξεις)
Η παρούσα προµήθεια 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 διαδιακσίας παρακράτησης και απόδοσης κράτησης 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.
3ο Άρθρο (Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας)
Τα στοιχεία της ανάθεσης θα είναι:
1) Οικονοµική προσφορά
2) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
3) Τεχνική περιγραφή
4) Συγγραφή Υποχρεώσεων
4ο Άρθρο (Τρόπος ανάθεσης )
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης αρ. 118 του
Ν.4412/2016
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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 (δικαιολογητικά συµµετοχής)
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν
Α. Φάκελο δικαιολογητικών στον οποίο θα περιέχουν τα εξής :
1) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους
σε αυτό.
2) Πιστοποιητικό φορολογικής & ασφαλιστικής ενηµερότητας.
3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας .
7ο Άρθρο (Αξιολόγηση προσφορών - κατακύρωση)
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσφέρουν για όλα τα είδη προµήθειας. Η κατακύρωση
γίνεται στον ανάδοχο που προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από Οικονοµικής άποψης
προσφοράς , µόνο βάσει τιµής.
8ο Άρθρο ( Υπογραφή Σύµβασης)
Ο ανάδοχος 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 από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν.
9ο Άρθρο (Χρόνος παράδοσης υλικών)
Ο χρόνος παράδοσης του υλικού είναι δέκα πέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την υπογραφή
της σχετικής σύµβασης . Η παράδοση αυτών θα γίνει σε τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία &
για την µεταφορά αυτών υπεύθυνος είναι ο προµηθευτής. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται
από την αρµόδια επιτροπή που ορίζεται από το αρθ.221 του Ν. 4412/2016. Εάν η συµβατική
ποσότητα των υλικών ολόκληρη η µέρους αυτής δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της
σύµβασης, και των τεχνικών προδιαγραφών ή εµφανίζουν ελαττώµατα ή ελλείψεις, οι
προµηθευτές υποχρεούται να προβούν στην άµεση αντικατάστασή τους, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις (αρθ. 213 του Ν. 4412/2016 ).
10ο Άρθρο (Χρόνος εγγύησης)
Ο χρόνος εγγύησης του υλικού ορίζεται σε δύο (2) τουλάχιστον χρόνια µετρούµενος από την
ηµεροµηνία της προσωρινής παραλαβής. Αν το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή
αντικατασταθεί µε την λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της
συµβατής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών χωρίς ΦΠΑ σύµφωνα µε το αρθ. 207
του Ν. 4412/2016
11ο Άρθρο (Έκπτωση αναδόχου)
Ο ανάδοχος ο οποίος δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει την σχετική σύµβαση µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε , παρέδωσε η
αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο η στο χρόνο παράτασης που
του δόθηκε.
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Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεση ή σύµβαση
επιβάλλονται µα απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου κυρώσεις (αρθ. 203 Ν. 4412/2016)
14ο Άρθρο (Φόροι ,Τέλη , κρατήσεις)
Όλες οι κρατήσεις προµήθειας, µεταφοράς & εκφόρτωσης , φόροι , τέλη, δικαιώµατα ,
χαρτόσηµα κ.λ.π καθώς και οι κρατήσεις υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06%, φόρος εισοδήµατος 4%,
0,06% υπέρ ΑΕΠΠ ‘όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση , σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
θα βαρύνουν τον προµηθευτή . Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον ∆ήµο.
15ο Άρθρο (Τρόπος Πληρωµής)
Η πληρωµή της αξίας των υλικών της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο θα γίνεται µε την
εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών
σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 αρθρ. 200 .
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η µελέτη αφορά την προµήθεια σαρωτών σύγχρονης τεχνολογίας, που είναι απαραίτητος για
∆ιάφορες ∆/νσεις του ∆ήµου Πειραιά. Η εργασία του εν λόγω εξοπλισµού έχει σκοπό στο να
διευκολύνει τις υπηρεσίες για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων και αποστολής τους
µέσω ψηφιακής υπογραφής..
Τα τεχνικά στοιχεία που περιγράφονται 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.
Τα προσφερόµενα προϊόντα θα είναι τελευταίας κατασκευής, απολύτως καινούργια και θα
συνοδεύονται µε εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστικό οίκο τουλάχιστον δύο
(2) έτη από την ηµεροµηνία της παραλαβής.
Τα Τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών της προµήθειας αναφέρονται στους κατωτέρω
πίνακες.
Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Σαρωτές (Scanner τµχ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµασία
Τύπος σαρωτή
Πηγή φωτός
Τεχνολογία
Λειτουργία αυτόµατης τροφοδοσίας
Λειτουργία γυάλινης επιφάνειας
Λειτουργία σάρωσης διπλής όψης
Οπτική ανάλυση
Κύκλος λειτουργίας (ηµερησίως)
Ταχύτητα αυτόµατου τροφοδότη
εγγράφων
∆υνατότητα διπλής σάρωσης µε ένα
πέρασµα
Εντοπισµός πολλαπλής τροφοδοσίας
Χωρητικότητα αυτόµατου τροφοδότη

Υποχρεωτική απαίτηση

Σάρωση µε πολλαπλή τροφοδοσία
µεµονωµένων φύλλων.
LED
Contact Image Sensor (CIS)
(A.D.F.) υποχρεωτικά ΝΑΙ
(Flatbed) υποχρεωτικά ΟΧΙ
(DuplexScanning) υποχρεωτικάΝΑΙ
600 x 600 dpi
Τουλάχιστον 1000 σελίδες
Τουλάχιστον 30 σελίδες
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Τουλάχιστον 50 φύλλα
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Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµασία

Απάντηση
Προµηθευτή

Υποχρεωτική απαίτηση

Μέγεθος σάρωσης µέγιστο
Μέγεθος σάρωσης ελάχιστο
Μορφή αρχείων
Βάθος χρώµατος black
Βάθος χρώµατος color
Υποστηριζόµενοι τύποι µέσων
Συνδεσιµότητα
Συµβατό λειτουργικό σύστηµα
Συνοδευτικό λογισµικό
Χαρακτηριστικά

Παρατηρήσεις

A4 τυποποιηµένη διάσταση
Legal τυποποιηµένη διάσταση
A8 τυποποιηµένη διάσταση
51 x 74mm τουλάχιστον
PDF,JPEG,TIFF,BMP κ.λ.π
8bit
24bit
Χαρτί, φάκελοι, ετικέτες , κάρτες
(διάφορες)
USB 2.0
WIN 7,8,8.1,10
TWAIN συµβατό, µε δυνατότιτες
OCR, εξαγωγή σε PDF τουλάχιστον
Αυτόµατη αφαίρεση κενών σελίδων,
διαχωρισµός εγγράφων , αυτόµατο
ίσιωµα κ.λ.π
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η προµήθεια των υλικών, σύµφωνα µε τις Τεχνικές προδιαγραφές θα βαρύνει τον Κ.Α. 10
7135.01 του προϋπολογισµού Oικ. Έτους 2018 & θα ανέρχεται στο ποσό των 9.998,12 € µε
ΦΠΑ.
ΕΙ∆ΟΣ
Α/Α
1
Σαρωτές

ΤΕΜ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

22

366,50

8.063,00
1.935,12
9.998,12

ΦΠΑ 24%
Κόστος
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