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Αριθμός Μελέτης 115/2019

ΜΕΛΕΤΗ                                 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.273,39€

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
- Τεχνική Έκθεση
- Συγγραφή υποχρεώσεων 
- Υλικά – Τεχνικές Προδιαγραφές
-  Προϋπολογισμός
- Έντυπο τεχνικής προσφοράς
- Έντυπο οικονομικής προσφοράς
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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, φωτοτυπιών &
σχεδίων, αναλωσίμων για εκτυπωτές,  για την κάλυψη των αναγκών των Διοικητικών ,Οικονομικών και Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου, δηλ. για τις ανάγκες του Δημαρχείου και των λοιπών Δημοτικών χώρων που στεγάζονται
υπηρεσίες του Δήμου (εργοτάξιο, Τεχνικό Γραφείο, Κ.Ε.Π.,  κτίρια Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων, τμήμα
Πολεοδομίας κ.λ.π.).

Η προμήθεια προϋπολογισμού 47.273,39€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) θα χρηματοδοτηθεί από
δημοτικούς πόρους και  θα εκτελεστεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 3463/2006 περί
«Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και
της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 
  Η προμήθεια να διενεργηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  μόνο βάσει  της τιμής και μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας
επιτροπής αξιολόγησης.

Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς μόνο για κάποια ομάδα ειδών του συνολικού προϋπολογισμού
(μερική προσφορά) αλλά και για το σύνολο των ομάδων. 

Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει με κριτήριο, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει της τιμής, ανά ομάδα ειδών  του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
Θέρμη,     20/12/2019

  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
              Θέρμη,     20/12/2019

ΜΑΝΤΑΛΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ

                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                               ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
                                Θέρμη,  20/12/2019                                                                               Θέρμη, ….../12/2019
          Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

      ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ                                            ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΡΓΩΛΑΣ

                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                      Θέρμη, ….../12/ 2019
                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

                      ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ                                      
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Β .   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1
Αντικείμενο προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά στην  προμήθεια  γραφικής ύλης,  φωτοαντιγραφικού  χαρτιού,  φωτοτυπιών & σχεδίων,
αναλωσίμων για εκτυπωτές, για την κάλυψη των αναγκών των Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου, δηλ. για τις ανάγκες του Δημαρχείου και των λοιπών Δημοτικών χώρων που στεγάζονται υπηρεσίες
του  Δήμου  (εργοτάξιο,  Τεχνικό  Γραφείο,  Κ.Ε.Π.,   κτίρια  Δημοτικών  και   Τοπικών  Κοινοτήτων  ,  τμήμα
Πολεοδομίας κ.λ.π.).

Άρθρο 2
Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 3463/2006 περί
«Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και
της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

Η προμήθεια να διενεργηθεί με πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με  κριτήριο, την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, ανά ομάδα ειδών του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης
και μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης.

Δίνεται  η  δυνατότητα  κατάθεσης  προσφοράς  μόνο  για  κάποια  ομάδα  ειδών  του  συγκεντρωτικού
προϋπολογισμού (μερική προσφορά) αλλά και για το σύνολο των ομάδων. 

 
  Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει με κριτήριο, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,

μόνο βάσει της τιμής, ανά ομάδα ειδών  του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης. 
Άρθρο 3

Ευθύνη πωλητού και εγγύηση ποιότητας
1. Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων των πωλουμένων ειδών

γενικώς και εγγυάται την ανυπαρξία οιουδήποτε κρυφού ελαττώματος.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει την υπηρεσία μέσα σε διάστημα 24 ωρών από το σχετικό αίτημα

του Δήμου
3. Η Υπηρεσία δικαιούται  να ζητήσει  από τους διαγωνιζόμενους την προσκόμιση δειγμάτων οποτεδήποτε

κρίνει αυτό σκόπιμο για την μόρφωση γνώμης.
4. Όλα τα είδη θα  ελέγχονται από την επιτροπή παραλαβής και θα επιστρέφονται εάν δεν είναι σύμφωνα με

τις προδιαγραφές.
5.  Ο  Προμηθευτής  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  παραδίδει  τα  προϊόντα  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του
συμβατικού χρόνου με δικό του μεταφορικό μέσο στην αποθήκη του Δήμου.
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6. Η ποσότητα των ειδών της προμήθειας θα παραδοθεί έως τη λήξη της σύμβασης προμήθειας. Ο Δήμος
έχει το δικαίωμα να μην εξαντλήσει τις ποσότητες του προϋπολογισμού της μελέτης.

7. Όλα τα είδη της προμήθειας θα πρέπει να είναι καινούρια και κατασκευασμένα από υλικά που δεν είναι
επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία.  .

Επιπροσθέτως, ο χρόνος παράδοσης θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίμηνο επί πλέον
από την ημερομηνία λήξης παράδοσης της παρούσας προμήθειας  ,χωρίς  υπέρβαση του συμβατικού ποσού και
κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες.

Άρθρο 4
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δίκαιο,  οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της

 σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις
υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1
του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω
του  αρχείου  δημοσιοποίησης  εγγεγραμμένων  παραγωγών  στο  Εθνικό  Μητρώο Παραγωγών  (ΕΜΠΑ)  που
τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της   παραγράφου 4 του άρθρου 105   ν  
4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά
μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου
εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 ν 4412/2016.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
Θέρμη,      20/12/ 2019

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
                 Θέρμη   20/12/ 2019

ΜΑΝΤΑΛΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ

 

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ

                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                          ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
                                               Θέρμη,  20/12/ 2019                                                                       Θέρμη, 20/12/ 2019
                    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                    Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
                            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                               ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

    
                            ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ                                            ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΡΓΩΛΑΣ

                                         \

                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                      Θέρμη,  20/12/ 2019
                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

                       ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
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Γ. ΥΛΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 
Προδιαγραφές ειδών γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικό χαρτί, έντυπα (ομάδα Α)
Όλα τα είδη  θα πρέπει να είναι καινούρια και κατασκευασμένα από υλικά που δεν είναι επιβλαβή     
για την ανθρώπινη υγεία.
Ειδικότερες προδιαγραφές (διαστάσεις, χρώμα κλπ) για κάθε είδος παρέχονται στην περιγραφή του πίνακα 
του προϋπολογισμού της μελέτης
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί ειδικότερα θα πρέπει:
1) Το είδος χαρτιού να μην δημιουργεί προβλήματα στα μηχανήματα που θα  
    χρησιμοποιηθεί, να  μην αφήνει χνούδια, τριχίδια κλπ στερεά
    και η κοπή του εντελώς ευθεία και παράλληλη δίχως ατέλειες.
2) Το χαρτί θα πρέπει να είναι λευκό πρωτογενές. Κατά τη χρήση του  να μην  παρουσιάζει  
    το φαινόμενο της διάχυσης της μελάνης. 
3) Το Α4 σε δεσμίδα  500 φύλλων, (80 gr, 210 x 297 mm) ΤΥΠΟΥ XEROX, περιτυλιγμένη με αδιάβροχο 
    χαρτί με αδιάβροχο χαρτί για την προφύλαξη από την υγρασία του περιβάλλοντος, λευκό, κατάλληλο για  
    εκτυπωτές laser, inkjet, φωτοτυπικά μηχανήματα και φαξ
4) Το Α3 σε δεσμίδα  500 φύλλων, (80 gr, 297 χ 420 mm) ΤΥΠΟΥ XEROX, περιτυλιγμένη με αδιάβροχο χαρτί   
   για την προφύλαξη από την υγρασία του περιβάλλοντος, λευκό, κατάλληλο για εκτυπωτές laser, inkjet,
    φωτοτυπικά μηχανήματα και φαξ
5)Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να γράφονται με τρόπο ευκρινή:
    α. Το είδος του χαρτιού
    β. Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή
    γ. Οι διαστάσεις των φύλλων
    δ. Ο αριθμός τους
    ε. Το βάρος (gr)
6) Κάθε προμηθευτής που θα καταθέσει προσφορά, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει δείγματα και δήλωση  
    ότι το  χαρτί που προσφέρει συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές.
7) Τα δείγματα να είναι στις συσκευασίες πώλησής τους.
     Προδιαγραφές αναλωσίμων εκτυπωτών  (Ομάδα Γ)  
1) Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι γνήσια, αυθεντικά εργοστασιακά , ώστε να εξασφαλίζουν την εγγύηση
καλής λειτουργίας του κάθε εκτυπωτή και να είναι καινούργια και αμεταχείριστα (new build).

2) απαιτείται να υπάρχει στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς βεβαίωση του επίσημου διανομέα των αναλωσίμων
στην Ελλάδα ότι ο συμμετέχων προσφέρει γνήσια είδη.
3)  Οι ξενόγλωσσες προαναφερόμενες πιστοποιήσεις  απαιτείται  να συνοδεύονται  από επίσημη μετάφραση στα
Ελληνικά
4)  Oι αναγραφόμενες ποσότητες   είναι ενδεικτικές και μπορεί να μεταβάλλονται ανάλογα με τις ανάγκες του
Δήμου Θέρμης χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού της ομάδας Γ.
5) Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να λήγουν τουλάχιστον ένα έτος μετά την ημερομηνία παράδοσής τους.
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6) Σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικού είδους αυτό θα αντικαθίσταται. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται
τμηματικά στην αποθήκη του Δήμου Θέρμης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διεκπεραιώνει τις παραδόσεις εντός 48
ωρών από την ειδοποίησή του από την αρμόδια Διεύθυνση

7) Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος (εκτυπωτή  ) οφειλόμενης σε προσφερόμενο είδος ο ανάδοχος υποχρεούται
στην αποκατάσταση του μηχανήματος χωρίς  καμία επιβάρυνση για τον  Δήμο.  Το όργανο που θα αποφαίνεται
σχετικά με την προέλευση της βλάβης θα είναι εταιρεία που έχει  εξουσιοδοτηθεί  από τον κατασκευαστή του
μηχανήματος να παράσχει υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών (service) στην Ελλάδα.

8)  Τα προσφερόμενα  είδη  πρέπει  να  είναι  συσκευασμένα  αεροστεγώς σε  συσκευασία  κατάλληλη τόσο  για  την
ασφαλή μεταφορά τους όσο και για την μακρά αποθήκευσή τους.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
Θέρμη,       20/12/ 2019

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
                 Θέρμη   20/12/ 2019

ΜΑΝΤΑΛΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ

 

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ

                                    

                                   
                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                         ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
                                   Θέρμη,  20/12/ 2019                                                                      Θέρμη,…20/12/ 2019          
     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                

                     ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ                                    ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΡΓΩΛΑΣ

                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                      Θέρμη, 20/12/ 2019
                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

                      ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
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