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Αμαλιάδα 29/12/2011
Αρ. Πρωτ. : 44783

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Απόφαση Δημάρχου
Σειρά Β΄ Αριθμός 250/2011
ΘΕΜΑ : «Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας φωτοαντιγραφικού μηχανήματος»
Ο Δήμαρχος Ήλιδας,
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 της 11389/08.03.1993
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
5. Τη 464/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας με την οποία
εγκρίθηκε η υλοποίηση της προμήθειας ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για
τη Δ/νση Διοίκησης και Πρόνοιας του Δήμου Ήλιδας, και ορίστηκε ως τρόπος
εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας ο πρόχειρος διαγωνισμός.
6. Την 328/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ήλιδας με την οποία
εγκρίθηκε το 63/2011 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του
ανωτέρω φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και συντάχθηκαν οι όροι διενέργειας του
πρόχειρου διαγωνισμού.
7. Την εγγεγραμμένη, στον προϋπολογισμό του έτους 2011 του Δήμου Ήλιδας,
πίστωση ποσού € 15.000,00 στον κωδικό : 10.7135.000 με τίτλο : Προμήθεια
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος Διοικητικών.

Αποφασίζει
1. Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού
Μηχανήματος 2011, με προϋπολογισθείσα δαπάνη δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€
15.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με υπάρχουσα πίστωση €
15.000,00 από Ίδια Έσοδα.
2. Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012 και ώρα
11:00, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :
Άρθρο 1
Τεχνικές προδιαγραφές
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που
εγκρίθηκαν με την παρούσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ήλιδας.
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Το Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα θα παραδοθεί εγκατεστημένο σε χώρο του
Λαζαράκειου Δημοτικού Μεγάρου Αμαλιάδας, σε πλήρη λειτουργία, με τους
υπαλλήλους κατάλληλα εκπαιδευμένους στον χειρισμό τους.
Ορίζεται ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο του ζητούμενου
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και εφαρμογών.
Άρθρο 2
Υποβολή προσφορών
Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο
Αμαλιάδας τη Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 11.00 ενώπιον της επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού. Η υποβολή προσφορών θα γίνεται μέχρι τη στιγμή
έναρξης της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Μετά την αποσφράγιση
της πρώτης προσφοράς καμία νέα προσφορά δε γίνεται δεκτή.
Άρθρο 3
Δικαιούμενοι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στον πρόχειρο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν
εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους
ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών
υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Άρθρο 4
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον πρόχειρο διαγωνισμό οφείλει να
προσκομίσει με ποινή, να μην γίνει δεκτή η προσφορά του :
α. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του σε αυτό και για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
νωρίτερα από την ημερομηνία της προσφοράς.
β. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι :
i) Ο υποψήφιος προμηθευτής είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
ii) Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του
δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
ανάλογης κατάστασης.
iii) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι
δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της από διαγωνισμούς του δημοσίου ή
των ΟΤΑ.
Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα
στοιχεία:
i) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
ii) Ο πλήρης τίτλος του φορέα (Δήμος Ήλιδας).
iii) Ο αριθμός του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών (63/2011).
iv) Η ημερομηνία του διαγωνισμού.
v) Τα στοιχεία του συμμετέχοντα.
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα :
i) Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.
ii) Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε υπόψη του τους όρους της
διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
iii) Δήλωση διαγωνιζομένου για την χώρα προέλευσης και κατασκευής των
υλικών που προσφέρει.
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iv) Δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς.
Μέσα σε ιδιαίτερα σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει με κεφαλαία γράμματα
την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», καθώς και όλα τα στοιχεία του εξωτερικού
φακέλου και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (Παραγρ. β, του άρθρου 12, της
Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
- Τεχνική προσφορά.
- Τεχνικές προδιαγραφές.
- Αναλυτικά ενημερωτικά έντυπα.
- Δήλωση για το service μετά την πώληση και την τεχνική βοήθεια εκ μέρους
του προμηθευτή, καθώς και για την κάλυψη διασφάλισης ανταλλακτικών.
- Παραστατικά πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή για
την ποιότητα κατασκευής των προς προμήθεια υλικών κατά ISO και
πιστοποιητικών ασφάλειας των προσφερόμενων προϊόντων κατά CE.
- Άλλα παραστατικά ελέγχου ποιότητας που επιβεβαιώνουν τήρηση
προδιαγραφών και προτύπων του ΕΛΟΤ ή και αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε.
των προσφερομένων προϊόντων.
- Παραστατικά εμπειρίας ενδιαφερόμενου προμηθευτή.
- Δήλωση για το χρόνο παράδοσης του προσφερόμενου φωτοαντιγραφικού
μηχανήματος.
Σε περίπτωση κατά την οποία τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι
δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου (Παρ. 3,
του άρθρου 12, της Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα λοιπά στοιχεία του εξωτερικού φακέλου θα έχουν
τοποθετηθεί σε δύο αντίγραφα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (Παρ. β, του
άρθρου 12, της Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ
τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων
βαρών στα γραφεία του Δήμου Ήλιδας.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται, ανά
μονάδα και στο σύνολο της προσφοράς, χωρίς ΦΠΑ. Για τη σύγκριση των
προσφορών λαμβάνεται υπ’ όψη η τιμή χωρίς ΦΠΑ.
Άρθρο 5
Προσφορές
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να είναι γραμμένα
στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα,
προσθήκες και διορθώσεις. Προσφορές ασαφείς που δεν μπορούν να ερμηνευθούν
ή που υπάρχουν διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς απορρίπτονται.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της διακήρυξης, εκτός από τα σημεία που αναφέρει σε ρητή δήλωση του
(Παραγρ. 5, του άρθρου 12, της Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση τροποποίηση ή και απόκρουση όρων της
διακήρυξης.
Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή του διαγωνισμού.
Από τις διευκρινήσεις που δίδονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν (Παραγρ. 5, του άρθρου 12, της Υ.Α.
11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο γίνονται δεκτές, αρκεί
να είναι πλήρεις και αυτοτελείς.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να καλύπτουν το σύνολο του
ζητούμενου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και εφαρμογών.
Προσφορά που δε θα υποβληθεί μέχρι και την ημέρα και ώρα λήξης αποδοχής
προσφορών δε γίνεται δεκτή.
Άρθρο 6
Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής
παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.
Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές
που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής
προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και
σφραγίζεται από την επιτροπή.
2. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία
και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα τους αποσταλεί, η οποία
θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της
ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.
3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
– κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η προσφορά, πρέπει να συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στα άρθρα 7 και 9
παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ δικαιολογητικά.
Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των
προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της
απόφασης διενέργειας της προμήθειας.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της
απόφασης διενέργειας της προμήθειας δεν θα απορρίπτονται υπό την
προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους
και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η
προσφορά θα απορρίπτεται.
Επισημαίνεται ότι :
1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη
λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν
ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον, είτε ύστερα από έγγραφο
της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 7
Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από
την επομένη της ημέρας λήξης υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Άρθρο 8
Αξιολόγηση προσφορών
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι
προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους
λοιπούς όρους της απόφασης διενέργειας της προμήθειας.
Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών είναι:
1. Ποιότητα φωτοαντιγραφικού μηχανήματος με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές
2. Τεχνική αξία και αποδοτικότητα
3. Ομοιογένεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος με άλλο που ήδη
χρησιμοποιείται
4. Λειτουργικά
και
αισθητικά
χαρακτηριστικά
φωτοαντιγραφικού
μηχανήματος και εφαρμογών
5. Σχέση κόστους και αποδοτικότητας
6. Χρόνος παράδοσης
7. Εγγύηση καλής λειτουργίας
8. Εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τεχνική βοήθεια
Τα ανωτέρω στοιχεία αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο (2) ομάδες ως εξής :
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

–

ΒΑΘΜΟΣ

Ποιότητα φωτοαντιγραφικού μηχανήματος με βάση τις
τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνική αξία και αποδοτικότητα
Ομοιογένεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος με άλλο που
ήδη χρησιμοποιείται
Λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και εφαρμογών
Σχέση κόστους και αποδοτικότητας
ΣΥΝΟΛΟ

15
10
5
15
5
50

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Χρόνος παράδοσης
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τεχνική βοήθεια
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ
15
20
15
50

Η συνολική βαθμολογία της κάθε ομάδας κυμαίνεται από 40 βαθμούς (αν η
προσφορά έχει γίνει τεχνικά αποδεκτή αλλά δεν καλύπτονται πλήρως οι όροι της
διακήρυξης) μέχρι 60 βαθμούς αν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της
διακήρυξης. Αν καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις, βαθμολογείται με 50
βαθμούς.
Για τις δύο ομάδες βαθμολόγησης (τεχνικών προδιαγραφών και τεχνικής
υποστήριξης) ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται για την ομάδα Α σε
ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) και για την ομάδα Β σε ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%).
Για την εξαγωγή της Σταθμισμένης Βαθμολογίας πολλαπλασιάζεται η
βαθμολογία κάθε ομάδας χαρακτηριστικών με τον αντίστοιχο συντελεστής
βαρύτητας της ομάδας.
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Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ)
της Τιμής της προσφοράς προς την Σταθμισμένη Βαθμολογία της :
Λ=

Τιμή Προσφοράς
Σταθμισμένη Βαθμολογία

Άρθρο 9
Επιλογή προμηθευτή
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής σε όποιον προμηθευτή προσφέρει τη συμφερότερη προσφορά ύστερα
από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.
Άρθρο 10
Εγγυήσεις
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας,
υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, για ποσό ίσο με το 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας
υποχρεούται να παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας και διατήρησης για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, το οποίο αρχίζει από την
ημερομηνία παράδοσης των υλικών.
Κατά την διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο προμηθευτής
οφείλει, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Δήμου Ήλιδας, να αντικαταστήσει
ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημά του, που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη η οποία
δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του.
Το περιεχόμενο των εγγυήσεων διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η
παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 11
Χρόνος παράδοσης των υλικών
Το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα πρέπει να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία
μέσα σε χρόνο, το αργότερο, εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης. Προσφορές που ορίζουν μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
Άρθρο 12
Παραλαβή των υλικών
Η παραλαβή του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος θα γίνει από την αρμόδια
επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15)
ημερών από την παράδοση και θέση σε λειτουργία.
Η παράδοση του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος ολοκληρώνεται όταν
ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, η θέση σε πλήρη λειτουργία και η εκπαίδευση των
υπαλλήλων.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, αν το επιθυμεί, ο
προμηθευτής ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.
Άρθρο 13
Τρόπος πληρωμής
Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά
την παραλαβή του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, με την έκδοση χρηματικού
εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Άρθρο 14
Κρατήσεις
Στη συμβατική αξία των υλικών, εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται οι ακόλουθες
κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή :
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1. Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4% (άρθρο 55 παρ. 1 περίπτ. στ΄ Ν
2238/1994).
2. Υπέρ ΤΑΔΚΥ 2% (άρθρο 7 παρ. 8 Ν. 2286/1995, όπως προστέθηκε με το
άρθρο 13, παρ. 5 του Ν. 2503/1997, άρθρο 3 παρ. 1β Ν. 1726/44, Εγκ.
Υπ. Εσωτ. 64624/25.07.1975).
Άρθρο 15
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη διενεργούμενη προμήθεια παρέχονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από το Γραφείο Δημοπράτησης, του Τμήματος Δαπανών –
Διαχείρισης Υλικών, της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Ήλιδας, ταχυδρομική
διεύθυνση : Φιλικής Εταιρείας 6, 272 00 Αμαλιάδα, τηλέφωνο : 2622.360.564,
τηλεομοιότυπο : 2622.360.549.
Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν
χορηγείται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στους ενδιαφερομένους μέχρι την
παραμονή της ημέρας λήξης υποβολής προσφορών.
Άρθρο 16
Δημοσίευση
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ σε ημερήσια
τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Λαζαράκειου
Δημοτικού Μεγάρου Αμαλιάδας.
Η δαπάνη για τη δημοσίευση βαρύνει το Δήμο Ήλιδας.
Ακροτελεύτιο Άρθρο
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση διενέργειας
προμήθειας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 και της
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, όπως ισχύουν.
3. Αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης αποτελεί το 63/2011 Τεύχος
Τεχνικών Προδιαγραφών που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και
εγκρίθηκε με την 328/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ήλιδας, το οποίο και τη συνοδεύει.

Με εντολή Δημάρχου (απόφ. 2/2011)
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κοινοποίηση :
Γραφείο Δημάρχου
Δ/νση Οικονομικών
Δ/νση Διοίκησης και Πρόνοιας
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ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τίτλος προμήθειας

:

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
2011

Φορέας προμήθειας

:

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Αριθμός τεύχους
τεχνικών προδιαγραφών

:

63 / 2011

Προϋπολογισμός

:

€ 15.000,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Μπούτσικας Διονύσιος
ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων
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ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Τίτλος προμήθειας : Φωτοαντιγραφικό
Μηχάνημα 2011

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, ενός (1) καινούριου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος,
ψηφιακής τεχνολογίας με δυνατότητες σαρωτή, δικτυακού εκτυπωτή και τηλεομοιοτύπου, για τις
ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης και Πρόνοιας του Δήμου Ήλιδας.
Το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα θα είναι καινούριο και αμεταχείριστο, συγχρόνου εξελιγμένης
κατασκευής, αρίστης ποιότητας, θα συνοδεύεται απαραίτητα από εγγύηση καλής λειτουργίας για
περίοδο τουλάχιστον ενός (1) έτους και εγγύηση εύρεσης απαιτούμενων ανταλλακτικών και
αναλωσίμων για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
Ο προμηθευτής οφείλει να μεταφέρει και να εγκαταστήσει το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, σε χώρο
που θα του υποδειχθεί, να το θέσει σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου
Ήλιδας στην ορθή χρήση και λειτουργία του. Ακόμη ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος κατά τη
διάρκεια του χρόνου εγγύησης να αναλάβει δωρεάν την συντήρηση και επισκευή του
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος. Επίσης υποχρεούνται να παρέχει υπηρεσίες προληπτικής
συντήρησης, προμήθειας αναλωσίμων, κάλυψης ανταλλακτικών και επιδιόρθωσης τυχόν λειτουργικών
βλαβών για όσο διάστημα βρίσκεται σε λειτουργία.
Οι προδιαγραφές του προσφερόμενου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος θα είναι σύμφωνες με την
Τεχνική Περιγραφή και τον Πίνακα Συμμόρφωσης του παρόντος Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών.
Θα πρέπει επίσης να καλύπτει τις πλέον πρόσφατες προδιαγραφές ποιότητας κατασκευής,
ενεργειακής αποδοτικότητας και εργονομίας, και τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου
υγιεινής και ασφάλειας.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/1995, της Υ.Α. 11389/1993
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 3463/2006.
Για την προμήθεια αυτή έχει ληφθεί ήδη η 464/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας με
την οποία ορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται, μαζί με το ΦΠΑ, στο ποσό των 15.000,00 €
και θα καλυφθεί από Ίδια Έσοδα. Για την υλοποίηση της προμήθειας έχει εγγραφεί πίστωση ποσού €
15.000,00 στον Κ.Α. : 10.7135.000 με τίτλο : Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος Διοικητικών,
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011, ενώ αντίστοιχη πίστωση θα εγγραφεί και στον υπό
σύνταξη προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012.
Αμαλιάδα 25 / 11 / 2011
Ο Συντάξας
Μπούτσικας Διονύσιος
ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων
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ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Τίτλος προμήθειας : Φωτοαντιγραφικό
Μηχάνημα 2011

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δαπάνη που απαιτείται για την προμήθεια ενός (1) καινούριου φωτοαντιγραφικού
μηχανήματος, ψηφιακής τεχνολογίας με δυνατότητες σαρωτή, δικτυακού εκτυπωτή και
τηλεομοιοτύπου υπολογίζεται να ανέλθει στα € 15.000,00.
Αναλυτικά :

α.α.
1.

Είδος
Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα

Μονάδα
Μέτρησης
Τεμάχιο

Τιμή
Μονάδας
1
12.195,12
Φ.Π.Α. 23%
Απαιτούμενη δαπάνη

Ποσότητα

Δαπάνη
12.195,12
2.804,88
15.000,00

Αμαλιάδα 25 / 11 / 2011
Ο Συντάξας

Μπούτσικας Διονύσιος
ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων
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ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Τίτλος προμήθειας : Φωτοαντιγραφικό
Μηχάνημα 2011

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το προμηθευόμενο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα οφείλει να καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις :

























Απαιτήσεις
Να είναι απόλυτα καινούριο, ψηφιακής τεχνολογίας, με σάρωση με χρήση δέσμης laser και
ηλεκτροφωτογραφική εκτύπωση.
Να εκτυπώνει αντίγραφα με χαμηλό κόστος και υψηλή ευκρίνεια.
Να εκτυπώνει τουλάχιστον πενήντα (50) αντίγραφα το λεπτό σε διάσταση Α4 και αρκετά
μεγάλο όγκο εργασίας σε μηνιαία βάση.
Να αναπαράγει αντίγραφα Α3, Α4, Α5, Α6 και να δέχεται χαρτί αντιγραφής Α6 – Α3+.
Να διαθέτει αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης απεριορίστων φύλλων, όλων των διαστάσεων,
μέχρι και Α3.
Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη μεγάλου αριθμού πρωτοτύπων διάστασης έως και Α3.
Να σμικρύνει και να μεγεθύνει από 25% μέχρι 400% (σε βαθμίδες 1%).
Να κάνει ηλεκτρονική σελιδοποίηση, αυτόματη επιλογή χαρτιού και προσανατολισμού
σελίδας, φωτεινότητα και αντίθεση ειδώλου, απαλοιφή περιθωρίων/κέντρου, χωριστή
αντιγραφή σελίδων βιβλίων.
Να τροφοδοτείται από χαρτί από 2 τουλάχιστον κασέτες – συρτάρια και από πλευρικό
παρακαμπτήριο τροφοδότη αυτόματα.
Να λειτουργεί σαν εκτυπωτής με υψηλή ανάλυση.
Να είναι έτοιμο να συνδεθεί σε δίκτυο Ethernet 10/100/1000 για να λειτουργεί σαν δικτυακός
εκτυπωτής.
Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη, ικανής χωρητικότητας, για την υποστήριξη μεγάλου
αριθμού εκτυπώσεων.
Να ενσωματώνει λειτουργία διαχείρισης εγγράφων και να λειτουργεί σαν διαχειριστής
εγγράφων.
Να διαθέτει σκληρό δίσκο, ικανής χωρητικότητας, για την εγγενή λειτουργία διαχείρισης
εγγράφων.
Να σαρώνει με ταχύτητα μεγάλο αριθμό εγγράφων.
Να ενσωματώνει λογισμικό διαχείρισης σαρωμένων εγγράφων.
Να είναι έτοιμο να συνδεθεί στο τηλεφωνικό δίκτυο ώστε να λειτουργήσει σαν τηλεομοιότυπο.
Να αποστέλλει τηλεομοιοτυπίες σε πολλαπλούς αποδέκτες.
Να έχει τη δυνατότητα προεπισκόπησης εισερχόμενων τηλεομοιοτυπιών πριν την εκτύπωση.
Να έχει ξεχωριστούς χώρους απόθεσης φωτοαντιγράφων, εκτυπώσεων και τηλεομοιοτυπιών.
Να διαθέτει εργοστασιακή βάση/αποθήκη με ρόδες.
Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Η εγγύηση
θα καλύπτει όλα τα μηχανικά μέρη αλλά και τις εφαρμογές εκτύπωσης.
Να πληρεί τα τελευταία πρότυπα ποιότητας κατασκευής, ενεργειακής αποδοτικότητας,
περιβαλλοντικής προστασίας, ασφάλειας και εργονομίας.
Να συνοδεύεται από αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά.

Το προμηθευόμενο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα πρόκειται να επιτελέσει τις ακόλουθες λειτουργίες των
υπηρεσιών :





Λειτουργίες
Αναπαραγωγή μεγάλου αριθμού εντύπων.
Εκτύπωση μεγάλου όγκου εγγράφων από αρκετούς συνδεδεμένους υπολογιστές.
Αποστολή και λήψη πλήθους εγγράφων (μέσω τηλεομοιοτύπου).
Ψηφιοποίηση και διανομή εγγράφων μέσω δικτύου (σάρωση και αποστολή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Το προμηθευόμενο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα
χαρακτηριστικά :

πρέπει να διακρίνεται από τα ακόλουθα
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Χαρακτηριστικά







Πολλαπλές λειτουργίες
Ταχύτητα εκτέλεσης λειτουργιών
Ευκολία χρήσης
Οικονομική λειτουργία
Αξιοπιστία
Εξοικονόμηση χώρου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
α/α
Α

Α.1

Υποχρεωτική
απαίτηση
Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα (τεμάχιο 1)
Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, ψηφιακής
ΝΑΙ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

τεχνολογίας, με ενσωματωμένες λειτουργίες
σαρωτή, εκτυπωτή δικτύου και
τηλεομοιοτύπου

Α.2

Ταχύτητα φωτοαντιγραφής τουλάχιστον
50 σελίδες Α4 ανά λεπτό

Α.3

Ανάλυση εκτύπωσης

Α.4

Αυτόματος Τροφοδότης Αναστροφέας
Πρωτοτύπων

Α.5

Μνήμη RAM, σκληρός δίσκος

Α.6

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

Α.7

Σελιδοποίηση αντιγράφων –
εκτυπώσεων με δημιουργία
διαχωρισμένων παρτίδων

Α.8

Χωρητικότητα χαρτιού τουλάχιστον
1000 φύλλων και βοηθητικός δίσκος 100
φύλλων
Διαστάσεις χαρτιού από Α6 μέχρι Α3

Α.9

Α.10 Βάρη χαρτιού από 50g/m2 - 200g/m2
Α.11 Σμικρύνσεις – μεγεθύνσεις με κλίμακα

ΝΑΙ
ΝΑΙ
τουλάχιστον
600x600 dpi
ΝΑΙ
τουλάχιστον
100 φύλλων
ΝΑΙ
Τουλάχιστον
768 MB RAM
και HDD40GΒ
ΝΑΙ
Α4 και Α3
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
τουλάχιστον
ΝΑΙ

από 25-400%

Α.12 Πολλαπλά αντίγραφα από 1-999

ΝΑΙ

Α.13 Εύχρηστο περιβάλλον χειρισμού με

ΝΑΙ

Α.14 Ηλεκτρονικό σύστημα για λειτουργία

ΝΑΙ

Α.15 Λειτουργία δικτυακού εκτυπωτή σε δίκτυο

ΝΑΙ

Α.16 Δυνατότητες σύνδεσης

ΝΑΙ

οθόνη επαφής

μηχανήματος μόνο από
εξουσιοδοτημένα άτομα

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000

Α.17 Ανάλυση εκτύπωσης

ΝΑΙ
Να αναφερθεί
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Απάντηση
προμηθευτή

Παραπομπή

α/α

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α.18 Λογισμικό ελέγχου εκτυπώσεων
Α.19 Λειτουργία έγχρωμου δικτυακού σαρωτή με

ΝΑΙ

Α.20 Λειτουργία διαχείρισης εγγράφων

ΝΑΙ

Α.21 Λογισμικό ελέγχου διαχείρισης εγγράφων

ΝΑΙ

Α.22 Λειτουργία τηλεομοιοτύπου μέσω

ΝΑΙ

ταχύτητα σάρωσης τουλάχιστον 35
σελ/λεπτό

τηλεφωνικού κέντρου

Α.23 Δυνατότητα αποστολής

ΝΑΙ
τουλάχιστον
10

τηλεομοιοτυπιών σε πολλαπλούς
αποδέκτες

Α.24 Λογισμικό ελέγχου τηλεομοιοτυπιών

ΝΑΙ

Α.25 Ξεχωριστοί χώροι απόθεσης

ΝΑΙ

Α.26 Θα συνοδεύεται από εργοστασιακή

ΝΑΙ

Α.27 Θα συνοδεύεται από καλώδια

ΝΑΙ

Α.28 Αναλυτικά τεχνικά εγχειρίδια και λογισμικό

ΝΑΙ

Α.29 Να αναφερθούν όλα τα αναλώσιμα, η

ΝΑΙ

φωτοαντιγράφων, εκτυπώσεων και
τηλεομοιοτυπιών
βάση – αποθήκη με ρόδες

σύνδεσης

υποστήριξης/εγκατάστασης

διάρκεια ζωής τους και το κόστος τους
βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου αλλά και η
πιθανή προσφερόμενη έκπτωση μετά το
τέλος της περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας

Α.Π. Στοιχεία ποιότητας φωτοαντιγραφικού μηχανήματος
Α.Π.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας
ΝΑΙ
Τουλάχιστον
1 έτος
Α.Π.2 Εγγύηση ολικής αντικατάστασης σε
ΝΑΙ
περίπτωση αδυναμίας επισκευής

A.Π.3 Πιστοποίηση ασφάλειας προϊόντος κατά CE
Α.Π.4 Πιστοποίηση κατασκευαστή για την
ποιότητα κατασκευής

Α.Π.5 Συμβόλαιο συντήρησης κατά την διάρκεια
αλλά και μετά την λήξη της εγγύησης

ΝΑΙ
ΝΑΙ
Να
προσκομιστεί
ΝΑΙ

σελίδα 16 από 25

Απάντηση
προμηθευτή

Παραπομπή

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Τίτλος προμήθειας : Φωτοαντιγραφικό
Μηχάνημα 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας, μετά από
πρόχειρο διαγωνισμό, ενός (1) καινούριου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος με πολλαπλές λειτουργίες
γραφείου.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ισχύουσες διατάξεις
α. Της Π1/2260/2005 του ΥΠ.ΑΝ. περί «Εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους
2005», μέχρι νεοτέρας.
β. Της 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», και των ερμηνευτικών
εγκυκλίων 27/1993 και 53/1993, που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της.
γ. Του Ν. 2286/1995 (άρθρο 2 παράγ. 12 εδάφ. γ), περί «Προμηθειών του Δημόσιου Τομέα και
ρυθμίσεων συναφών θεμάτων», (ΦΕΚ Α΄19/01.02.1995).
δ. Της Π1/7445/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους
στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ Β΄112/31.01.2002).
ε. Της Π1/7446/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2
(παραγ. 5,12, 13 & 16) του Ν. 2286/1995» (ΦΕΚ Β΄112/31.01.2002).
στ. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
ζ. Του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» για την Οικονομική Επιτροπή και τις αρμοδιότητές της.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Συμβατικά Στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι :
α. Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
β. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
γ. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τεχνικές Προδιαγραφές).
δ. Η Προσφορά του αναδόχου (Τεχνική & Οικονομική Προσφορά).
AΡΘΡΟ 3ο
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας
3.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 15.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
3.2 Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2011.
3.3 Θα χρηματοδοτηθεί από Ίδια Έσοδα.
(Υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον τρέχοντα προϋπολογισμό και στον κωδικό : 10.7135.000
με τίτλο : Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος Διοικητικών)
ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού & χρόνος υποβολής προσφορών
4.1 Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με ανάθεση ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό.
4.2 Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται σε είκοσι ημέρες από τη
δημοσίευση της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη διακήρυξη πρόχειρου
διαγωνισμού.
4.3 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι
συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης
α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή μετά από προηγούμενη
γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
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β. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24 της
Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. (Παράγ. 2.α του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης παρέχεται με εγγυητική επιστολή πιστωτικών
ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. που έχουν το δικαίωμα προς αυτό, στην Ελληνική
γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, καθώς επίσης και με έντοκα γραμμάτια δημοσίου.
γ. Η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης (Παράγ. 2.γ του άρθρου 26 της Υ.Α.
11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
δ. Η εγγυητική αυτή θα πρέπει ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα οριζόμενα στην παράγ. 12.δ, του άρθρου 26
της Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ε. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
υλικού και αντικαθίσταται από έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας. (Παραγρ. 2.ε του άρθρου 26 της
Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
ΑΡΘΡΟ 7ο
Υπογραφή σύμβασης
Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία
της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει
από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην
προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή
με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 35 της Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Σύμβαση
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση
συντάσσεται με βάση τους όρους της Γενικής & Ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και της προσφοράς
του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά νόμο Επιτροπή.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα εξής :
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο Ήλιδας από το Δήμαρχο ή τον εξουσιοδοτηθέντα εκπρόσωπό του.
Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης.
(Παραγ. 1, 2, & 3 του άρθρου 25 της Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
ΑΡΘΡΟ 9ο
Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς σε ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 10ο
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση θα γίνει σε χώρο του Λαζαράκειου Δημοτικού Μεγάρου Αμαλιάδας που θα υποδειχθεί από
το αρμόδιο όργανο.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή υλικών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και θα πραγματοποιηθεί εντός 15
ημερών από την παράδοση των υλικών.
(Παραγ. 1, 2 & 3 του άρθρου 28 της Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. σε συνδυασμό με τις
παραγ. 1,2 & 3 του άρθρου 29 της αυτής Υπουργικής Απόφασης).
ΑΡΘΡΟ 12ο
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγ. 1.α, 2 & 3, του άρθρου 36 της Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου Ήλιδας
και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α. 11389/1993
του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Αμαλιάδα 25 / 11 / 2011
Ο Συντάξας

Μπούτσικας Διονύσιος
ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων
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ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Τίτλος προμήθειας : Φωτοαντιγραφικό
Μηχάνημα 2011

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη
συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Μηχανήματος 2011, με
προϋπολογισθείσα δαπάνη δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€ 15.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%,
με υπάρχουσα πίστωση € 15.000,00 από Ίδια Έσοδα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :

Άρθρο 1
Τεχνικές προδιαγραφές
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την
___/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ήλιδας.
Το Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα θα παραδοθεί εγκατεστημένο σε χώρο του Λαζαράκειου
Δημοτικού Μεγάρου Αμαλιάδας, σε πλήρη λειτουργία, με τους υπαλλήλους κατάλληλα
εκπαιδευμένους στον χειρισμό τους.
Ορίζεται ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο του ζητούμενου φωτοαντιγραφικού
μηχανήματος και εφαρμογών.
Άρθρο 2
Υποβολή προσφορών
Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας τη
____________ ___ Δεκεμβρίου 2011 και ώρα ____ ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
Η υποβολή προσφορών θα γίνεται μέχρι τη στιγμή έναρξης της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών. Μετά την αποσφράγιση της πρώτης προσφοράς καμία νέα προσφορά δε γίνεται δεκτή.
Άρθρο 3
Δικαιούμενοι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στον πρόχειρο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι
ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το
αντικείμενο της προμήθειας.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της
ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Άρθρο 4
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον πρόχειρο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει με
ποινή, να μην γίνει δεκτή η προσφορά του :
α. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του σε αυτό και για
το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία της προσφοράς.
β. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι :
i) Ο υποψήφιος προμηθευτής είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
ii) Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν
τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν
τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
iii) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η
συμμετοχή της από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ.
Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα στοιχεία :
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i) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
ii) Ο πλήρης τίτλος του φορέα (Δήμος Ήλιδας).
iii) Ο αριθμός του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών (63/2011).
iv) Η ημερομηνία του διαγωνισμού.
v) Τα στοιχεία του συμμετέχοντα.
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα :
i) Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.
ii) Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε υπόψη του τους όρους της διακήρυξης και ότι τους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
iii) Δήλωση διαγωνιζομένου για την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρει.
iv) Δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς.
Μέσα σε ιδιαίτερα σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει με κεφαλαία γράμματα την ένδειξη
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», καθώς και όλα τα στοιχεία του εξωτερικού φακέλου και τα τεχνικά στοιχεία
της προσφοράς (Παραγρ. β, του άρθρου 12, της Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
- Τεχνική προσφορά.
- Τεχνικές προδιαγραφές.
- Αναλυτικά ενημερωτικά έντυπα.
- Δήλωση για το service μετά την πώληση και την τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή, καθώς
και για την κάλυψη διασφάλισης ανταλλακτικών.
- Παραστατικά πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή για την ποιότητα
κατασκευής των προς προμήθεια υλικών κατά ISO και πιστοποιητικών ασφάλειας των
προσφερόμενων προϊόντων κατά CE.
- Άλλα παραστατικά ελέγχου ποιότητας που επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών και προτύπων
του ΕΛΟΤ ή και αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. των προσφερομένων προϊόντων.
- Παραστατικά εμπειρίας ενδιαφερόμενου προμηθευτή.
- Δήλωση για το χρόνο παράδοσης του προσφερόμενου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος.
Σε περίπτωση κατά την οποία τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου
όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου
(Παρ. 3, του άρθρου 12, της Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα
λοιπά στοιχεία του εξωτερικού φακέλου θα έχουν τοποθετηθεί σε δύο αντίγραφα τα οικονομικά στοιχεία
της προσφοράς (Παρ. β, του άρθρου 12, της Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις
και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων βαρών στα γραφεία του Δήμου
Ήλιδας.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται, ανά μονάδα και στο σύνολο
της προσφοράς, χωρίς ΦΠΑ. Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ’ όψη η τιμή χωρίς
ΦΠΑ.
Άρθρο 5
Προσφορές
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική
γλώσσα. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις.
Προσφορές ασαφείς που δεν μπορούν να ερμηνευθούν ή που υπάρχουν διορθώσεις που τις καθιστούν
ασαφείς απορρίπτονται.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης, εκτός από τα σημεία που αναφέρει σε ρητή δήλωση του (Παραγρ. 5, του άρθρου 12, της Υ.Α.
11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνηση τροποποίηση ή και απόκρουση όρων της διακήρυξης.
Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή του διαγωνισμού. Από τις
διευκρινήσεις που δίδονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν (Παραγρ. 5, του άρθρου 12, της Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο γίνονται δεκτές, αρκεί να είναι πλήρεις και
αυτοτελείς.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να καλύπτουν το σύνολο του ζητούμενου
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και εφαρμογών.
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Προσφορά που δε θα υποβληθεί μέχρι και την ημέρα και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών δε
γίνεται δεκτή.
Άρθρο 6
Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και
αποσφράγισης προσφορών.
Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή
μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :
4. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται,
αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή.
5. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί
σε αυτούς που θα τους αποσταλεί, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος τρεις (3)
τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές
προσφορές.
6. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται.
Η προσφορά, πρέπει να συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στα άρθρα 7 και 9 παρ. 2 του
ΕΚΠΟΤΑ δικαιολογητικά.
Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών
σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της απόφασης διενέργειας της προμήθειας.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της απόφασης
διενέργειας της προμήθειας δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν
αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα
απορρίπτεται.
Επισημαίνεται ότι :
3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον, είτε
ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού
οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 7
Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας λήξης
υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 8
Αξιολόγηση προσφορών
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν
κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της απόφασης διενέργειας της
προμήθειας.
Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών είναι :
9. Ποιότητα φωτοαντιγραφικού μηχανήματος με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές
10. Τεχνική αξία και αποδοτικότητα
11. Ομοιογένεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος με άλλο που ήδη χρησιμοποιείται
12. Λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και εφαρμογών
13. Σχέση κόστους και αποδοτικότητας
14. Χρόνος παράδοσης
15. Εγγύηση καλής λειτουργίας
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16. Εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τεχνική βοήθεια
Τα ανωτέρω στοιχεία αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο (2) ομάδες ως εξής :
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
70%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ

Ποιότητα φωτοαντιγραφικού μηχανήματος με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές

15

Τεχνική αξία και αποδοτικότητα
Ομοιογένεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος με άλλο που ήδη
χρησιμοποιείται
Λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και
εφαρμογών
Σχέση κόστους και αποδοτικότητας
ΣΥΝΟΛΟ

10
5
15
5
50

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ

Χρόνος παράδοσης

15

Εγγύηση καλής λειτουργίας
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τεχνική βοήθεια
ΣΥΝΟΛΟ

20
15
50

Η συνολική βαθμολογία της κάθε ομάδας κυμαίνεται από 40 βαθμούς (αν η προσφορά έχει γίνει
τεχνικά αποδεκτή αλλά δεν καλύπτονται πλήρως οι όροι της διακήρυξης) μέχρι 60 βαθμούς αν
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Αν καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις, βαθμολογείται
με 50 βαθμούς.
Για τις δύο ομάδες βαθμολόγησης (τεχνικών προδιαγραφών και τεχνικής υποστήριξης) ορίζεται
συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται για την ομάδα Α σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) και
για την ομάδα Β σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
Για την εξαγωγή της Σταθμισμένης Βαθμολογίας πολλαπλασιάζεται η βαθμολογία κάθε ομάδας
χαρακτηριστικών με τον αντίστοιχο συντελεστής βαρύτητας της ομάδας.
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της
προσφοράς προς την Σταθμισμένη Βαθμολογία της :
Τιμή Προσφοράς
Λ =
Σταθμισμένη Βαθμολογία
Άρθρο 9
Επιλογή προμηθευτή
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε όποιον
προμηθευτή προσφέρει τη συμφερότερη προσφορά ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής
αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.
Άρθρο 10
Εγγυήσεις
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει
προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, για ποσό ίσο με το
10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να παράσχει
εγγύηση καλής λειτουργίας και διατήρησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, το
οποίο αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.
Κατά την διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο προμηθευτής οφείλει, ύστερα από
σχετική ειδοποίηση του Δήμου Ήλιδας, να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημά του, που
έχει υποστεί φθορά ή βλάβη η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του.
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Το περιεχόμενο των εγγυήσεων διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του
άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 11
Χρόνος παράδοσης των υλικών
Το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα πρέπει να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία μέσα σε χρόνο, το
αργότερο, εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Προσφορές που ορίζουν
μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 12
Παραλαβή των υλικών
Η παραλαβή του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα
από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση και θέση σε
λειτουργία.
Η παράδοση του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος ολοκληρώνεται όταν ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση, η θέση σε πλήρη λειτουργία και η εκπαίδευση των υπαλλήλων.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, αν το επιθυμεί, ο προμηθευτής ή
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.
Άρθρο 13
Τρόπος πληρωμής
Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την παραλαβή του
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα
συνοδεύεται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Άρθρο 14
Κρατήσεις
Στη συμβατική αξία των υλικών, εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι
οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή :
1. Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4% (άρθρο 55 παρ. 1 περίπτ. στ΄ Ν 2238/94).
2. Υπέρ ΤΑΔΚΥ 2% (άρθρο 7 παρ. 8 Ν. 2286/1995, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13, παρ. 5
του Ν. 2503/1997, άρθρο 3 παρ. 1β Ν. 1726/44, Εγκ. Υπ. Εσωτ. 64624/25.07.1975).
Άρθρο 15
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη διενεργούμενη προμήθεια παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
από το Γραφείο Δημοπράτησης, του Τμήματος Δαπανών – Διαχείρισης Υλικών, της Δ/νσης
Οικονομικών του Δήμου Ήλιδας, ταχυδρομική διεύθυνση : Φιλικής Εταιρείας 6, 272 00 Αμαλιάδα,
τηλέφωνο : 2622.360.523, τηλεομοιότυπο : 2622.360.501.
Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν χορηγείται ή
αποστέλλεται ταχυδρομικά στους ενδιαφερομένους μέχρι την παραμονή της ημέρας λήξης υποβολής
προσφορών.
Άρθρο 16
Δημοσίευση
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ σε ημερήσια τοπική εφημερίδα και θα
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Λαζαράκειου Δημοτικού Μεγάρου Αμαλιάδας.
Η δαπάνη για τη δημοσίευση βαρύνει το Δήμο Ήλιδας.
Ακροτελεύτιο Άρθρο
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση διενέργειας προμήθειας έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 2286/1995 και της 11389/1993 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, όπως ισχύουν.
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ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Τίτλος προμήθειας : Φωτοαντιγραφικό
Μηχάνημα 2011

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ήλιδας διακηρύσσει ότι, με την ___/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ήλιδας,
εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη
συμφερότερη προσφορά, η προμήθεια Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα 2011, προϋπολογισμού δαπάνης
δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€ 15.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας τη
____________ ___ Δεκεμβρίου 2011 και ώρα ____ με την κατάθεση των προσφορών ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται, αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή αντιπρόσωποι του δημοπρατούμενου
αντικειμένου, εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια ή επαγγελματικές οργανώσεις.
Προθεσμία περαίωσης της προμήθειας είναι εξήντα (60) ημέρες.
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις της 11389/08.03.1993 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.», του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες
του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων».
Πληροφορίες για τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό δίνονται από τη
Διεύθυνση Διοίκησης και Πρόνοιας του Δήμου Ήλιδας (τηλ. 2622.360.523) τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
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