ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ
Καρδίτςα, 26/1/2015
Αρικμόσ πρωτοκόλλου μελζτθσ: 1647
Ρλθροφορίεσ: κ. Μαυραντηάσ Θωμάσ
Τθλζφωνο: 2441350777
Φαξ: 2441350721
e-mail: black@dimoskarditsas.gov.gr
url: www.dimoskarditsas.gov.gr
Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ: Αρτεςιανοφ 1, Καρδίτςα
Τ.Κ.: 431 00
Μελζτη για τη «Μίςθωςη φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων
και υπηρεςιών λειτουργίασ και ςυντήρηςησ αυτών»
(CPV: 66114000-2)
1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο Διμοσ Καρδίτςασ ενδιαφζρεται να μιςκϊςει φωτοτυπικά πολυμθχανιματα με κφρια
λειτουργία τθ φωτοαντιγραφι, τθν εκτφπωςθ και τθ ςάρωςθ εγγράφων μζςω
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, προκειμζνου να αντικαταςτιςει τα παλαιότερα μθχανιματα
που χρθςιμοποιοφν οι διάφορεσ υπθρεςίεσ του. Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που πρζπει να
πλθροφν τα εν λόγω μθχανιματα και το πλικοσ τουσ περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια τθσ
παροφςασ. Τα εν λόγω μθχανιματα κα εγκαταςτακοφν ςε διάφορεσ Υπθρεςίεσ και χϊρουσ
του Διμου.
Ο Διμοσ κα καταβάλλει ςτον ανάδοχο μίςκωμα ανάλογα με το ςυνολικό πλικοσ των
εκτυπωμζνων ςελίδων για όλα τα μθχανιματα κακϊσ και για τισ υπθρεςίεσ τεχνικισ
υποςτιριξθσ - ςυντιρθςισ τουσ.
Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει με αποκλειςτικά δικά του ζξοδα, τα οποία
ςυμπεριλαμβάνονται ςτο μίςκωμα:
1. Τθν ενοικίαςθ των μθχανθμάτων ςτο Διμο.
2. Τθ μεταφορά, εγκατάςταςθ ςτο δίκτυο του Διμου και κζςθ ςε λειτουργία όλων
των μθχανθμάτων.
3. Τθν εκπαίδευςθ των χρθςτϊν που κα του υποδείξει ο Διμοσ.
4. Τθν πλιρθ τεχνικι υποςτιριξθ των μθχανθμάτων ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ. Αυτό μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνει επιςκζψεισ τεχνικϊν για
προλθπτικι και καταςταλτικι ςυντιρθςθ, ανταλλακτικά, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ
και άρςθσ βλαβϊν, μεταφορά του μθχανιματοσ από το χϊρο του Διμου ςτο χϊρο
ςυντιρθςθσ του αναδόχου και επιςτροφι του, αντικατάςταςθ του μθχανιματοσ
με άλλο ίδιο ι ιςοδφναμο ςε περίπτωςθ που θ επιςκευι του αρχικοφ κακυςτερεί.
5. Τθν προμικεια κάκε είδουσ αναλωςίμου εκτφπωςθσ για όλα τα μθχανιματα για
όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ. Σ’ αυτά ςυμπεριλαμβάνονται ο γραφίτθσ
κάκε μθχανιματοσ, το τφμπανο, ο φοφρνοσ, οι ιμάντεσ, τα ροδάκια και κάκε άλλο
υλικό που χαρακτθρίηεται αναλϊςιμο και είναι πικανό να χρειαςτεί
αντικατάςταςθ κατά τον κφκλο ηωισ του μθχανιματοσ.

6. Συμπεραςματικά, το μόνο ζξοδο που δεν περιλαμβάνεται ςτισ υποχρεϊςεισ του
αναδόχου είναι το χαρτί εκτφπωςθσ, το κόςτοσ προμικειασ του οποίου
αναλαμβάνει ο Διμοσ. Επίςθσ, ο ανάδοχοσ δεν ευκφνεται και δεν υποχρεοφται να
αποκαταςτιςει με δικά του ζξοδα, βλάβεσ που προιλκαν από κακι χριςθ του
μθχανιματοσ.
2. ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
1.
2.

3.

4.
5.

Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ προμικειασ
πρζπει να κατακζςουν ζγγραφεσ κλειςτζσ προςφορζσ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με παράδοςθ τουσ ςτο τμιμα ΔΙΚΤΥΩΝ,
ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΡΕ, ι με αποςτολι τουσ
ταχυδρομικϊσ επί αποδείξει ι μζςω εταιριϊν διακίνθςθσ εντφπων. Στθν
περίπτωςθ αυτι θ προςφορά πρζπει να φτάςει ςτο αρμόδιο τμιμα πριν από
τθ λιξθ τθσ θμερομθνίασ και τθσ ϊρασ υποβολισ των προςφορϊν.
Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ ι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ
προςφορζσ δεν πλθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των προθγουμζνων
παραγράφων του παρόντοσ άρκρου ι αφοροφν προμθκευτζσ των οποίων θ
ςυμμετοχι ςτουσ διαγωνιςμοφσ του Διμου ζχει αποκλειςκεί, δεν λαμβάνονται
υπόψθ.
Ρροςφορζσ που δεν λαμβάνονται υπόψθ κατά τα ανωτζρω επιςτρζφονται.
Οι προςφορζσ θα γίνονται δεκτζσ μζχρι τη Δευτζρα, 9 Μαρτίου 2015 και ώρα
12:00.

3. ΠΡΟΦΟΡΕ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, όπου κα αναγράφονται
ευκρινϊσ τα εξισ ςτοιχεία:
Α. Ρροσ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΡΕ
Τθλζφωνο: 2441350777, FAX: 2441350721
Β. ΡΟΣΦΟΑ για «Μίςθωςη φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων και υπηρεςιών
λειτουργίασ και ςυντήρηςησ αυτών»
Γ. Η θμερομθνία διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ
Δ. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα
Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ηθτοφμενα
δικαιολογθτικά.
Τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο
μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ
του κυρίωσ φακζλου. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει το ςχετικό ζντυπο
ςυμμόρφωςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν που παραλαμβάνει από το Διμο μαηί με τθν
παροφςα μελζτθ. Αναφζρει τον καταςκευαςτι και το μοντζλο του μθχανιματοσ που
προςφζρει και υποβάλλει τα αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια αυτοφ. Επίςησ, υποβάλλει
υπεφθυνη δήλωςη ότι όλα τα μηχανήματα είναι καινοφργια και πρώτησ χρήςησ.
Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου
όγκου να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και
ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΗΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ
ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.

Τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται επί ποινι απορρίψεωσ ςε
χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
Η οικονομική προςφορά θα αναφζρει το κόςτοσ μίςθωςησ ανά εκτυπωμζνη ςελίδα
μεγζθουσ Α4 μονήσ εκτφπωςησ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., το οποίο θα είναι
και το κριτήριο κατακφρωςησ τησ προμήθειασ. Σο εν λόγω κόςτοσ αφορά ςε όλα τα
μηχανήματα και ιςχφει για όλη τη διάρκεια τησ ςφμβαςησ που θα υπογραφεί.
Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ςβθςίματα, προςκικεσ και διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει
ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και
μονογραφθμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν πρζπει κατά τον ζλεγχο να τθν μονογράψει και να τθν
ςφραγίςει. Η προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ςε αυτιν διορκϊςεισ που τθν
κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.
4. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΜΕΛΕΣΗ
Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ
τθσ μελζτθσ εκτόσ εάν κατά περίπτωςθ αναφζρει ρθτά ςτθν προςφορά του τα ςθμεία
εκείνα που τυχόν δεν αποδζχεται. Στθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να αναφζρει ςτθν
προςφορά τουσ όρουσ που είναι διαφορετικοί από αυτοφσ τθσ μελζτθσ, προκειμζνου να
αξιολογθκοφν. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι και απορρίπτεται
ωσ απαράδεκτθ κάκε διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ μελζτθσ.
5. ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμηθευτζσ - παρζχοντεσ υπηρεςίεσ για
ενενήντα (90) ημζρεσ από την επόμενη τησ διενζργειασ τησ διαδικαςίασ ανάθεςησ,
κακϊσ και για το χρόνο που αποδζχτθκαν να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ.
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται για όςο χρόνο ςυμφωνθκεί μεταξφ του
Διμου και των προμθκευτϊν ι των παρεχόντων υπθρεςίεσ.
Σε καμία περίπτωςθ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν μπορεί να ζχει αξιϊςεισ ανακεϊρθςθσ
τιμϊν πριν τθν λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ι μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
6. ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΕ/ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ
Στο διαγωνιςμό δε γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ. Σε
περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
7. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΣΗ
Ο μειοδότθσ κα αναδειχκεί για το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ μελζτθσ. Δεν
επιτρζπεται κατάτμθςθ αυτοφ.
Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν τόςο από τθν χρθματοδοτικι
μίςκωςθ των μθχανθμάτων, όςο και από τθν απαιτοφμενθ τεχνικι υποςτιριξθ –
ςυντιρθςισ τουσ.

8. ΓΛΩΑ
Πλα τα ζγγραφα, δικαιολογθτικά και λοιπά ςτοιχεία που κα κατατεκοφν ςτο Διμου ςτα
πλαίςια τθσ διαδικαςίασ, κα είναι ςυντεταγμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ μπορεί
να γίνει για τα τεχνικά φυλλάδια των μθχανθμάτων τα οποία μποροφν να είναι ςτθν
Ελλθνικι ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα και μόνο ς’ αυτζσ.
9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Η ανάθεςη θα ζχει κριτήριο κατακφρωςησ το χαμηλότερο κόςτοσ μίςθωςησ ανά
εκτυπωμζνη ςελίδα μεγζθουσ Α4 μονήσ πλευρά εκτφπωςησ.
Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν λαμβάνονται υπ' όψθ κυρίωσ τα παρακάτω
ςτοιχεία:
1. Η ςυμμόρφωςθ τθσ προςφοράσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
τθσ μελζτθσ.
2. Ο ανταγωνιςμόσ που αναπτφχκθκε.
3. Η προςφερόμενθ τιμι ςε ςχζςθ με τιμζσ που προςφζρκθκαν ςε προθγοφμενουσ
διαγωνιςμοφσ και τθν τρζχουςα ςτθν αγορά τιμι, για όμοιο ι παρεμφερζσ υλικό ι
υπθρεςία.
4. Κάκε άλλο, κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, ουςιϊδεσ ςτοιχείο από το οποίο
εξαςφαλίηεται θ καλι εκτζλεςθ τθσ προμικειασ.
5. Η κατακφρωςθ τελικά γίνεται ςτον προμθκευτι ι ςτον παρζχοντα υπθρεςίεσ με
τθν χαμθλότερθ τιμι, από εκείνουσ των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ
αποδεκτζσ με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ μελζτθσ.
6. Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι και που είναι
ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.
7. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ,
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
8. Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, ουςιϊδεισ
αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Αντίκετα δεν απορρίπτονται προςφορζσ εάν οι
παρουςιαηόμενεσ αποκλίςεισ κρίνονται ωσ επουςιϊδεισ.
9. Αποκλίςεισ από όρουσ τθσ μελζτθσ ι από ςθμεία των τεχνικϊν προδιαγραφϊν
που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ απαράβατοι όροι είναι οπωςδιποτε ουςιϊδεισ και
ςυνιςτοφν απόρριψθ των προςφορϊν.
10. ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ
1. Με την προςφορά, η τιμή δίνεται για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών
χρηματοδοτικήσ μίςθωςησ χωρίσ δικαίωμα αναπροςαρμογήσ κατά τη διάρκεια
τησ ςφμβαςησ. Το προςφερόμενο κόςτοσ ανά ςελίδα αφορά το ςφνολο των
μθχανθμάτων και είναι κοινό και μοναδικό για όλα. Στο κόςτοσ αυτό ο υποψιφιοσ
ανάδοχοσ πρζπει να ςυνυπολογίςει και να ςυμπεριλάβει όλα τα ζξοδα του που
απορρζουν από τουσ όρουσ τθσ μελζτθσ. Δεν επιτρζπεται να αναφζρει ξεχωριςτό
κόςτοσ για άλλεσ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ που μπορεί να προςφζρει ςτα πλαίςια
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στο κόςτοσ περιλαμβάνεται και κάκε άλλθ νόμιμθ
επιβάρυνςθ εκτόσ από τον Φ.Ρ.Α. Το ποςοςτό του Φ.Ρ.Α. με το οποίο
επιβαρφνεται θ τιμι ορίηεται χωριςτά. Σε διαφορετικι περίπτωςθ και με βάςθ τθν
αρχι τθσ αποδοχισ των όρων τθσ μελζτθσ, ο Φ.Ρ.Α. που αναλογεί, λογίηεται ότι
ζχει ςυνυπολογιςκεί και ενςωματωκεί ςτθν τιμι προςφοράσ.

2. Η προςφερόμενθ τιμι δίδεται ςε ευρϊ.
3. Οι τιμζσ των προςφορϊν αναγράφονται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, ςε
περίπτωςθ δε αςυμφωνίασ ιςχφει θ τιμι που αναγράφεται ολογράφωσ.
4. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
11. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΙΜΩΝ
Η Υπθρεςία προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν
ςτθν κακοριςμζνθ από τθ ςχετικι ανακοίνωςθ θμερομθνία και ϊρα. Ρροςφορζσ που
υποβάλλονται μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται αλλά
παραδίδονται ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν για επιςτροφι ωσ εκπρόκεςμεσ. Η αποςφράγιςθ των
προςφορϊν γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία, παρουςία των ςυμμετεχόντων ςτο
διαγωνιςμό ι εξουςιοδοτθμζνων αντιπροςϊπων τουσ:
Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ, μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν Υπθρεςία
όλα τα δικαιολογθτικά κατά φφλλο. Εφόςον κεωρθκοφν επαρκι, ανοίγονται και
αξιολογοφνται οι τεχνικζσ προςφορζσ.
Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
τεχνικισ αξιολόγθςθσ και τθν κρίςθ τυχόν ενςτάςεων και εφόςον κρίκθκαν αποδεκτζσ οι
αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προςφορζσ.
Οι παρευριςκόμενοι ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν λαμβάνουν γνϊςθ
των ςυμμεταςχόντων ςτθ διαδικαςία. Κατά το άνοιγμα των οικονομικϊν προςφορϊν κα
λάβουν γνϊςθ και των τιμϊν που προςφζρκθκαν.
Η μθ παρουςία ενόσ θ περιςςοτζρων εκ των ςυμμετεχόντων δεν αναςτζλλει τθ
διαδικαςία.
12. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ – ΤΜΒΑΗ
Μετά τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ ο προμθκευτισ - παρζχων υπθρεςίεσ που
προκρίκθκε, κα κλθκεί με ςχετικό ζγγραφο, για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
προκεςμία δζκα (10) θμερϊν. Συγχρόνωσ, κα πρζπει να προςκομίςει και τθν εγγφθςθ
καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, η οποία ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του
αρχικοφ προχπολογιςμοφ, δηλαδή ςε 1.150,00€ για ζνα ζτοσ. Η εγγυθτικι επιςτολι κα
ανανεϊνεται για κάκε ζτοσ τθσ ςφμβαςθσ πριν από τθ λιξθ τθσ προθγοφμενθσ. Το ετιςιο
ποςό τθσ κάκε εγγυθτικισ επιςτολισ είναι το ίδιο με το αρχικό για κάκε ζτοσ.
Ο προμθκευτισ - παρζχων υπθρεςίεσ μπορεί να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ το αργότερο μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ
κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ κατακφρωςθσ. Στθν περίπτωςθ όμωσ αυτι ο χρόνοσ
ανάλθψθσ των εργαςιϊν αρχίηει να υπολογίηεται μετά από δζκα (10) θμζρεσ από τθν
ςχετικι κοινοποίθςθ.
Εάν ο προμθκευτισ - παρζχων υπθρεςίεσ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ
δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ ο Διμοσ ζχει δικαίωμα να καλζςει τον επόμενο
μειοδότθ ι να ακυρϊςει και να επαναλάβει τθ διαδικαςία.
13. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Η παράδοςθ των μθχανθμάτων κα γίνει το ςυντομότερο και πάντωσ όχι πζραν των 30
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ (ι από τθν
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ). Τα μθχανιματα κα παραδοκοφν από
τον ανάδοχο ςτο χϊρο που κα του υποδείξει ο Διμοσ για κακζνα από αυτά. Η παροχι
υπθρεςίασ τεχνικισ υποςτιριξθσ - ςυντιρθςθσ ξεκινάει τθν ίδια μζρα τθσ υπογραφισ τθσ

ςφμβαςθσ. Η τεχνικι υποςτιριξθ κα γίνεται από εξειδικευμζνουσ τεχνικοφσ με ευκφνθ του
αναδόχου, με χρόνο ανταπόκριςθσ όχι μεγαλφτερο των οχτϊ (8) εργάςιμων ωρϊν από τθν
ειδοποίθςθ.
14. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ
Η χρονική διάρκεια τησ ςφμβαςησ που αφορά ςτην χρηματοδοτική μίςθωςη των
μηχανημάτων αλλά και ςτην τεχνική υποςτήριξη, ςυντήρηςη και λειτουργία τουσ, είναι
τα τρία (3) ζτη.
Σο κόςτοσ ανά ςελίδα θα παραμζνει ςταθερό και αμετάβλητο για όλη τη διάρκεια
τησ ςφμβαςησ χωρίσ να δφναται ο ανάδοχοσ να επικαλεςτεί οποιοδήποτε λόγο
αναπροςαρμογήσ του.
15. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Η τιμολόγθςθ κα γίνεται τθν τελευταία εβδομάδα κάκε τετραμινου. Ο ανάδοχοσ,
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον αρμόδιο υπάλλθλο που κα του υποδείξει ο Διμοσ, κα
καταγράφει το πλικοσ των ςελίδων που εκτφπωςε το κάκε μθχάνθμα ςτθ διάρκεια του
τετραμινου που πζραςε. Στθ ςυνζχεια κα ςυντάςςει πρωτόκολλο καταγραφήσ πλήθουσ
ςελίδων εκτφπωςησ, ςτο οποίο κα καταγράφονται όλα τα μθχανιματα τθσ ςφμβαςθσ και
το αντίςτοιχο πλικοσ εκτυπωμζνων ςελίδων. Για τισ ανάγκεσ τθσ τιμολόγθςθσ οι ςελίδεσ
διαφορετικοφ μεγζκουσ από Α4 κα αντιςτοιχίηονται ςε ςελίδεσ Α4 μονισ όψθσ.
Συγκεκριμζνα, θ ςελίδα Α3 αντιςτοιχεί ςε δφο (2) ςελίδεσ Α4 ενϊ θ ςελίδα μεγζκουσ Α5
αντιςτοιχεί ςε μιςι (0,5) ςελίδα Α4. Η εκτφπωςθ διπλισ όψθσ αντιςτοιχεί ςε δφο (2)
ςελίδεσ μονισ όψθσ. Οι ςαρωμζνεσ ςελίδεσ δεν υπολογίηονται ςτθν τιμολόγθςθ. Το εν
λόγω πρωτόκολλο κα το υπογράφει ο ανάδοχοσ και ο κατά Υπθρεςία αρμόδιοσ υπάλλθλοσ
του Διμου και κα αποτελεί ςυνοδευτικό και απαραίτθτο ζγγραφο για τθν εξόφλθςθ του
αντίςτοιχου τιμολογίου. Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν εξόφλθςθ είναι:
1. Το Ρρωτόκολλο καταγραφισ πλικουσ εκτυπωμζνων ςελίδων.
2. Τιμολόγιο του αναδόχου με τθν ζνδειξθ «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ».
3. Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, εφόςον το ποςό είναι μεγαλφτερο των
1.500,00 €
4. Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ
«ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ».
Ο Διμοσ υποχρεοφται να πλθρϊςει ζνα ελάχιςτο ποςό ανά μθχάνθμα (πάγιο) ανά
τετράμθνο χριςθσ. Σε περίπτωςθ που το ςυνολικό κόςτοσ που προκφπτει από το άθροιςμα
των παγίων όλων των μηχανημάτων (Ποςό Π) είναι μεγαλφτερο από το κόςτοσ που
προκφπτει από το άθροιςμα των εκτυπωμζνων ςελίδων όλων των μηχανημάτων (Ποςό ),
ο ανάδοχοσ κα πλθρωκεί με βάςθ το ςυμφωνθμζνο πάγιο. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, κα
πλθρωκεί μόνο το ποςό που προκφπτει από το ςφνολο των εκτυπωμζνων ςελίδων όλων
των μθχανθμάτων για το τετράμθνο. Εφόςον κάποιο μθχάνθμα ζχει εκτυπϊςει ςε διάςτθμα
ενόσ τετραμινου λίγεσ ςελίδεσ και το κόςτοσ τουσ είναι μικρότερο από το αντίςτοιχο πάγιο,
αλλά το Ροςό Σ είναι μεγαλφτερο από το Ροςό Ρ, ο ανάδοχοσ κα πλθρωκεί το Ποςό  και
μόνο χωρίσ να ζχει δικαίωμα να ηθτιςει επιπλζον το πάγιο του ςυγκεκριμζνου
μθχανιματοσ.
Το πάγιο ανά μήνα για κάκε μθχάνθμα ορίηεται ςτο ποςό των 100,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.

16. ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΚΠΣΩΣΟΤ - ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ – ΚΤΡΩΕΙ
Ο Διμοσ δικαιοφται με απόφαςθ του αρμόδιου για τθν διοίκθςθ οργάνου του, φςτερα
από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου τμιματοσ , το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, να κθρφξει τον προμθκευτι ζκπτωτο για το
ςφνολο ι μζροσ τθσ ςφμβαςθσ όταν:
1. Δεν εκτελεί ι αδυνατεί να εκτελζςει τθν παραγγελία.
2. Τα παραδιδόμενα υλικά ι υπθρεςίεσ ζχουν ελαττϊματα, δεν πλθροφν τισ ςυμβατικζσ
προδιαγραφζσ και γενικά δεν ζχουν τισ ςυνομολογθκείςεσ ιδιότθτεσ ι επιδόςεισ .
3. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ που ακετοφνται οι όροι τθσ ςφμβαςθσ.
4. Σε περίπτωςθ κιρυξθσ προμθκευτι εκπτϊτου καταπίπτει υπζρ του Διμου το ποςό
τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ κατά το μζροσ που ιςχφει. Σε κάκε περίπτωςθ και
αςχζτωσ τθσ κιρυξθσ του προμθκευτι ωσ εκπτϊτου, τθσ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ
και τθσ επιβολισ ποινικισ ριτρασ ο Διμοσ δικαιοφται να αξιϊςει τθν αποκατάςταςθ
κάκε ηθμίασ που υπζςτθ από τθν ακζτθςθ εκ μζρουσ του προμθκευτι των
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
5. Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια - παροχι υπθρεςιϊν και δεν
προςιλκε μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςκθκε να υπογράψει τθ ςφμβαςθ και να
προςκομίςει τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν και
ο Διμοσ αποδεςμεφεται από κάκε υποχρζωςθ ζναντι του προμθκευτι και δφναται
να εκτελζςει τθν προμικεια - υπθρεςία με άλλουσ προμθκευτζσ με όποιο τρόπο
κρίνει πρόςφορο. Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα του προςωρινοφ ι οριςτικοφ
αποκλειςμοφ του προμθκευτι από μελλοντικζσ ςυνεργαςίεσ. Ο αποκλειςμόσ
κθρφςςεται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
Τμιματοσ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΡΕ, το οποίο
προθγουμζνωσ υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχι εξθγιςεων.
6. Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ ο Διμοσ μπορεί να δεχτεί τθν εκπρόκεςμθ
παράδοςθ με ταυτόχρονθ επιβολι ποινικισ ριτρασ ποςοφ ίςου προσ το 0,5% τθσ
αξίασ των υλικϊν ι των υπθρεςιϊν των οποίων κακυςτερεί θ παράδοςθ για κάκε
εβδομάδα και μζχρι δζκα (10) εβδομάδεσ. Μετά τισ δζκα (10) εβδομάδεσ και εφόςον
εξακολουκεί θ κακυςτζρθςθ, το ποςοςτό τθσ ποινικισ ριτρασ αυξάνεται ςε 1% για
κάκε εβδομάδα και μζχρι πζντε (5) εβδομάδεσ. Μετά ο προμθκευτισ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
7. Αντικειμενικι ανωτζρα βία, τθν ευκφνθ τθσ απόδειξθσ τθσ οποίασ φζρει ο
προμθκευτισ, απαλλάςςει αυτόν των ςυνεπειϊν από τθν μθ ςυμμόρφωςθ προσ τουσ
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι τθ μθ υπογραφι τθσ.
8. Αν παρζλκουν άπρακτεσ οι ςυμβατικζσ προκεςμίεσ παράδοςθσ εξ υπαιτιότθτασ του
Διμου παρατείνεται ανάλογα ο χρόνοσ παράδοςθσ χωρίσ ςυνζπεια για τον
προμθκευτι.
17. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ
Αν θ αδυναμία υπογραφισ ι εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ οφείλεται ςε
λόγουσ ανωτζρασ βίασ, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να γνωςτοποιιςει ςτο Διμο τα
περιςτατικά και τουσ λόγουσ που ςυνιςτοφν αυτι τθν αδυναμία, μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ
από τθν επζλευςι τουσ.
Η ανωτζρα βία αποδεικνφεται με ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία οφείλει να
υποβάλλει ο προμθκευτισ εντόσ είκοςι (20) θμερϊν, άλλωσ ςτερείται του δικαιϊματοσ να
επικαλεςκεί τθν ανωτζρα βία. Η φπαρξθ ανωτζρασ βίασ απαλλάςςει τον προμθκευτι από

τισ ςυνζπειεσ λόγω μθ ςυμμόρφωςισ του προσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ υπογραφισ
τθσ.
18. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Τα μθχανιματα πρζπει να παρζχουν εκτφπωςθ, αντιγραφι και ςάρωςθ υψθλισ
ποιότθτασ, θ δε καταςκευι και λειτουργία τουσ να είναι ςφμφωνθ με τα διεκνι πρότυπα
όςον αφορά το κόρυβο, τθν αςφαλι αποκικευςθ καταλοίπων, τον ιονιςμό, τθν εκπομπι
επικίνδυνων ακτινοβολιϊν, τα υλικά καταςκευισ του τυμπάνου κ.λ.π.
Δεκτζσ γίνονται μόνο προςφορζσ που αφοροφν ςε καινοφργια μηχανήματα. Πλα τα
μθχανιματα πρζπει να πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια.
Τα λεπτομερι τεχνικά χαρακτθριςτικά των μθχανθμάτων αναλφονται παρακάτω:
Πολυμηχάνημα (αςπρόμαυρο με γραφίτη)
Α/Α Χαρακτηριςτικό
1.
Μζγεκοσ εκτφπωςθσ
2.
Ανάλυςθ εκτφπωςθσ
3.
Γκρι τόνοι εκτφπωςθσ
4.
Μζγεκοσ ςάρωςθσ
5.
Ανάλυςθ ςάρωςθσ
6.
Τφποσ αρχείων εξόδου ςάρωςθσ
7.
Ρλικοσ ςυρταριϊν χαρτιοφ ειςόδου
8.
Μζγεκοσ ςυρταριοφ Α4

Απαίτηςη
>=Α3
>=600x600
>=256
>=Α3
>=600x600
TIFF,JPEG,PDF
>=2
>=250 ςελίδεσ

9.
10.
11.
12.

Ρλικοσ ςυρταριϊν χαρτιοφ
Αυτόματοσ τροφοδότθσ εγγράφων
Μζγεκοσ χαρτιοφ αυτόματου τροφοδότθ
Υποςτθριηόμενα μεγζκθ χαρτιοφ ςυρταριοφ

>=2
ΝΑΙ
>=Α3
Α3, Α4, Α4R, A5R, φάκελοσ

13.
14.

Μεγζκθ χαρτιοφ οριηόμενα από το χριςτθ
Διαςτάςεισ οριηόμενου χαρτιοφ ςυρταριοφ

ΝΑΙ
140-297x182-432

15.
16.
17.

Δίςκοσ προτεραιότθτασ (Bypass stack)
Διαςτάςεισ χαρτιοφ Bypass stack
Διαςτάςεισ custom χαρτιοφ Bypass stack

ΝΑΙ
Α3, Α4, Α4R, A5R, φάκελοσ
99-297x148-432

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ταχφτθτα εκτφπωςθσ Α4
Μεγζκυνςθ/ςμίκρυνςθ
Χρόνοσ προκζρμανςθσ
Εκτφπωςθ διπλισ όψθσ
Σάρωςθ διπλισ όψθσ
Αντίγραφα
Βάρθ χαρτιοφ ςυρταριοφ

>=25ppm
25% ζωσ 400%
<=30
ΝΑΙ
ΝΑΙ
1 ζωσ 999
64 ζωσ 90

25.

Βάρθ χαρτιοφ Bypass stack

64 ζωσ 128

26.
27.
28.
29.

Θφρα δικτφου Ethernet (RJ45)
Θφρα USB 2.0
Δυνατότθτα εκτφπωςθσ μζςω δικτφου
Δυνατότθτα ςάρωςθσ μζςω δικτφου

>= 100BaseTX
>=1
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Παρατηρήςεισ
DPI

DPI
Τουλάχιςτον
Τουλάχιςτον
ςε 1 ςυρτάρι

Τουλάχιςτον
ςε 1 ςυρτάρι
Σε χιλιοςτά
τουλάχιςτον
Τουλάχιςτον
Σε χιλιοςτά
(τουλάχιςτον)
Αςπρόμαυρθ
Τουλάχιςτον
Δευτερόλεπτα
Αυτόματα
Αυτόματα
Gr/m2
τουλάχιςτον
Gr/m2
τουλάχιςτον

30.

Υποςτθριηόμενα Λειτουργικά Συςτιματα

Windows 2000/XP/Server 2003/
Vista/Server 2008/Windows 7/
Windows 8-8.1
Max OS X (>=10.4)
Linux

19. ΕΓΓΤΗΗ ΤΝΕΧΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ο ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα και να προβαίνει ςε όλεσ τισ
αναγκαίεσ ενζργειεσ, ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν αδιάλειπτθ ςωςτι λειτουργία όλων των
μθχανθμάτων τθσ ςφμβαςθσ.
Ο ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε επιςκευι ενόσ μθχανιματοσ, ςε περίπτωςθ που
ειδοποιθκεί από το Διμο ότι θ ποιότθτα των εκτυπϊςεϊν του ι θ λειτουργία του εν γζνει
δεν είναι ικανοποιθτικι και ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ του προδιαγραφζσ, όπωσ αυτζσ
αναφζρονται ςτο ςχετικό πίνακα τθσ παροφςασ.
Σε περίπτωςθ που προκφψει βλάβθ ςε κάποιο μθχάνθμα και εφόςον δεν μπορεί να
επιςκευαςκεί εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν, ο ανάδοχοσ οφείλει να το αντικαταςτιςει
προςωρινά με άλλο ίδιο ι παρόμοιο μζχρι το πζρασ τθσ επιςκευισ του αρχικοφ.
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ κρίνει ότι θ επιςκευι του αρχικοφ μθχανιματοσ είναι
αςφμφορθ, οφείλει χωρίσ δικαίωμα αποηθμίωςθσ ι επιπλζον αμοιβισ, να το
αντικαταςτιςει με άλλο ίδιο ι καλφτερο ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
μελζτθσ.
Σε περίπτωςθ που ζνα μθχάνθμα παρουςιάηει επαναλαμβανόμενεσ βλάβεσ ι
δυςλειτουργίεσ ι μειωμζνθ ποιότθτα εκτφπωςθσ/ςάρωςθσ, ο Διμοσ ζχει το δικαίωμα να
ηθτιςει τθν αντικατάςταςι του με άλλο ίδιων ι καλφτερων χαρακτθριςτικϊν και ο
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ικανοποιιςει αυτό το αίτθμα. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο
ανάδοχοσ δε δικαιοφται να ηθτιςει επιπλζον αποηθμίωςθ.
Ο Διμοσ ςε ςυνεργαςία με τον ανάδοχο κα διατθρεί αναλυτικό αρχείο βλαβϊν,
επιςκευϊν και ςυντθριςεων για κάκε μθχάνθμα τθσ ςφμβαςθσ.
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ για τθν πλιρθ τεχνικι υποςτιριξθ του ςυςτιματοσ
κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Η τεχνικι υποςτιριξθ κα γίνεται από εξειδικευμζνουσ
τεχνικοφσ, με χρόνο ανταπόκριςθσ όχι μεγαλφτερο των οκτώ (8) εργάςιμων ωρών από τθν
ϊρα ειδοποίθςθσ από το Διμο. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει υπθρεςίεσ
άρςθσ βλαβϊν και προμικειασ γραφίτθ κακ’ όλο το ωράριο λειτουργίασ των Υπθρεςιϊν του
Διμου. Θα πρζπει για το λόγο αυτό να λάβει υπόψθ του, ότι κάποιεσ Υπθρεςίεσ, όπωσ π.χ.
τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ.) του Διμου λειτουργοφν και κατά τισ
μεςθμεριανζσ ι απογευματινζσ ϊρεσ.
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει γραφίτη για κάθε μηχάνημα τησ
ςφμβαςησ εντόσ δφο (2) ωρών από την ειδοποίηςή του από το Δήμο.
Για τισ ανάγκεσ των ειδοποιιςεων ο ανάδοχοσ κα γνωςτοποιιςει ςτο Διμο με υπεφκυνθ
διλωςι του τα εξισ:
1. Στακερό ι κινθτό τθλζφωνο.
2. Αρικμό τθλεομοιοτυπίασ (ΦΑΞ).
3. Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
4. Ταχυδρομικι διεφκυνςθ.
20. ΧΩΡΟΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ – ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Τα μθχανιματα κα εγκαταςτακοφν ςτουσ χϊρουσ που φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

Υπθρεςία - χϊροσ
1
2
3
4
5
6
7

ΚΕΡ Κολοκοτρϊνθ (απογευματινό ωράριο)
ΚΕΡ Κουμουνδοφρου (απογευματινό ωράριο)
Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ - Σαρανταπόρου 140 (Α’ όροφοσ)
Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ - Σαρανταπόρου 140 (Β’ όροφοσ)
Λθξιαρχείο – Ραράρτθμα Ραυςίλυπου
Δ/νςθ Ρρόνοιασ – Ρλαςτιρα 62 & Δ. Λάππα
Κεντρικό Κτίριο – Αρτεςιανοφ 1

Εκτιμϊμενοσ μζςοσ μθνιαίοσ
όγκοσ εκτφπωςθσ
10.000 - 20.000 ςελίδεσ
5.000 - 10.000 ςελίδεσ
5.000 - 10.000 ςελίδεσ
5.000 - 10.000 ςελίδεσ
5.000 - 10.000 ςελίδεσ
5.000 - 10.000 ςελίδεσ
5.000 - 10.000 ςελίδεσ

21. Πληροφορίεσ
Οι ενδιαφερόμενοι για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μποροφν να απευκφνονται ςτον κ.
Μαυραντηά Θωμά κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ:
 Τθλζφωνο: 2441350777
 Φαξ: 2441350721
 E-mail: black@dimoskarditsas.gov.gr

ΘΕΩΗΘΗΚΕ
Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ
Ρρογραμματιςμοφ, Ρλθροφορικισ
& Διαφάνειασ

Ανυφαντισ Βάιοσ

Ο Συντάξασ
Αναπλθρωτισ
Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Τ.Ρ.Ε.

Μαυραντηάσ Θωμάσ

