ΜΕΛΕΤΗ
(Π.Δ 28/1980)
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Της υπηρεσίας

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ, ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΣΗ ΚΛΠ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

Προϋπολογισμού: 8.000,00 ευρώ

Απρίλιος 2014
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κωδ.

Προϋπ/σμού:

Κ.Α.

απομαγνητοφώνησης,

10-6117.001

με

πολυγράφησης

τίτλο

κ.λ.π.

«Αμοιβή
των

για

εργασία

πρακτικών

των

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου»
Περιγραφή:
Το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο),
βάσει του Ν.3463_2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» άρ 97 και ΦΕΚ 2122/2011
«Έγκριση

Οργανισμού

αρμοδιότητες

όπως

Εσωτερικών

Υπηρεσιών

μαγνητοφώνηση,

του

Δήμου

μαγνητοσκόπηση,

Ηρακλείου»,

έχει

απομαγνητοφώνηση,

βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ανατεθεί:
“Εργασία απομαγνητοφώνησης, πολυγράφησης κλπ των πρακτικών των
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.”
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Τεχνικές Προδιαγραφές
“Εργασία απομαγνητοφώνησης, πολυγράφησης κλπ των πρακτικών των
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.”

Αναλυτικά:
1. Απομαγνητοφώνηση κάθε συνεδρίασης.
2. Ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων:
Γραμματοσειρά: Arial 12 στιγμών και 36 γραμμές ανά σελίδα
3. Παραγωγή φωτοαντιγράφων των πρακτικών αριθμό ίσο με τον αριθμό των
επικεφαλή Δημοτικών Συμβούλων
4. Παραγωγή CD των κειμένων των πρακτικών, αριθμό ίσο με τον αριθμό των
Δημοτικών Συμβούλων. Επιπλέον ένα για το αρχείο της γραμματείας του
Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Η βιβλιοδεσία να γίνεται με θερμοκολλητικό εξώφυλλο
6. Η παράδοση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών αριθμού, ως προκύπτει από
το Νο 3, να γίνεται εντός 10 εργάσιμων ημερών.
7. Η απόδοση των πρακτικών να γίνεται όπως ακριβώς ακούγονται οι συζητήσεις
στο αρχείο ήχου.
Ο

προϋπολογισμός

της

δαπάνης

ανέρχεται

στα

8.000,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ηράκλειο
Ο Προϊστάμενος

07/04/2014

Η συντάξασα

Κεφάκης Εμμανουήλ

Τσαγκαράκη Μανουέλα
Η Διευθύντρια

Βοργιά Κωνσταντία
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΙΤΛΟΣ
1. Απομαγνητοφώνηση κάθε συνεδρίασης.
2. Ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων:
Γραμματοσειρά: Arial 12 στιγμών και 36 γραμμές
ανά σελίδα
3. Παραγωγή φωτοαντιγράφων των
πρακτικών αριθμό ίσο με τον αριθμό των
επικεφαλή Δημοτικών Συμβούλων
4. Παραγωγή CD των κειμένων των
πρακτικών, αριθμό ίσο με τον αριθμό των
Δημοτικών Συμβούλων. Επιπλέον ένα για
1)
το αρχείο της γραμματείας του Δημοτικού
Συμβουλίου.
5. Η βιβλιοδεσία να γίνεται με
θερμοκολλητικό εξώφυλλο
6. Η παράδοση των απομαγνητοφωνημένων
πρακτικών αριθμού, ως προκύπτει από το
Νο 3, να γίνεται εντός 10 εργάσιμων
ημερών.
7. Η απόδοση των πρακτικών να γίνεται
όπως ακριβώς ακούγονται οι συζητήσεις
στο αρχείο ήχου.

Μ/Μ

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ

ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

Τεμ.

27

240,89€

6.504,06€

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

6.504,06€
1.495,93
8.000€

Ηράκλειο

Ο Προϊστάμενος

Κεφάκης Εμμανουήλ

07/04/2014

Η Συντάξασα

Μανουέλα Τσαγκαράκη
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αρθρο 1ο
Αντικείμενο της εργασίας είναι η :
1. Απομαγνητοφώνηση κάθε συνεδρίασης.
2. Ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων:
Γραμματοσειρά: Arial 12 στιγμών και 36 γραμμές ανά σελίδα

3. Παραγωγή φωτοαντιγράφων των πρακτικών αριθμό ίσο με τον αριθμό των
επικεφαλή Δημοτικών Συμβούλων (≤6)

4. Παραγωγή CD των κειμένων των πρακτικών, αριθμό ίσο με τον αριθμό των
Δημοτικών Συμβούλων. (≤51)
5. Η βιβλιοδεσία να γίνεται με θερμοκολλητικό εξώφυλλο
6. Η παράδοση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών αριθμού, ως προκύπτει από
το Νο 3, να γίνεται εντός 10 εργάσιμων ημερών.
7. Η απόδοση των πρακτικών να γίνεται όπως ακριβώς ακούγονται οι συζητήσεις
στο αρχείο ήχου.
Προϋπολογισμός: 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις:

1. Της παρούσης μελέτης
2. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως
αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 και την παρ. 13
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
3. Το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/10 Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
4. Την παρ 13 του άρθρου 20 Άρθρο Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα του Ν. 3731/08 Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας
και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
5. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις
6. Του ΠΔ 28/80 Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως

7. Την υπ' αριθ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση
Υπουργού Οικονομικών, Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1
του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
8. Την

υπ'αριθ.

259/2014

&

ΑΔΑ

ΒΙΗΦΩ0Ο-ΥΥ8

Απόφαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου.
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9. Την υπ'αριθ. Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ΠΑΥ Α-706/2014
Η υπηρεσία θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 10-6117.001 με τίτλο «Αμοιβή για
εργασία απομαγνητοφώνησης, πολυγράφησης κ.λ.π. των πρακτικών των
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» προϋπολογισμού έτους 2014.
Άρθρο 3ο
Συμβατικά Τεύχη
Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ.
28/1980 είναι:
α) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου, β) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός, γ)
Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, δ) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, ε) Η Τεχνική
περιγραφή
Άρθρο 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας
Η εκτέλεση της εργασίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απόφαση Δημάρχου,
κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών, με
συμπλήρωση του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980.
Άρθρο 5ο
Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της
προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την
έγκριση της εργασίας θα γίνει από υπαλλήλους του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων που ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Συλλογή
Προσφορών.
Άρθρο 6ο
Κριτήριο Κατακύρωσης
Κατακύρωση προσφοράς θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή εφόσον
πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Χρόνος εκτέλεσης εργασίας
Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται 15 μήνες (δέκα πέντε μήνες), από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον Ανάδοχο.
Άρθρο 8ο
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Σύμβαση
Ο ανάδοχος της εκτέλεσης της εργασίας, μετά την κατά νόμο έγκριση του
αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, που θα ορίσει
το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.
Άρθρο 9ο
Παραλαβή
Η παραλαβή θα γίνει από τριμελή επιτροπή σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον
χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση.
Η παραλαβή θα γίνει σε χρόνο που θα προσδιοριστεί στη σύμβαση.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη της
παραλαμβανόμενης εργασίας ή την αντικατάστασή της.
Εφ'όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της επιτροπής,
εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην
τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον
προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.
Αρθρο 10ο
Πλημμελής κατασκευή
Εάν η εκτέλεση της εργασίας δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, τις
προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να
αποκαταστήσει ή να βελτιώσει τα όποια λάθη διαπιστωθούν, σύμφωνα με τις
υποδείξεις του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Τρόπος πληρωμής
Για την εκτέλεση της εργασίας η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε 8.000,00
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού
αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται
ύστερα από έκδοση του σχετικού παραστατικού του αναδόχου και ανάλογα με την
παράδοση της εργασίας.
Περαιτέρω

πληροφορίες

για

τον

τρόπο

πληρωμής

του

Αναδόχου

θα

συμπεριληφθούν στην Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο
φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο
και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄όλη την διάρκεια ισχύος της
εντολής.
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Το νόμισμα της αμοιβής είναι κατ'αποκλειστικότητα το ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Κράτηση 0,10% υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Βάσει του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α' / 18-04-2013)
Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και
για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η
διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ειδικό
κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης.
Προς εφαρμογή του παραπάνω Νόμου, ενεργοποιήθηκε στο όνομα της Αρχής, ο
αριθμός ΕΤΕ-155540127-55 ειδικός λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας.
Αναλογούν ποσό 0,10% : 7,27ευρώ
Αιτιολογία Κατάθεσης: Δήμος Ηρακλείου, «Αμοιβή για εργασία απομαγνητοφώνησης,
πολυγράφησης κ.λ.π. των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου»,
επωνυμία αναδόχου.
Αρθρο 13ο
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.
Αρθρο 14ο
Έκπτωση του Αναδόχου
Εφ’όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης
της εργασίας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις
του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ηράκλειο 07/04/2014
Η Συντάξασα

Ο Προϊστάμενος
Κεφάκης Εμμανουήλ

Τσαγκαράκη Μανουέλα
Η Διευθύντρια
Βοργιά Κωνσταντία
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αρθρο 1ο
1. Απομαγνητοφώνηση κάθε συνεδρίασης.
2. Ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων:
Γραμματοσειρά: Arial 12 στιγμών και 36 γραμμές ανά σελίδα

3. Παραγωγή φωτοαντιγράφων των πρακτικών αριθμό ίσο με τον αριθμό των
επικεφαλή Δημοτικών Συμβούλων (≤6)

4. Παραγωγή CD των κειμένων των πρακτικών, αριθμό ίσο με τον αριθμό των
Δημοτικών Συμβούλων. (≤51)
5. Η βιβλιοδεσία να γίνεται με θερμοκολλητικό εξώφυλλο
6. Η παράδοση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών αριθμού, ως προκύπτει από
το Νο 3, να γίνεται εντός 10 εργάσιμων ημερών.
7. Η απόδοση των πρακτικών να γίνεται όπως ακριβώς ακούγονται οι συζητήσεις
στο αρχείο ήχου.
Προϋπολογισμός: 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις:
1. Της παρούσης μελέτης
2. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως
αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 και την παρ. 13
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
3. Το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/10 Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
4. Την παρ 13 του άρθρου 20 Άρθρο Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα του Ν. 3731/08 Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας
και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
5. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις
6. Του ΠΔ 28/80 Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως

7. Την υπ' αριθ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση
Υπουργού Οικονομικών, Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1
του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
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8. Την

υπ'αριθ.

259/2014

&

ΑΔΑ

ΒΙΗΦΩ0Ο-ΥΥ8

Απόφαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου.

9. Την υπ'αριθ. Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ΠΑΥ Α-706/2014
Η υπηρεσία θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 10-6117.001 με τίτλο «Αμοιβή για εργασία
απομαγνητοφώνησης,

πολυγράφησης

κ.λ.π.

των

πρακτικών

των

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» προϋπολογισμού έτους 2014.
Αρθρο 3ο
Τεχνικές Προδιαγραφές
1. Απομαγνητοφώνηση κάθε συνεδρίασης.
2. Ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων:
Γραμματοσειρά: Arial 12 στιγμών και 36 γραμμές ανά σελίδα
3. Παραγωγή φωτοαντιγράφων των πρακτικών αριθμό ίσο με τον αριθμό των
επικεφαλή Δημοτικών Συμβούλων
4. Παραγωγή CD των κειμένων των πρακτικών, αριθμό ίσο με τον αριθμό των
Δημοτικών Συμβούλων. Επιπλέον ένα για το αρχείο της γραμματείας του
Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Η βιβλιοδεσία να γίνεται με θερμοκολλητικό εξώφυλλο
6. Η παράδοση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών αριθμού, ως προκύπτει από
το Νο 3, να γίνεται εντός 10 εργάσιμων ημερών.
7. Η απόδοση των πρακτικών να γίνεται όπως ακριβώς ακούγονται οι συζητήσεις
στο αρχείο ήχου.

Ο Προϊστάμενος

Η συντάξασα

Κεφάκης Εμμανουήλ

Τσαγκαράκη Μανουέλα
Η Διευθύντρια

Κωνσταντία Βοργιά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΙΤΛΟΣ
1.
Απομαγνητοφώνηση κάθε συνεδρίασης.
2.
Ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων:
Γραμματοσειρά: Arial 12 στιγμών και 36 γραμμές
ανά σελίδα
3.
Παραγωγή φωτοαντιγράφων των
πρακτικών αριθμό ίσο με τον αριθμό των
επικεφαλή Δημοτικών Συμβούλων
4.
Παραγωγή CD των κειμένων των
πρακτικών, αριθμό ίσο με τον αριθμό των
Δημοτικών Συμβούλων. Επιπλέον ένα για το
1)
αρχείο της γραμματείας του Δημοτικού
Συμβουλίου.
5.
Η βιβλιοδεσία να γίνεται με
θερμοκολλητικό εξώφυλλο
6.
Η παράδοση των απομαγνητοφωνημένων
πρακτικών αριθμού, ως προκύπτει από το Νο
3, να γίνεται εντός 10 εργάσιμων ημερών.
7.
Η απόδοση των πρακτικών να γίνεται
όπως ακριβώς ακούγονται οι συζητήσεις στο
αρχείο ήχου.

Μ/Μ

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ

Τεμ.

27

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ

ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ημερομηνία...................................

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Υπογραφή και Σφραγίδα
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