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Ηράκλειο 16/9/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την
συμφερότερη προσφορά, η προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, σύμφωνα με τις
διατάξεις:
1. Της παρούσης Διακήρυξης.
2. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων»
3. Του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93) του Υπ. Εσ. όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον
Ν. 2286/95 και τον Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
4. Του Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
5. Του Νόμου 3463/ ΦΕΚ Α΄ 114/8-6-2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
6. Τους Κ.Α. 10-7135.001, Κ.Α. 40-7135.001 με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικών
μηχανημάτων» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου Ηρακλείου για την
μηχανοργάνωση:
α) των Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών
β) της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών
1) Είδος-ποσότητα-ύψος δαπάνης.
Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι φωτοτυπικά μηχανήματα που αναλύεται στις
τεχνικές προδιαγραφές. Η εγγεγραμμένη πίστωση για το έτος 2011 είναι 67.000,00€. Η
συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 25.000,00€ με τον Φ.Π.Α.
23%.
Αναλυτικά:
α) για τις Διοικητικές – Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α.
10-7135.001 με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού
2011 του Δήμου Ηρακλείου με συνολικό ποσό 19.000,00€.
β) για την Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 407135.001 με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού 2011
του Δήμου Ηρακλείου με συνολικό ποσό 6.000,00€.
2) Διάθεση διακήρυξης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν τη διακήρυξη από το Τμήμα
Προμηθειών στη διεύθυνση, δημοτικό κτίριο οδού Ανδρόγεω Ηράκλειο Κρήτης, αρμόδιος
Τζανιδάκης Βασίλειος, ή να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2810399185 ή στο fax του Δήμου
2810227180 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα
του Δήμου Ηρακλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση «http://www.heraklion.gr»
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3) Ημερομηνία παραλαβής προσφορών
1) Οι προσφορές παραλαμβάνονται με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι την προηγουμένη της
ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού και μέχρι τις 14:00.
Αυτοπροσώπως παραλαμβάνονται από το κεντρικό πρωτόκολλο του δήμου.
2) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες
προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις προηγούμενες διατάξεις δεν λαμβάνονται
υπόψη.
3) Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την διενέργεια του διαγωνισμού
δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις
προσφορές προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες.
4) Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
5) Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς:
α) Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα.
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
6) Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση
συμμετοχής .
Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς (χρόνος παράδοσης, ποιότητα
υλικών, κόστος λειτουργίας, κόστος συντήρησης, εγγύηση καλής λειτουργίας, service μετά
την πώληση, τεχνική βοήθεια του προμηθευτή, τεχνική εκπαίδευση, μεταφορά
τεχνογνωσίας, σχέση κόστους - αποδοτικότητας κ.λ.π.) τοποθετούνται σε χωριστά
σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη " ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο
φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» .
8) Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου και θα είναι μέσα σ' αυτόν.
9) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν λόγω όγκου τα τεχνικά στοιχεία να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και με τις λοιπές ενδείξεις του
φακέλου.
10) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξάσματα, σβησίματα, προσθήκες η διορθώσεις.
Εάν υπάρχει κάποια διόρθωση πρέπει να είναι ευκρινής και μονογραμμένη.
11) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης εκτός
αν κατά περίπτωση στην προσφορά του αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν
αποδέχεται και αξιολογείται ανάλογα. Μετά την παράδοση της προσφοράς δεν γίνεται
αποδεκτή οποιαδήποτε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή
διαγωνισμού ή εγγράφως από την υπηρεσία.
4) Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, για τον έλεγχο των απαραίτητων
δικαιολογητικών από την αρμόδια επιτροπή, ορίζεται την 13/10/2011 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00 πμ.
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Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι
εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.
Ημερομηνία αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών από την αρμόδια επιτροπή,
ορίζεται την 14/10/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών από την αρμόδια επιτροπή,
ορίζεται την 21/10/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ.
5) Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους
και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Έλληνες πολίτες
(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, από αναγνωρισμένη τράπεζα η
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με ποσό ίσο προς το 5% της
προϋπολογισμένης τιμής για εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής η διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση
πτωχευτικό συμβιβασμό, η άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού η υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
(4) Πιστοποιητικό ταμείου ασφάλισης και φορολογικής ενημερότητας που να φαίνεται
ότι είναι ενήμεροι στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση
που διαμένουν στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία
εκδίδεται το ανάλογο πιστοποιητικό.
(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ' αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα και το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
β) Οι αλλοδαποί
(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, από αναγνωρισμένη Τράπεζα η
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με ποσό ίσο προς το 5% της
προϋπολογισμένης τιμής για εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου η ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής η
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό
με την άσκηση τής επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής η διοικητικής αρχής κατά περίπτωση, της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3)
και (4) του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής.
(4) Πιστοποιητικό εγγραφής οικείου επιμελητηρίου ή ισοδυνάμων επαγγελματικών
καταλόγων της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους.
-3-

γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος
ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου προς τούτο εγγράφου.
δ) Συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών
Όπως αναγράφεται στο άρθρο 7 του11389/93 παρ.2δ .
6) Προσφορές
Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, που θα συνοδεύεται από τα ανάλογα
επίσημα τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρίας (technical specifications – data
sheets), πρέπει να απαριθμούνται όλες οι τεχνικές δυνατότητες των προσφερομένων
προϊόντων αναλυτικά. Να υπογραμμισθούν αυτές που δεν περιέχονται στις ζητούμενες
περιγραφές και επίσης, αν είναι δυνατόν, να αναφερθεί τι προαιρετικό (optional) εξάρτημασυσκευή μπορεί να δεχθεί το προϊόν, που δεν συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά. Επίσης
να αναφέρονται όλα τα γνήσια αναλώσιμα υλικά, όπως επίσης και τα γνήσια εξαρτήματα
(ανταλλακτικά), που αντικαθίστανται για την σωστή λειτουργία και συντήρηση του
μηχανήματος, υπό φυσιολογικές συνθήκες (όχι βλάβη) και κάθε πότε αντικαθίστανται όλα
τα παραπάνω (αριθμός σελίδων) για 6% επικάλυψη της σελίδας Α4.
Από τον εκπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρίας στην Ελλάδα ή σε περίπτωση
μεταπώλησης από την εισαγωγική εταιρία θα πρέπει: α) να υπάρχουν τα επίσημα τεχνικά
φυλλάδια, σφραγισμένα και μονογραμμένα, που θα επιβεβαιώνουν όλα όσα αναφέρονται
στην παραπάνω παράγραφο β) να δηλώνει την σύμφωνη γνώμη της και να αναφέρει ρητά
ότι έχει λάβει γνώση για την προσφορά του προμηθευτή και είναι σύμφωνη γ) να δηλώνει
τον επίσημο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη και από την κοινού αποδοχή της συνεργασίας για
την συντήρηση των μηχανημάτων, όπως επίσης η χρονική διάρκεια που υφίσταται η
συνεργασία αυτή.
Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς υποβάλλεται ο συμπληρωμένος πίνακας
οικονομικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της
οικονομικής προσφοράς με το πρωτότυπο της οικονομικής προσφοράς, κατισχύουν τα
αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ".
Στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς θα αναγράφεται η τιμή για κάθε προϊόν. Οι
τιμές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο
οποίο υπάγεται το υπό προμήθεια είδος.
Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα αναφέρεται το κόστος του κάθε
προσφερόμενου μηχανήματος. Επίσης, στην οικονομική προσφορά, χωριστά, θα
αναφέρεται το κόστος όλων των γνήσιων αναλωσίμων υλικών, όπως επίσης και των
γνησίων εξαρτημάτων-ανταλλακτικών που αντικαθίστανται προγραμματισμένα, για την
σωστή λειτουργία και συντήρηση του μηχανήματος, υπό φυσιολογικές συνθήκες (όχι
βλάβη), το κόστος εργασίας για την αλλαγή των παραπάνω αναλωσίμων όπως επίσης και
των γνησίων εξαρτημάτων-ανταλλακτικών και το κόστος οποιασδήποτε άλλης,
προγραμματισμένης εργασίας συντήρησης απαιτεί το μηχάνημα για διάστημα τριών (3)
ετών και με την λειτουργία του στον προτεινόμενο μηνιαίο κύκλο εργασίας που ζητείται
από τις τεχνικές προδιαγραφές και εκτύπωση σελίδας για 6% επικάλυψη σελίδας Α4.
Επίσης θα αναφέρεται χωριστά η επιμέρους οικονομική επιβάρυνση των γνήσιων
αναλωσίμων υλικών, όπως επίσης και των γνησίων εξαρτημάτων-ανταλλακτικών που
αντικαθίστανται σε εκτύπωση σελίδας για 6% επικάλυψη σελίδας Α4
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Επίσης θα γίνεται σύνοψη του συνολικού κόστους εκτύπωσης σελίδας για 6%
επικάλυψη σελίδας Α4, αφού πρώτα γίνει αναγωγή της οικονομικής επιβάρυνσης των
γνήσιων αναλωσίμων υλικών, όπως επίσης και των γνησίων εξαρτημάτων-ανταλλακτικών
που αντικαθίστανται σε εκτύπωση σελίδας για 6% επικάλυψη σελίδας Α4 σύμφωνα και με
το παραπάνω κόστος των γνήσιων αναλωσίμων υλικών, και των γνήσιων εξαρτημάτων
(ανταλλακτικών), υπό φυσιολογικές συνθήκες (όχι βλάβη), για διάστημα τριών (3) ετών και
με την λειτουργία του στον προτεινόμενο μηνιαίο κύκλο εργασίας που ζητείται από τις
τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το κόστος του χαρτιού. Συγκεκριμένα,
αν κάποιο γνήσιο αναλώσιμο υλικό, όπως επίσης και γνήσιο εξάρτημα-ανταλλακτικό δεν
απαιτεί αντικατάσταση για διάστημα τριών (3) ετών και με την λειτουργία του στον
προτεινόμενο μηνιαίο κύκλο εργασίας πρέπει να γίνει αναγωγή της οικονομικής
επιβάρυνσης του στο κόστος της εκτυπωμένης σελίδας, αφού χρησιμοποιείται και συνεπώς
στο μέλλον θα αντικατασταθεί.
7) Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ενενήντα (90) ημέρες από την
επομένη διενέργειας του διαγωνισμού. Το δε κόστος εκτύπωσης σελίδας, που ζητείται στο
άρθρο 6 παρ.5, δεσμεύει τους προμηθευτές για τριάντα έξι (36) μήνες από την επόμενη
διενέργειας του διαγωνισμού.
8) Προσφερόμενη τιμή-Νόμισμα
Η προσφερόμενη τιμή των προς προμήθεια υλικών δίνεται ανά μονάδα όπως καθορίζεται
στη διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές. Όλες οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε
Ευρώ.
Στις προσφερόμενες τιμές δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
9) Γλώσσα σύνταξης προσφοράς
Η προσφορά θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Στους τεχνικούς όρους μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και η Αγγλική.
10) Προέλευση υλικών
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης
και κατασκευής των συσκευών ή των υλικών που προσφέρουν, όπως και την Εταιρία που
αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα την κατασκευάστρια Εταιρία.
11) Ενστάσεις
1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της
συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια του
διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της
διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1.α
β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ' αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει σ' αυτόν ή αποκλείστηκε απ'
αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιό του, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού
υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα
ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση δεν επιφέρει
αναβολή η διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
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αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την
ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στη δημαρχιακή επιτροπή που αποφαίνεται
τελικά.
2) Ενστάσεις για οποιουσδήποτε άλλους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν
γίνονται δεκτές.
12) Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών
Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη
της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από
την σχετική προκήρυξη
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Ο διαγωνισμός που γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, αποσφραγίζεται ο
κύριος φάκελος καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της Τεχνικής
προσφοράς κατά σελίδα. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά
μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν
είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που
υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
13) Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση γίνεται με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά.
Τα στοιχεία κατατάσσονται σε δύο (2) ομάδες για κάθε προϊόν με συντελεστή
βαρύτητας εβδομήντα (70), και τριάντα (30) αντίστοιχα.
1η Ομάδα
Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών όπως απαιτούνται από τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση για κάθε προϊόν και μεταφορά
τεχνογνωσίας.
2η Ομάδα
Χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης - εξυπηρέτησης (service) και
ανταλλακτικών, εγγύηση, τεχνική βοήθεια, υποστήριξη μετά την πώληση κλπ.
Όλες οι παραπάνω ομάδες βαθμολογούνται τμηματικά στα επί μέρους στοιχεία με
συνολική βαθμολογία πενήντα (50) βαθμών για κάθε ομάδα όταν καλύπτονται ακριβώς οι
όροι της διακήρυξης και με δυνατότητα αυξομείωσης δέκα (10) βαθμών εάν
υπερκαλύπτουν η όχι τους όρους.
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο
αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανοιγμένη τιμή. Η ανηγμένη τιμή
θα προκύψει από το άθροισμα του κόστους του μηχανήματος και του συνολικού κόστους
εκτύπωσης για το χρονικό διάστημα που περιγράφεται στο άρθρο 6, 6η παράγραφος, για
την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1β του ΕΚΠΟΤΑ.
Παράδειγμα ανοιγμένης τιμής:
ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ = ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ + (ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ x
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ x ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
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14) Εγγύηση Συμμετοχής
Οι προμηθευτές πρέπει να καταβάλλουν εγγύηση 5% από αναγνωρισμένη τράπεζα που
θα αναφέρει τα ακόλουθα :
1) Ημερομηνία έκδοσης
2) Τον εκδότη.
3) Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης που απευθύνεται.
4) Τον αριθμό της εγγύησης.
5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή.
7) Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού.
8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως & διζήσεως.
9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον
διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρος του εκδότη
αντίρρηση η ένσταση και χωρίς να διερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε
τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Πρέπει δε να έχει ισχύ τουλάχιστον
ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς.
12) Ότι ο εκδότης υποχρεούται να προβεί στη παράταση της ισχύος της εγγύησης μετά
από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το αίτημα δε
αυτό πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
13) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή που κατακυρώθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται, μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής
εκτέλεσης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των
Λοιπών προμηθευτών επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία
ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
15) Χρόνος παράδοσης
Χρόνος παράδοσης των προς παράδοση υλικών ορίζονται οι σαράντα (40) ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης του Δήμου Ηρακλείου και του αναδόχου.
16) Ανάθεση μέρους ή όλου της προμήθειας
Η Δημοτική αρχή δεν δεσμεύεται να αναθέσει το σύνολο της προμήθειας σε ένα
προμηθευτή. Μπορεί να διασπάσει την προμήθεια σε επί μέρους τμήματα χωρίς όμως να
ακυρώνεται η ομοιογένεια των συνεργαζομένων υλικών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
α.α.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο 16/9/2011

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.

Η προμήθεια αφορά αγορά Φωτοτυπικών μηχανημάτων για την μηχανοργάνωση:
α) των Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών
β) της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Φωτοτυπικών μηχανημάτων
2.1 Φωτοτυπικό μηχάνημα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Να είναι ψηφιακό, επιδαπέδιο ξηρογραφικό με
μέθοδο εκτύπωσης laser, νέο (μοντελο τελευταίας
2ετίας) αμεταχείριστο και όχι ανακατασκευής

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

A5 - A3

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΟΣ/ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ)

60.000 σελ./15.000 σελ.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ Η/Υ

ETHERNET (100/10 BASE T)

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ

50 φύλλων, αυτόματη αναστροφή (duplex)

ΒΑΡΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΡΤΑΡΙ

70 - 200 g/m²

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4

20 σελίδες/λεπτό

ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ
ΣΕΛΙΔΑΣ Α4

12 δευτερόλεπτα

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

30 δευτερόλεπτα

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

Δύο δίσκοι ρυθμιζόμενου μεγέθους χωρητικότητας
250 φύλλων έκαστος

ΧΡΗΣΤΕΣ

100

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

ΝΑΙ, κατά προτίμηση μηχανικός

ΑΝΑΛΥΣΗ

1200 x 600 dpi

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

256 Επίπεδα
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ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

1 - 999

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΖΟΟΜ

25 - 400%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΕΓΧΡΩΜΗ

ΝΑΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ

600x600 dpi

ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

8 ΒΙΤ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ
ΟΨΗΣ (DUPLEX)

ΝΑΙ

ΒΑΡΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

60-200gr

ΑΝΑΛΥΣΗ

1200 x 600 dpi

ΓΛΩΣΣΕΣ

PCL 5c/6

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αντιγράφων-εκτυπώσεων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

WINDOWS 2000, XP, VISTA, 7

ΣΑΡΩΤΗΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ

40 σελίδες/λεπτό A4

ΑΝΑΛΥΣΗ

600 x 600 dpi

ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

PDF/JPEG/TIFF

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Η/Υ
ΟΘΟΝΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
TONER-DEVELOPER-DRUM

USB2.0, ETHERNET (10/T100/1000BaseTX)
LCD, αφής με Ελληνική γλώσσα επιθυμητή
Διασφάλιση διαθεσιμότητας για 5 έτη
Xωριστό toner, developer και drum (να αναφέρεται η
παραγωγική ικανότητά τους – σελίδες /μήνα)
Τροχήλατη βάση ιδίου κατασκευαστή
Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην εργοστασιακή του
συσκευασία και όχι αποσυσκευασμένο.

ΒΑΣΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ –
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Επίσης πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από
toner(s), επιπλέον (εκτός του εργοστασιακού),
γνήσια, παραγωγικότητας συνολικά: 110.000 σελίδων
περίπου για το μαύρο και 100.000 περίπου για κάθε
ένα από τα άλλα χρώματα εκτός των
εργοστασιακών, λογισμικό εγκατάστασης σε
λειτουργικά συστήματα WIN2000, WINXP, VISTA,7 ,
εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή, λογισμικό
διαχείρισης και ελέγχου του μηχανήματος από δίκτυο
Η/ Υ που θα εγκατασταθεί με ευθύνη του
προμηθευτή σε τουλάχιστον ένα (1) Η/Υ, καλώδιο
τροφοδοσίας και σε κάθε περίπτωση που όλα τα
παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται στην
εργοστασιακή συσκευασία
ΕΓΓΥΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πλήρης Εγγύηση τριών (3) ετών.
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Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα (ανταλλακτικό) ή
αναλώσιμο δεν συμπεριλαμβάνεται στην εγγύηση
πρέπει να αναφέρεται ρητά και να αξιολογείται
αναλόγως
Εκτός εγγύησης γίνεται αποδεκτό να μην
συμπεριλαμβάνονται: Toner, Developer, και Drum.
Σε περίπτωση που οτιδήποτε άλλο, εκτός από τα
Toner, Developer, και Drum, δεν συμπεριλαμβάνεται
στην εγγύηση η προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη.
2.2 Φωτοτυπικό με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Να είναι ψηφιακό, επιδαπέδιο ξηρογραφικό με
μέθοδο εκτύπωσης laser, νέο και όχι ανακατασκευής

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

A5 - A3

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΟΣ/ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ)

300.000 σελ./50.000 σελ.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Η/Υ

USB2.0, ETHERNET (10/T100/1000BaseTX)

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ

100 φύλλων, αυτόματη σάρωση διπλής όψης
(duplex)

ΒΑΡΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΡΤΑΡΙ

60 - 200 g/m²

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

75 σελίδες/λεπτό

ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

4 δευτερόλεπτα

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

5 λεπτά

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

Τέσσερις δίσκοι των 550 φύλλων (σύνολο 1100), By
pass

ΧΡΗΣΤΕΣ

500

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

ΝΑΙ, κατά προτίμηση μηχανικός

ΟΘΟΝΗ

LCD, αφής με Ελληνική γλώσσα επιθυμητή

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ

1200 x 1200 dpi

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

256 Επίπεδα

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

1 - 9999

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΖΟΟΜ

25 - 400%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ
ΟΨΗΣ (DUPLEX)

ΝΑΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ

600 x 600 dpi
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ΓΛΩΣΣΕΣ

PCL5e/6, PS3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

WIN: 2000, XP, VISTA, 7, Server 2003

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αντιγράφων-εκτυπώσεων

ΣΑΡΩΤΗΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ

75 σελίδες/λεπτό A4

ΑΝΑΛΥΣΗ

600 x 600 dpi

ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

TIFF, PDF

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-

Διασφάλιση διαθεσιμότητας για 5 έτη
Σελιδοποίηση, συραφή 50 φύλλων 2 σημείων

FINISHER
ΒΑΣΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ –
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Τροχήλατη βάση ιδίου κατασκευαστή
Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην εργοστασιακή του
συσκευασία και όχι αποσυσκευασμένο.
Επίσης πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από
toner(s), επιπλέον (εκτός του εργοστασιακού),
γνήσια, παραγωγικότητας 220.000 σελίδων περίπου
συνολικά, λογισμικό εγκατάστασης σε λειτουργικά
συστήματα WIN2000, WINXP, VISTA,7 , εγχειρίδιο
σε ηλεκτρονική μορφή, καλώδιο τροφοδοσίας και
σε κάθε περίπτωση που όλα τα παραπάνω δεν
συμπεριλαμβάνονται στην εργοστασιακή
συσκευασία

Εγγύηση

Πλήρης Εγγύηση τριών (3) ετών
Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα (ανταλλακτικό)
ή αναλώσιμο δεν συμπεριλαμβάνεται στην εγγύηση
πρέπει να αναφέρεται ρητά και να αξιολογείται
αναλόγως
Εκτός εγγύησης γίνεται αποδεκτό να μην
συμπεριλαμβάνονται: Toner, Developer, και Drum
Σε περίπτωση που οτιδήποτε άλλο, εκτός από τα
Toner, Developer, και Drum, δεν
συμπεριλαμβάνεται στην εγγύηση η προσφορά
κρίνεται ως απαράδεκτη.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α. ΟΜΑΔΑ (Συντελεστής βαρύτητας 70% )
1

2

Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές (Θα αναφέρονται
με σαφήνεια οι προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών
αναλυτικά)
Μεταφορά τεχνογνωσίας

45

5

Β. ΟΜΑΔΑ (Συντελεστής βαρύτητας 30%)
1
2
4

Χρόνος παράδοσης
5
Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας
40
Τεχνική βοήθεια (Αρχική εγκατάσταση μηχανήματος, βασική 5
εκπαίδευση εγκατάστασης και λειτουργίας)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
α.α

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΑΝΤΑΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο 16/9/2011

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Η προμήθεια αφορά αγορά φωτοτυπικών μηχανημάτων για την μηχανοργάνωση των
Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Κ.Α. 10-7135.001)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1 Φωτοτυπικό των τεχνικών προδιαγραφών παρ. 2.2

ΜΟΝ.
ΤΙΜΗ
TEM.
ΜΕΤΡ. ΜΟΝΑΔΟΣ
ΤΕΜ 15.450,00 € 1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
15.450,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 15.450,00 €
Η τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 23%.
2. Η προμήθεια αφορά αγορά Φωτοτυπικών μηχανημάτων για την μηχανοργάνωση της
Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών (Κ.Α. 40-7135.001)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1 Φωτοτυπικό των τεχνικών προδιαγραφών παρ. 2.1

ΜΟΝ.
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
TEM.
ΜΕΤΡ. ΜΟΝΑΔΟΣ
ΤΙΜΗ
ΤΕΜ 4.850,00 € 1
4.850,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 4.850,00 €
Η τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 23%.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Ηράκλειο 16/9/2011

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά φωτοτυπικών μηχανημάτων για την
μηχανοργάνωση:
α) των Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών
β) της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις.
1. Της παρούσης Διακήρυξης.
2. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων»
3. Του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93) του Υπ. Εσ. όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον
Ν. 2286/95 και τον Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
4. Του Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
5. Του Νόμου 3463/ ΦΕΚ Α΄ 114/8-6-2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.
Άρθρο 4ο
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος
α) Διακήρυξη
β) Συγγραφή υποχρεώσεων
γ) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
δ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός
ε) Τεχνικές προδιαγραφές
Άρθρο 5ο
Αξιολόγηση προσφορών
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Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με
τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα
γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 6ο
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Δήμο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια
Υπηρεσία.
Άρθρο 7ο
Παραλαβή
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Τα είδη θα είναι συσκευασμένα στην εργοστασιακή τους συσκευασία. Τα είδη που
παραδίνονται χωρίς συσκευασία ή η συσκευασία τους είναι παραποιημένη δεν θα
παραλαμβάνονται.
Άρθρο 8ο
Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των μηχανημάτων και του λογισμικού δεν είναι
σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο
ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις
διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 9ο
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη,
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α.
βαρύνει τον Δήμο.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο 16/9/2011

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά είναι η αγορά φωτοτυπικών
μηχανημάτων για την μηχανοργάνωση:
α) των Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών
β) της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών
γ) Της Υπηρεσίας Νεκροταφείων
δ) των Λοιπών Υπηρεσιών
ΑΡΘΡΟ 2ο
Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Ο Φ.Π.Α , βαρύνει τον κύριο του έργου. ( Δήμος Ηρακλείου ).
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει τις ποσότητες , ανάλογα με τις τιμές που θα
επιτύχει στο διαγωνισμό και έως το ποσό που έχει εγκριθεί και πιστωθεί στον ανάλογο Κ.Α.
του προϋπολογισμού του έτους 2011
ΑΡΘΡΟ 5ο
Ο χρόνος παράδοσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 40 ημέρες από την ημερομηνία
υπογραφής του συμφωνητικού.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Οι προσφερόμενες τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς των διαγωνιζομένων δεν πρέπει να
υπερβαίνουν κατ’ άρθρο τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Στην υποχρέωση του προμηθευτή είναι, μετά από υπόδειξη του αρμοδίου τμήματος, η
μεταφορά και τοποθέτηση του μηχανήματος, σύνδεση και λειτουργία, επίδειξη λειτουργιών
και χρήσης και εγκατάσταση του σαν εκτυπωτή σε Η/Υ, σε τρεις (3) χρήστες
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ΑΡΘΡΟ 8ο
Οι προμηθευτές, που θα τους κατακυρωθεί η προμήθεια πρέπει, κατά την υπογραφή του
συμφωνητικού να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας,
ύψους 10% επί του συνολικού καθαρού ποσού της προμήθειας που αναλαμβάνουν.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Οι προμηθευτές, που θα τους κατακυρωθεί η προμήθεια, και σύμφωνα με το άρθρο 46
του Νόμου 3801/4-9-2009, αναλαμβάνουν την υποχρέωση της καταβολής των δαπανών
δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και
τυχόν επαναληπτικής.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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