ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 25/10/2013

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προµήθεια φωτοτυπικών,
φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων κλπ (για
τις ανάγκες Υπηρεσιών του ∆ήµου
Πειραιά)»

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ
ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΕΝΕΡΓ. ΕΡΓΩΝ
Πληροφορίες: κ. Φ. ΠΟΡΙΧΗΣ
Ταχ.∆ιεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 50,ΠΕΙΡΑΙΑΣ.
Τηλ. 210 4236145

(K.A. 10.7135.04-15.7135.04)
Προϋπολογισµός: 9.600 ΕΥΡΩ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια δύο (2) φωτοτυπικών µηχανηµάτων
ένα για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ιοίκησης και ένα για τις ανάγκες της ∆/νσης Εξυπηρέτησης
Πολιτών, προϋπολογισµού 9.600 € πλέον του Φ.Π.Α. 23%. Η προµήθεια των φωτοτυπικών
µηχανηµάτων έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
CPV: 30121100-4
Α∆ΑΜ: 13REQ001655364 2013-10-09
Και την µε αρ. 529/16-10-2013 αποφ. ∆ηµοτικού Συµβουλίου (αναγκαιότητα υλοποίησης δράσης)
ΑΡΘΡΟ 2Ο
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις :
1. του Ν. 3463/2006 περί “κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”
2. της 11389/93 απόφασης υπουργού εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ.
3. του Ν. 2286/95
4. του Π∆ 370/95
5. του Π∆ 105/00
6. του Π∆ 57/00
7. της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και
8. Ν. 2362/95 αρ. 83 και η Υ.Α 35130/739/10 ΦΕΚ 1291 Β’ /10
9. οποιασδήποτε άλλης διάταξης που ισχύει κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού και την
εκτέλεση της προµήθειας και αναφέρεται στο σχετικό θέµα.
Η σχετική πίστωση βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας 2013-14 µε ΚΑ 10-15 7135.04
όπως και ο Φ.Π.Α. 23% που αυξάνει την αξία της προµήθειας και βαρύνει το ∆ήµο.
ΑΡΘΡΟ 3Ο (Συµβατικά στοιχεία)
α) Η συγγραφή υποχρεώσεων.
β) Η τεχνική περιγραφή.
γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπηρεσίας.
δ) Τιµολόγιο προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 4Ο
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Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό ή απευθείας
ανάθεση. Η παράδοση και η παραλαβή των φωτοτυπικών από τον ανάδοχο θα γίνει σε ένα µήνα
από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης δίχως να είναι υποχρεωτική η εξάντληση από το ∆ήµο
ολόκληρου του ποσού.
ΑΡΘΡΟ 5Ο
Ο ανάδοχος µετά την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τον νόµο,
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι λιγότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε
περισσότερο δέκα (10) ηµερών, για την υπογραφή της σύµβασης. Με την υπογραφή του σχετικού
συµφωνητικού, ο ανάδοχος προµηθευτής οφείλει να προσκοµίσει

στο ∆ήµο Πειραιά εγγύηση

καλής εκτέλεσης της σύµβασης (10% επί της συνολικής συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.). Η ισχύς
της εγγυητικής επιστολής θα είναι για ένα χρόνο. Αν ο προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στην
παραπάνω προθεσµία για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την µεταφορά,
παράδοση και τοποθέτηση των προµηθευόµενων µηχανηµάτων στο χώρο που θα υποδείξει η
αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Πειραιά µε δικά του µεταφορικά µέσα. Επίσης είναι υπεύθυνος για
κάθε ζηµιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου ή άλλου µέχρι
της παρουσίασης αυτού στον υποδεδειγµένο από την Υπηρεσία µας χώρο.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού κατατίθεται στο ∆ήµαρχο ή την επιτροπή που
διενεργεί το διαγωνισµό µέσα σε διάστηµα µιας εργάσιµης ηµέρας ή εικοσιτεσσάρων (24) ωρών
από την διεξαγωγή του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 8Ο
Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει στις προσφορές τους να αναφέρουν την τιµή, τον χρόνο
παράδοσης, την τεχνική υποστήριξη (service), την κάλυψη ανταλλακτικών για τρία (3) έτη
τουλάχιστον, το χρόνο εγγύησης λειτουργίας και το εργοστάσιο κατασκευής βάσει των οποίων θα
γίνει η αξιολόγηση. Επίσης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει όλα τα σχετικά
έντυπα - τεύχη, προσπέκτους κ.λ.π. - στην ελληνική γλώσσα, κατά την ώρα του διαγωνισµού για
την καλύτερη αξιολόγηση του προσφερόµενου είδους. Ειδικότερα, είτε θα φέρουν την
πιστοποιηµένη ένδειξη ενεργειακής απόδοσης «EnergyStar» είτε θα πληρούν προδιαγραφές
ενεργειακής απόδοσης που θα είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρές µε τις κοινές προδιαγραφές του
«EnergyStar», όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα Γ της συµφωνίας µεταξύ της κυβέρνησης των
Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε τον συντονισµό προγραµµάτων επισήµανσης
της ενεργειακής απόδοσης για το γραφειακό εξοπλισµό (L 381/28-12-2006) και σύµφωνα µε την
απόφαση αρ. ∆6/Β/14826/17-06-2008 απόφαση «Μέτρα για την βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης και την εξοικονόµηση ενέργειας στον δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα» (ΦΕΚ
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1122/Β/17-06-2008)
ΑΡΘΡΟ 9Ο
Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς των υπό προµήθεια ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον
προµηθευτή. Επίσης τον προµηθευτή βαρύνουν εξολοκλήρου τα έξοδα των συµφωνητικών ως και
2% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ, καθώς και όλες οι άλλες κρατήσεις που θα ισχύουν κατά τη διάρκεια του
διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 10Ο
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από επιτροπή, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Σε

περίπτωση

ακαταλληλότητας

οποιουδήποτε

εκ

των

προµηθευοµένων

φωτοτυπικών

µηχανηµάτων ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προβεί στην αντικατάστασή του στην
προθεσµία που ορίζει η επιτροπή προµηθειών – παραλαβών.
Εάν ο προµηθευτής αρνηθεί ή αµελήσει να προβεί στα παραπάνω κηρύσσεται έκπτωτος.
ΑΡΘΡΟ 11Ο
Τα µηχανήµατα θα παραδοθούν µε δύο επιπλέον του αρχικού TONER και ένα τύµπανο για κάθε
µηχάνηµα.
Πειραιάς 25/10/2013
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΕΝΕΡΓ. ΕΡΓΩΝ
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Γ. ΦΙΣΚΑΤΩΡΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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(K.A. 10.7135.04-15.7135.04)
Προϋπολογισµός: 9.600 ΕΥΡΩ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά:
Α) Την προµήθεια ενός φωτοτυπικού για τις ανάγκες της ∆/νσης της ∆ιοίκησης.

1. Το υπό προµήθεια µηχάνηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο και αµεταχείριστο,
νέας τεχνολογίας γνωστού και αναγνωρισµένου οίκου µε ευρεία κυκλοφορία στην Ελλάδα.
Να έχει την πιστοποίηση CE και Energy Star
2. Ψηφιακό φωτοαντιγραφικό, µε ηλεκτροστατική µεταφορά ξηρού γραφίτη,µέσω δέσµης
Laser.
3. Ταχύτητες φωτοαντιγραφής: τουλάχιστον 35 σελ. Α4 ανά λεπτό.
4. Αυτόµατος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής όψης, ελάχιστης χωρητικότητας 50 φύλλων.
5. Τροφοδοσία χαρτιού αντιγραφής: να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) εµπρόσθιους δίσκους
τροφοδοσίας χαρτιού, µε συνολική χωρητικότητα 500 φύλλων Α4 και 500 φύλλων Α3
ταυτόχρονα.
6. Βοηθητικός δίσκος (ByPass), χωρητικότητας 50 φύλλων τουλάχιστον, πλήρως
ρυθµιζόµενος για µεγέθη Α4 και Α3.
7. Το προσφερόµενο µηχάνηµα να διαθέτει αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης, χωρίς
ενδιάµεσο δίσκο.
8. Να διαθέτει συρράπτη (finisher), οποίος να εκτελεί µονή συρραφή, για set 50 φύλλων
τουλάχιστον.
9. Το προσφερόµενο µηχάνηµα να διαθέτει ενσωµατωµένη εργοστασιακή τροχήλατη βάση.
10. Ανάλυση σάρωσης: Τουλάχιστον 600Χ600 dpi µε 256 διαβαθµίσεις του γκρι.
11. Ανάλυση παραγωγής φωτοαντιγράφων: Τουλάχιστον 600Χ600 dpi.
12. Μνήµη συσκευής: τουλάχιστον 1 GB.
13. Σµίκρυνση µεγέθυνση: Από 50% έως 200% τουλάχιστον.
14. Έλεγχος ποιότητας αντιγράφων αυτόµατη και χειροκίνητη, επιλογή φωτοαντιγραφής σε
photo mode.
15. Χρόνος προθέρµανσης µικρότερος από 45 δευτερόλεπτα και χρόνος 1OY αντιγράφου
µικρότερος από 7 δευτερόλεπτα.
16. Να διαθέτει εύχρηστη οθόνη στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ, µε διαγνωστικό σύστηµα, το οποίο να
ενηµερώνει τον χρήστη για τυχόν προβλήµατα- βλάβες, και από την οθόνη αφής να δίνει
οδηγίες σε γραφικό περιβάλλον για την επίλυση σφαλµάτων και εµπλοκών.
17. Οι ταχύτητες εκτύπωσης να παραµένουν ίδιες µε τις ταχύτητες φωτοαντιγραφής, άσχετα
από την επιλεγείσα ανάλυση εκτύπωσης.
18. ∆ικτύωση: Ethernet 10/100 BaseT.
19. ∆υνατότητες δικτυακής εκτύπωσης 600Χ600 dpi κατ’ ελάχιστο και δικτυακής σάρωσης
600Χ600 dpi κατ’ ελάχιστο, από λειτουργικά συστήµατα Windows XP, Windows 2000,
Windows Vista
20. Ανάλυση εκτύπωσης: 600Χ600 dpi κατ’ ελάχιστο.
21. Να διαθέτει ουρά εργασιών, για πλήρη έλεγχο των εργασιών.
22. ∆υνατότητα παραγωγής τουλάχιστον 140.000 σελίδες το µήνα.
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Β) Για τις ανάγκες της ∆/νσης εξυπηρέτησης Πολιτών :
1. Το υπό προµήθεια µηχάνηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο και αµεταχείριστο,
νέας τεχνολογίας γνωστού και αναγνωρισµένου οίκου µε ευρεία κυκλοφορία στην Ελλάδα.
Να έχει την πιστοποίηση CE και Energy Star
2. Ψηφιακό φωτοαντιγραφικό, µε ηλεκτροστατική µεταφορά ξηρού γραφίτη, µέσω δέσµης
Laser.
3. Ταχύτητες φωτοαντιγραφής: τουλάχιστον 25 σελ. Α4 ανά λεπτό.
4. Αυτόµατος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής όψης, ελάχιστης χωρητικότητας 50 φύλλων.
5. Τροφοδοσία χαρτιού αντιγραφής: να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) εµπρόσθιους δίσκους
τροφοδοσίας χαρτιού, µε συνολική χωρητικότητα 200 φύλλων Α4 και 200 φύλλων Α3
ταυτόχρονα.
6. Βοηθητικός δίσκος (ByPass), χωρητικότητας 50 φύλλων τουλάχιστον πλήρως
ρυθµιζόµενος για µεγέθη Α4 και Α3.
7. Το προσφερόµενο µηχάνηµα να διαθέτει αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης, χωρίς
ενδιάµεσο δίσκο.
8. Το προσφερόµενο µηχάνηµα να διαθέτει ενσωµατωµένη εργοστασιακή τροχήλατη βάση.
9. Ανάλυση σάρωσης: Τουλάχιστον 600Χ600 dpi µε 256 διαβαθµίσεις του γκρι.
10. Ανάλυση παραγωγής φωτοαντιγράφων: Τουλάχιστον 600Χ600 dpi.
11. Μνήµη συσκευής: τουλάχιστον 64 MB.
12. Σµίκρυνση µεγέθυνση: Από 50 έως 200% τουλάχιστον.
13. Χρόνος προθέρµανσης µικρότερος από 45 δευτερόλεπτα και χρόνος 1ου αντιγράφου
µικρότερος από 7 δευτερόλεπτα.
14. Να διαθέτει εύχρηστη οθόνη στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ, µε διαγνωστικό σύστηµα, το οποίο να
ενηµερώνει τον χρήστη για τυχόν προβλήµατα-βλάβες, και από την οθόνη αφής να δίνει
οδηγίες σε γραφικό περιβάλλον για την επίλυση σφαλµάτων και εµπλοκών.
15. Οι ταχύτητες εκτύπωσης να παραµένουν ίδιες µε τις ταχύτητες φωτοαντιγραφής, άσχετα
από την επιλεγείσα ανάλυση εκτύπωσης..
16. Ανάλυση εκτύπωσης: 600Χ600 dpi κατ’ ελάχιστο.
17. ∆υνατότυτα συγγραφής τουλάχιστον 50 αντιγράφων.
18. ∆υνατότητα παραγωγής τουλάχιστον 80.000 σελίδες το µήνα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Θα εκτιµηθεί η δυνατότητα ύπαρξης δεύτερης εξόδου αντιγράφων χωρητικότητας τουλάχιστον
1.500 φύλλων.
Πειραιάς 25/10/2013
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
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Γ. ΦΙΣΚΑΤΩΡΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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∆/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ
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Πληροφορίες: κ. Φ. ΠΟΡΙΧΗΣ
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ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση δύο (2) φωτοτυπικών µηχανηµάτων, όπως αυτά
αναφέρονται και περιγράφονται στη συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή,
προϋπολογίστηκαν στο ποσό των 9.600 ΕΥΡΩ (ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) πλέον
Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.7135.04-15.7135.04 έτους 2013.
Αναλυτικά ο προϋπολογισµός έχει ως εξής :
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1.

Φωτοτυπικό µηχάνηµα όπως
περιγράφεται στην τεχνική
Περιγραφή (κατ. Α)

1

5.600,00

5.600,00

2.

Φωτοτυπικό µηχάνηµα όπως
περιγράφεται στην τεχνική
Περιγραφή (κατ. Β)

1

4.000,00

4.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

9.600,00

Φ.Π.Α. 23%

2.208,00
11.808,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Η συνολική δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται το ποσό των έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων
οκτώ ευρώ εκ των οποίων τα 6.888 ευρώ θα βαρύνουν των Κ.Α. 10.7135.04 και τα 4.920
ευρώ θα βαρύνουν των Κ.Α 15.7135.04.
Πειραιάς 25/10/2013
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΕΝΕΡΓ. ΕΡΓΩΝ

Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ

Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ . ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΙΛΙΑΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Γ. ΦΙΣΚΑΤΩΡΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 25/10/2013

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προµήθεια φωτοτυπικών,
φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων κλπ
(για τις ανάγκες Υπηρεσιών του ∆ήµου
Πειραιά)»

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ
ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΕΝΕΡΓ. ΕΡΓΩΝ
Πληροφορίες: κ. Φ. ΠΟΡΙΧΗΣ
Ταχ.∆ιεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 50,ΠΕΙΡΑΙΑΣ.
Τηλ. 210 4236145

(K.A. 10.7135.04-15.7135.04)
Προϋπολογισµός: 9.600 ΕΥΡΩ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
0

ΑΡΘΡΟ 1
Για την αγορά ενός φωτοτυπικού µηχανήµατος όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή Α) τιµή µονάδας
5.600 ευρώ.
0

ΑΡΘΡΟ 2
Για την αγορά ενός φωτοτυπικού µηχανήµατος όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή Β) τιµή µονάδας
4.000 ευρώ.
,

Πειραιάς 25/10/2013
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΕΝΕΡΓ. ΕΡΓΩΝ

Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ

Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ . ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΙΛΙΑΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Γ. ΦΙΣΚΑΤΩΡΗΣ
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