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Αθόνα,

28/05/2012

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ

ΘΕΜΑ: « Προμόθεια εκτυπωτών και αναλωςύμων».
1.
ασ κϊνουμε γνωςτό ότι η Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών
Προγραμμϊτων (ΤΔΕΑΠ) του Τπουργεύου Προςταςύασ του Πολύτη, ενδιαφϋρεται για την
προμήθεια εκτυπωτών και αναλωςίμων με κριτόριο κατακύρωςησ τη χαμηλότερη τιμό,
προώπολογιςθεύςασ ϊξιασ #40.590,00# € ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α. 23%.
2.
Οι επιθυμούντεσ να ςυμμετϊςχουν ςτη διαδικαςύα τησ προμόθειασ, παρακαλούνται
όπωσ την 06/06/2012 ημϋρα Δευτέρα και ώρα 10:00, προςϋλθουν και υποβϊλλουν την
προςφορϊ τουσ ςτην αρμόδια επιτροπό διενϋργειασ του διαγωνιςμού, η οπούα θα
ςυνεδριϊςει ςτον 1ο όροφο του, επύ τησ οδού Μεςογεύων 96, κτιρύου τησ πρώην χολόσ
Αξιωματικών Ελληνικόσ Αςτυνομύασ/Α.Ε.Α.
3.

Η διαδικαςύα τησ προμόθειασ θα διενεργηθεύ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ:

α.- Σου Ν. 2362/1995 " Περύ Δημοςύου Λογιςτικού, ελϋγχου των δαπανών του Κρϊτουσ και
ϊλλεσ διατϊξεισ " [ ΥΕΚ Α-247/27-11-95 ].
β.- Σου Ν. 2286/1995 " Προμόθειεσ του Δημοςύου Σομϋα και ρυθμύςεισ ςυναφών θεμϊτων "
(ΥΕΚ Α -19/01-02-95 ).
γ.-Σου Π.Δ. 118/2007 " Κανονιςμόσ Προμηθειών Δημοςύου " (ΥΕΚ Α -150/10-07-2007).
ε.-Σην παρούςα πρόςκληςη και τα επιςυναπτόμενα ς’ αυτό παραρτόματα:
Α.
Β.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ- ΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
ΤΜΒΑΗ
ΚΕΥ.I <ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ>
ΚΕΥ.II<ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ
(ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ, ΑΠΟΡΡΙΧΗ
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Γ.
Δ.
Ε.

ΠΡΟΥΟΡΨΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ)>
ΚΕΥ.III ΟΡΟΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ –
ΕΚΣΕΛΕΗ ΚΑΙ ΕΓΓΤΗΕΙ
ΤΜΜΕΣΟΦΗ
ΣΟ
ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΤΜΜΕΣΟΦΗ
ΚΑΙ
ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ
ΣΕΤΦΟ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΨΝ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄
ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε΄

4.
Αντύγραφο τησ παρούςασ με τα ςυνημμϋνα ς’ αυτό ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ, καθώσ και
πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα και τουσ όρουσ τησ προμόθειασ παρϋχονται από την
Τπηρεςύα μασ, Λ. Μεςογεύων 96, 1οσ όροφοσ, τηλ. 210 7476062.
5.

Πληροφορύεσ παρϋχονται:
α. Για τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ, από τον αρμόδιο Αςτυνόμο Α΄ (ΠΛΗΡ.) Δρ. ΤΛΛΑΙΟ
Γεώργιο τησ ΤΔΕΑΠ τηλ.: 2107476054.
β. Για τη διαδικαςύα και τουσ όρουσ του διαγωνιςμού από την Τπηρεςύα μασ, Λ.
Μεςογεύων 96, 1οσ όροφοσ, αρμόδιοι Αςτυνόμοσ Α΄ (ΠΛΗΡ.) Δρ. ΤΛΛΑΙΟ Γεώργιοσ και
Ανθυπαςτυνόμοσ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ Γρηγόριοσ τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και
Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων /Τ.Π.τ.Π. τηλ: 2107476062.

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΛΔΑΣΟ
ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Πρόκειται για προμόθεια Ηλεκτρονικού εξοπλιςμού και
αναλωςύμων ειδών (μελανιών) για τισ ανϊγκεσ τησ
Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών
Προγραμμϊτων/Τ.Π.τ.Π. υγκεκριμϋνα ο Ανϊδοχοσ
καλεύται ςε ςυνεργαςύα με τον Προώςτϊμενο τησ
Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών
Προγραμμϊτων όπωσ εντόσ δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών από την κοινοπούηςησ τησ Κατακυρωτικόσ
απόφαςησ προςϋλθει ςτην Τπηρεςύα μασ για την μεταξύ
αυτών υπογραφό τησ ςύμβαςησ προμόθειασ. Κατόπιν
τούτου ο προμηθευτόσ καλεύται να παραδώςει τον
εξοπλιςμό ότοι:
(Παράρτημα Δ Πίνακεσ Α και Β)
ΣΡΙΑ (3) ΕΚΣΤΠΨΣΙΚΑ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΑ
ΑΝΑΛΨΙΜΑ ΓΙΑ ΣΑ ΕΞΗ ΜΟΝΣΕΛΑ:
LEXMARK Φ658de:ΣΕΜ Εύκοςι (20)
LEXMARK C534dn:TEM Δϋκα (10) ειρϋσ (4
χρωμϊτων)
LEXMARK C534dn: ΣΕΜ τϋςςερα (4) Πακϋτα
τύμπανα.
HP M4345: ΣΕΜ Εύκοςι (20)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Για την Ομάδα Α :16.000 € ςυμπεριλαμβανομϋνου
κρατόςεων 6,6560% +Υ.Π.Α. 23%
Για την Ομάδα Β :17.000 € ςυμπεριλαμβανομϋνου
κρατόςεων 6,6560% +Υ.Π.Α. 23%

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΕΙ

.Α.Ε.
ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΗΕΨΝ
ΕΠΙ%

Σισ πιςτώςεισ του Ευρωπαώκού Σαμεύου Εξωτερικών
υνόρων και ςυγκεκριμϋνα την ΑΕ 050/2

050/2
6,6560%
Που αναλύονται ωσ εξόσ :
2,72% υπϋρ Σ.Ε.Α.Π.Α..Α, 2,72% υπϋρ Μ.Σ.. , 0,96%
υπϋρ Μ.Σ.Π.Τ. 0,1% υπϋρ Ενιαύασ Αρχόσ Δημοςύων
υμβϊςεων και τϋλη χαρτοςόμου 2% επύ των
κρατόςεων πλϋον 20% ειςφορϊ υπϋρ Ο.Γ.Α. επύ του
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τϋλουσ χαρτοςόμου.

ΥΟΡΟ
ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ

Κατϊ
την
πληρωμό
τησ
προμόθειασ
του
προαναφερθϋντοσ εξοπλιςμού θα παρακρατεύται ο
προβλεπόμενοσ από το ϊρθρο 24 του Ν. 2198/84 φόροσ
ειςοδόματοσ. [4% επύ τησ καθαρόσ αξύασ]
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β'
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ
ΚΕΥΑΛΑΙΟ I.

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ
1. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ

Οι προςφορέσ υποβάλλονται ή αποςτέλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Π.Δ. 118/2007 ςτην Ελληνική γλώςςα, ςε δφο αντίτυπα
(πρωτότυπο και αντίγραφο).

2. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρϋπει να καταθϋςουν κλειςτϋσ προςφορϋσ, ςε ενιαύο
ςφραγιςμϋνο φϊκελο οι οπούεσ θα πρϋπει να παραδοθούν εύτε αυτοπροςώπωσ εύτε με ειδικϊ
προσ τούτο εξουςιοδοτημϋνο εκπρόςωπο, το αργότερο την 06-06-2012 και ώρα 10:00 ςτο
Γραφεύο Διοικητικόσ Τποςτόριξησ του 4ου Σμόματοσ υντονιςμού και Τποςτόριξησ τησ
Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων/Τ.Π.τ.Π. Λ.
Μεςογεύων 96, 115 23 ΑΘΗΝΑ, 1οσ όροφοσ, 1ο γραφεύο. Προςφορϋσ που θα κατατεθούν μετϊ
την παραπϊνω ημερομηνύα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεςμεσ και επιςτρϋφονται.

3. ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ

Ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών είναι εκατόν είκοςι (120) ημερολογιακέσ
ημέρεσ, προςμετρούμενεσ από την επομϋνη τησ ημϋρασ διενϋργειασ του διαγωνιςμού.
Προςφορϊ που ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο του παραπϊνω αναφερομϋνου, απορρύπτεται,
ωσ απαράδεκτη.

4. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΥΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΥΟΡΑ

4.1. το φϊκελο κϊθε προςφορϊσ πρϋπει να αναγρϊφονται ευκρινώσ:
α) Η λϋξη «ΠΡΟΥΟΡΑ» (με κεφαλαύα γρϊμματα).
β) Ο πλόρησ τύτλοσ τησ αρμόδιασ Τπηρεςύασ που διενεργεύ την προμόθεια.

ΑΔΑ: Β4ΡΠΙ-ΑΟΞ

γ) Ο αριθμόσ τησ διακόρυξησ.
δ) Η ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού
ε) Σα ςτοιχεύα του αποςτολϋα( επωνυμύα, διεύθυνςη, αριθμόσ τηλϋφωνου, φαξ,
διεύθυνςη ηλεκτρονικού. Σαχυδρομεύου).

4.2. Μϋςα ςτον κυρύωσ φϊκελο τησ προςφορϊσ τοποθετούνται όλα τα ςχετικϊ με την
προςφορϊ ςτοιχεύα και ειδικότερα τα εξόσ:
α). Όλα τα απαιτούμενα κατϊ το ςτϊδιο υποβολόσ τησ προςφορϊσ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΚΑΙ ΣΟΙΦΕΙΑ.(1 πρωτότυπο και ϋνα ακριβϋσ
αντύγραφο) ςε ξεχωριςτό, ςφραγιςμϋνο υποφϊκελο μϋςα ςτον κυρύωσ φϊκελο με την ϋνδειξη
<<ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ>>.
β). ΣΑ ΣΕΦΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ τησ προςφορϊσ τοποθετούνται ςε ξεχωριςτό
ςφραγιςμϋνο υποφϊκελο, με την ϋνδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» Επιςημαύνεται ότι όλα τα
φύλλα των παραπϊνω εγγρϊφων ςτοιχεύων τησ προςφορϊσ, πλην τησ οικονομικόσ,
ςυμπεριλαμβανομϋνων των εμπορικών φυλλαδύων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών
φυλλαδύων κ.λπ.), θα φϋρουν ςυνεχό αρύθμηςη από το πρώτο μϋχρι το τελευταύο. Για
ευχερϋςτερη αναζότηςη των ςτοιχεύων αυτών, η προςφορϊ θα ςυνοδεύεται από ευρετόριο,
ςτο οπούο θα αναγρϊφεται το περιεχόμενο του κϊθε εγγρϊφου, με την αντύςτοιχη αρύθμηςη
που φϋρει κατϊ τα ανωτϋρω (π.χ. φύλλα ςυμμόρφωςησ: φύλλα 16-19, τεχνικϋσ
προδιαγραφϋσ: φύλλα 33-55, κ.ο.κ.).
γ) ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ επί ποινήσ αποκλειςμού, τοποθετούνται ςε
ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο υποφϊκελο, επύςησ μϋςα ςτον κυρύωσ φϊκελο, με την ϋνδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» .

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ:

α. -Οι φϊκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ, ΣΕΦΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προςφορϊσ
θα φϋρουν και τισ ενδεύξεισ του κυρύωσ φακϋλου.

β. -ε περύπτωςη ςυνυποβολόσ με την προςφορϊ ςτοιχεύων και πληροφοριών
εμπιςτευτικού χαρακτόρα, η γνωςτοπούηςη των οπούων ςτουσ ςυνδιαγωνιζόμενουσ θα
ϋθιγε τα ϋννομα ςυμφϋροντϊ τουσ, τότε ο προςφϋρων οφεύλει να ςημειώνει επ’ αυτών την
ϋνδειξη «πληροφορίεσ εμπιςτευτικού χαρακτήρα». ε αντύθετη περύπτωςη θα δύναται να
λαμβϊνουν γνώςη αυτών των πληροφοριών οι ςυνδιαγωνιζόμενοι. Η ϋννοια τησ
πληροφορύασ εμπιςτευτικού χαρακτόρα αφορϊ μόνο την προςταςύα του απορρότου που
καλύπτει τεχνικϊ ό εμπορικϊ ζητόματα τησ επιχεύρηςησ του ενδιαφερομϋνου.
γ. -Σο πρωτότυπο τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ θα φϋρει την ϋνδειξη
<<ΠΡΨΣΟΣΤΠΟ>> ςτο εξώφυλλο και ςτο εςωτερικό κϊθε φύλλου, ενώ το αντύγραφο θα
φϋρει την ϋνδειξη <<ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ>> μόνο ςτο εξώφυλλο.
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δ. -ε περύπτωςη που ςτο περιεχόμενο των προςφορών χρηςιμοποιούνται
ςυντομογραφύεσ για τη δόλωςη τεχνικών ό ϊλλων εννοιών, εύναι υποχρεωτικό για τουσ
Διαγωνιζόμενουσ να αναφϋρουν ςε ξεχωριςτό πύνακα τισ ςυντομογραφύεσ αυτϋσ με την
εξόγηςη τησ ϋννοιϊσ τουσ .
ε. -Αντιπροςφορϊ ό τροποπούηςη τησ προςφορϊσ ό πρόταςη που, κατϊ την κρύςη
τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, εξομοιώνεται με αντιπροςφορϊ εύναι απαρϊδεκτη και δεν
λαμβϊνεται υπόψη.
ςτ. -Μετϊ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών δεν γύνεται
αποδεκτό αλλϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη κϊθε διευκρύνιςη τροποπούηςη ό απόκρουςη
όρων τησ Προκόρυξησ ό τησ προςφορϊσ. Διευκρινύςεισ δύνονται μόνο όταν ζητούνται από την
Επιτροπό Διαγωνιςμού και λαμβϊνονται υπόψη μόνο εκεύνεσ που αναφϋρονται ςτα ςημεύα
που ζητόθηκαν. την περύπτωςη αυτό, η παροχό διευκρινύςεων εύναι υποχρεωτικό για το
Διαγωνιζόμενο και δεν θεωρεύται αντιπροςφορϊ. Οι διευκρινόςεισ των Διαγωνιζόμενων
πρϋπει να δύνονται γραπτϊ ςε χρόνο που θα ορύζει η επιτροπό διαγωνιςμού.
ζ. -Οι προςφορϋσ πρϋπει να εύναι δακτυλογραφημϋνεσ και δεν πρϋπει να φϋρουν
ξϋςματα, ςβηςύματα, προςθόκεσ, διορθώςεισ, διαγραφϋσ κλπ. Εϊν υπϊρχει ςτην προςφορϊ
οποιαδόποτε προςθόκη ό διόρθωςη, αυτό πρϋπει να εύναι καθαρογραμμϋνη και
μονογραμμϋνη από τον προςφϋροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβόσ και αποςφρϊγιςησ
των προςφορών, κατϊ τον ϋλεγχο, μονογρϊφει και ςφραγύζει τη τυχόν διόρθωςη ό
προςθόκη. Η προςφορϊ απορρύπτεται, όταν υπϊρχουν ς’ αυτό διορθώςεισ που την
καθιςτούν αςαφό, κατϊ την κρύςη του οργϊνου αξιολόγηςησ των προςφορών.
η. Δεν θα ληφθούν υπόψη προςφορϋσ που υποβλόθηκαν μετϊ από την
καθοριςμϋνη ημερομηνύα και ώρα . Απαγορεύεται η χρόςη αυτοκόλλητων φακϋλων που εύναι
δυνατόν να αποςφραγιςτούν και να επαναςφραγιςτούν χωρύσ να αφόςουν ύχνη.

5. ΣΙΜΕ ΠΡΟΥΟΡΨΝ

5.1 Οι τιμϋσ των προςφορών θα εκφρϊζονται μόνο ςε ΕΤΡΨ, θα αναγρϊφονται δε
ολογρϊφωσ και αριθμητικώσ ωσ εξόσ:
Ι. Σιμό (με κρατόςεισ) χωρύσ Υ.Π.Α.
ΙΙ. Ποςοςτό Υ.Π.Α επύ τοισ % ςτο οπούο υπϊγονται η εν λόγω προμόθεια. (ε
περύπτωςη που αναφϋρεται εςφαλμϋνοσ Υ.Π.Α, αυτόσ θα διορθώνεται από την Τπηρεςύα).

5.2 Προςφορέσ που δεν δίνουν την τιμή ςε ΕΤΡΨ ή που καθορίζουν ςχέςη ΕΤΡΨ
προσ ξένο νόμιςμα θα απορρίπτονται, ωσ απαράδεκτεσ.
Εφόςον από την προςφορά δεν προκύπτει με ςαφήνεια η προςφερόμενη τιμή, η
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτη.
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5.3 Οι τιμϋσ των προςφορών δεν υπόκεινται ςε μεταβολό κατϊ τη διϊρκεια τησ ιςχύοσ
τησ προςφορϊσ, ούτε ςτην περύπτωςη που ζητηθεύ παρϊταςη τησ διϊρκειασ ιςχύοσ αυτόσ.

5.4 Προςφορϊ που θϋτει όρο αναπροςαρμογόσ, χωρύσ αυτό να προβλϋπεται από την
Προκόρυξη απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη . Δεν επιτρϋπεται η υποβολό προςφορϊσ με
προώπολογιςμό μεγαλύτερο τησ << Προμόθειασ>>.

5.5 Επιφυλϊξεισ ό τροποποιόςεισ των όρων τησ Προκόρυξησ που θα αναφϋρονται
ςτην προςφορϊ, μπορούν κατϊ την κρύςη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού να αποτελϋςουν λόγο
αποκλειςμού του Διαγωνιζόμενου. Αποκλύςεισ από τουσ υποχρεωτικούσ όρουσ τησ
Προκόρυξησ επιφϋρουν τον αποκλειςμό των αντύςτοιχων προςφορών.

5.6 Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ δεν γύνονται αποδεκτϋσ, με ποινό αποκλειςμού,
θεωρούμενεσ ωσ αντιπροςφορϋσ. Ο Διαγωνιζόμενοσ, ο οπούοσ θα υποβϊλλει τϋτοιασ φύςησ
προτϊςεισ, δεν δικαιούται ςε καμύα περύπτωςη να διαμαρτυρηθεύ ό να επικαλεςτεύ λόγουσ
προςφυγόσ, αν οι προτϊςεισ αυτϋσ δεν ληφθούν υπόψη κατϊ την αξιολόγηςη των
προςφορών.

5.7 Η προςφερόμενη τιμό τησ εν λόγο προμόθειασ υπόκειται ςτισ κρατόςεισ όπωσ
αυτϋσ αναλυτικϊ αναγρϊφονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ τησ παρούςασ καθώσ και παρακρϊτηςη
φόρου ειςοδόματοσ, όπωσ αναλυτικϊ επύςησ αναγρϊφεται ς’ αυτό. Η Τπηρεςύα διατηρεύ το
δικαύωμα να ζητόςει από τουσ προςφϋροντεσ ςτοιχεύα απαραύτητα για την τεκμηρύωςη τησ
προςφερόμενησ τιμόσ, αυτού δε υποχρεούνται να παρϋχουν αυτϊ.

5.8 Παρϋχεται η δυνατότητα ςτουσ διαγωνιζόμενουσ να υποβϊλουν προςφορϊ για
μϋροσ μόνο τησ ζητούμενησ ποςότητασ. υγκεκριμϋνα, ό θα υποβληθεύ ςυνολικό προςφορϊ
για όλα τα εύδη τησ Ομϊδασ Α που προδιαγρϊφονται ςτον πύνακα Α του Παραρτόματοσ Δ
μόνο ό θα υποβληθεύ ςυνολικό προςφορϊ για τα εύδη τησ Ομϊδασ Β που προδιαγρϊφονται
ςτον πύνακα Γ του Παραρτόματοσ Δ μόνο ό μπορεύ να υποβληθεύ και ςυνολικό προςφορϊ για
όλα τα εύδη και όλουσ τουσ πύνακεσ. Προςφορϋσ για οριςμϋνα εύδη μιασ ομϊδασ ό ενόσ πύνακα
που θα αγνοεύ τα υπόλοιπα εύδη τησ ύδιασ ομϊδασ ό πύνακα θα απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.

6. ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Ο προμηθευτόσ υποχρεούται να παραδώςει τον ηλεκτρονικό και λοιπό εξοπλιςμό με
την επιφύλαξη του Ωρθρου 10 Παραγρϊφου 6 του Π.Δ. 118/2007 ωσ ακολούθωσ:
 για την Ομϊδα Α εντόσ 15 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφό τησ
ςύμβαςησ και

ΑΔΑ: Β4ΡΠΙ-ΑΟΞ

 για την Ομϊδα Β εντόσ 20 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφό τησ
ςύμβαςησ.
Η υπογραφό τησ ςύμβαςησ θα πρϋπει να ϋχει ολοκληρωθεύ μϋςα ςε δέκα (10)
ημερολογιακέσ ημέρεσ αμϋςωσ μετϊ το πϋρασ τησ αξιολόγηςησ τησ προςφορϊσ.
7. Σόποσ Παρϊδοςησ
Σα υπό προμόθεια εύδη θα παραδοθούν με δαπϊνεσ και μϋριμνα του προμηθευτό ςτην
ϋδρα τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων του
Τπουργεύου Προςταςύασ του Πολύτη, η δε παραλαβό θα γύνει από την ύδια επιτροπό μετϊ από
μακροςκοπικό ϋλεγχο και κανονικό πρωτόκολλο παραλαβόσ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ
( ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ, ΑΠΟΡΡΙΧΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ
ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ )

1. ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ
1.1 Η αποςφρϊγιςη των προςφορών γύνεται δημόςια από την αρμόδια Επιτροπό τησ
Τπηρεςύασ διενϋργειασ του διαγωνιςμού.
Η Επιτροπό προβαύνει ςτην ϋναρξη τησ διαδικαςύασ αποςφρϊγιςησ των
προςφορών την 06/06/2012 και ώρα 10:05 π.μ..
Προςφορϋσ που υποβϊλλονται ςτην Επιτροπό μετϊ την ϋναρξη τησ
διαδικαςύασ αποςφρϊγιςησ δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ παραδύδονται ςτην
Τπηρεςύα για επιςτροφό, ωσ εκπρόθεςμεσ και επιςτρέφονται.
1.2 Οι φϊκελοι των οικονομικών προςφορών, για όςεσ προςφορϋσ δεν κρύθηκαν κατϊ
την αξιολόγηςη των τεχνικών και λοιπών ςτοιχεύων αποδεκτϋσ, δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ
επιςτρϋφονται μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ του διαγωνιςμού από το 4ο Σμόμα τησ
Τ.Δ.Ε.Α.Π.

2.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ

2.1 Για τισ προςφορϋσ που κρύθηκαν αποδεκτϋσ κατϊ το ςτϊδιο ελϋγχου των
δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, η Επιτροπό Διαγωνιςμού προχωρϊ ςτον ϋλεγχο των
Σεχνικών Προςφορών τουσ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την πληρότητϊ τουσ, καθώσ και
εϊν ικανοποιούν τισ απαιτόςεισ και τισ προδιαγραφϋσ του Αντικειμϋνου του Ϊργου.

2.2 Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, ο προςφϋρων ςτον οπούο πρόκειται να
γύνει η κατακύρωςη, εντόσ προθεςμίασ δέκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ
ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ς’ αυτόν, με βεβαύωςη παραλαβόσ ό ςύμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτο Ν. 2672/1998 (Α – 290), οφεύλει να υποβϊλλει ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο,
τα προβλεπόμενα από το ϊρθρο 6 § 2 (όπωσ αυτϊ ζητούνται από την παρούςα) του Π.Δ.
118/2007 δικαιολογητικϊ, όπωσ αυτϊ αναλυτικϊ περιγρϊφονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ τησ
παρούςασ.
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2.3 Η αποςφρϊγιςη του ανωτϋρω φακϋλου των δικαιολογητικών αυτών (ςταδύου
κατακύρωςησ), γύνεται από την αρμόδια επιτροπό διεξαγωγόσ του διαγωνιςμού την
ημερομηνύα και ώρα που θα οριςθεύ ςτη ςχετικό πρόςκληςη.

2.4 Όςοι δικαιούνται να παρευρύςκονται ςτη διαδικαςύα αποςφρϊγιςησ του φακϋλου
των δικαιολογητικών του ςταδύου τησ κατακύρωςησ λαμβϊνουν γνώςη των
δικαιολογητικών που κατατϋθηκαν εντόσ χρονικού διαςτόματοσ τριών (3) εργάςιμων
ημερών από την ημερομηνία αποςφράγιςήσ τουσ. Για το χρόνο γνώςησ των ωσ ϊνω
δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενοσ θα υπογρϊφει ςε ςχετικό κατϊςταςη, που θα τηρεύ η
αρμόδια προσ τούτου Τπηρεςύα (Σμόμα 4ο Τ.Δ.Ε.Α.Π/ Τ.Π.τ.Π) και θα αποτελεύ το μοναδικό
αποδεικτικό ςτοιχεύο γνώςησ αυτού.

3.

ΑΠΟΡΡΙΧΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ

Η προςφορϊ ενόσ Διαγωνιζόμενου απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη ςε κϊθε μύα ό
περιςςότερεσ από τισ παρακϊτω περιπτώςεισ :
- Ϊλλειψη οποιουδόποτε από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ
- Προςφορϊ με χρόνο παρϊδοςησ μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο
- Προςφορϊ που ορύζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ιςχύοσ
- Προςφορϊ που εύναι αόριςτη και ανεπύδεκτη εκτύμηςησ ό εύναι υπό αύρεςη.
- Ο προςφϋρων θα δηλώνει αναλυτικϊ τη ςυμμόρφωςη ό απόκλιςη των παρεχόμενων
υλικών ςε ςχϋςη με τισ αντύςτοιχεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ διακόρυξησ, καθόςον « η
τεχνικό προςφορϊ του» παρουςιϊζει ουςιώδεισ αποκλύςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικϋσ
προδιαγραφϋσ τησ Προκόρυξησ .
- Προςφορϊ ςτην οπούα δεν προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό.
- Προςφορϊ που το ςυνολικό τησ τύμημα υπερβαύνει την προώπολογιςθεύςα δαπϊνη.
- Αντιπροςφορϊσ.
- Εναλλακτικόσ προςφορϊσ.
4. ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ
4.1 τον προμηθευτό ςτον οπούο ϋγινε η κατακύρωςη τησ ζητούμενησ προμόθειασ,
αποςτϋλλεται ςχετικό ανακούνωςη που περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον τα παρακϊτω ςτοιχεύα:

α. Σο προσ προμόθεια εύδοσ.
β. Σην ποςότητα.
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γ. Σην τιμό.
δ. Σον φορϋα για τον οπούο προορύζεται το υλικό.
ε. Ση ςυμφωνύα τησ κατακύρωςησ με τουσ όρουσ τησ.
ςτ. Σην προθεςμύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ.

4.2. Ο προμηθευτόσ ςτον οπούο κατακυρώθηκε η ζητούμενη προμόθεια υποχρεούται
να προςϋλθει εντόσ δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνύα κοινοπούηςησ
τησ ανακούνωςησ, για την υπογραφό τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ. Εφόςον η ςύμβαςη
υπογρϊφεται πριν από τη λόξη τησ προθεςμύασ των δέκα (10) ημερών που αναφϋρεται
παραπϊνω, ο χρόνοσ παρϊδοςησ των υλικών υπολογύζεται από την ημερομηνύα υπογραφόσ
τησ ςύμβαςησ.

4.3. Εϊν ο προμηθευτόσ ςτον οπούο ϋγινε η ανακούνωςη δεν προςϋλθει να υπογρϊψει
τη ςύμβαςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ με Απόφαςη του αρμοδύου Τπουργού ό του αρμοδύου για
τη διούκηςη του φορϋα οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ III.
ΟΡΟΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ – ΕΚΣΕΛΕΗ
1. ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ

1.1 Η ύμβαςη θα καταρτιςτεύ ςτην ελληνικό γλώςςα με βϊςη τουσ όρουσ που
περιλαμβϊνονται ςτη Προκόρυξη και την Προςφορϊ του Αναδόχου και θα διϋπεται από το
ελληνικό δύκαιο. Για κϊθε διαφορϊ – διϋνεξη πϊνω ςτουσ όρουσ τησ παρούςασ διακόρυξησ και
ςτην εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ, ο προμηθευτόσ , υπϊγεται ςτην αποκλειςτικό αρμοδιότητα των
Ελληνικών Δικαςτηρύων τησ ϋδρασ τησ Τπηρεςύασ διενϋργειασ του διαγωνιςμού.

1.2 Η ύμβαςη δεν μπορεύ να περιϋχει όρουσ αντύθετουσ προσ το περιεχόμενο τησ
παρούςασ. Επύςησ, επύςημη γλώςςα κατϊ την εφαρμογό τησ ύμβαςησ θα εύναι η ελληνικό.
Σο ςύνολο των εγγρϊφων που απορρϋουν από τη ύμβαςη (εκθϋςεισ, αναλύςεισ, κλπ.) θα
ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα .

1.3 Μετϊ την ανακούνωςη κατακύρωςησ, καταρτύζεται από την Αναθϋτουςα Αρχό η
ςχετικό ςύμβαςη που υπογρϊφεται και από τα δύο ςυμβαλλόμενα μϋρη. Η ςύμβαςη
περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον τα εξόσ ςτοιχεύα:
α. τον τόπο και χρόνο υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ.
β. τα ςυμβαλλόμενα μϋρη.
γ. τα προσ προμόθεια υλικϊ και την ποςότητα.
δ. την τιμό.
ε. τον τόπο, τρόπο και χρόνο παρϊδοςησ των υλικών.
ςτ. τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ των υλικών.
ζ. τισ προβλεπόμενεσ εγγυόςεισ.
η. τισ διατϊξεισ τησ ιςχύουςασ νομοθεςύασ βϊςει των οπούων θα επιλύονται οι
τυχόν διαφορϋσ που ενδεχόμενα προκύψουν.
θ. τον τρόπο και χρόνο πληρωμόσ.

1.4 Η ςύμβαςη τροποποιεύται όταν τούτο προβλϋπεται από ςυμβατικό όρο ό όταν
ςυμφωνόςουν προσ τούτο και τα δύο ςυμβαλλόμενα μϋρη , ύςτερα από γνωμοδότηςη του
αρμοδύου οργϊνου τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ .
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2. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ

2.1 Ο προμηθευτόσ υποχρεούται να παρϋχει τα υλικϊ μϋςα ςτα χρονικϊ όρια και με
τον τρόπο που ορύζει η ςύμβαςη.

2.2. Η πληρωμό του προμηθευτό, θα γύνει με ϋκδοςη επιταγόσ τησ Σρϊπεζασ Σησ
Ελλϊδασ από τον Τπόλογο Διαχειριςτό τησ ΑΕ 0502, Λοιπϊ Κοινοτικϊ Προγρϊμματα,
Ευρωπαώκό Σαμεύο Εξωτερικών υνόρων ςτο όνομα του δικαιούχου και τησ αρμόδιασ ΔΟΤ.
Σον προμηθευτό βαρύνουν οι κρατόςεισ και ο φόροσ ειςοδόματοσ που αναφϋρονται ςτο
Παρϊρτημα Α΄ τησ παρούςασ διακόρυξησ .

2.3. Ενςτϊςεισ – προςφυγϋσ υποβϊλλονται για τουσ λόγουσ και με τη διαδικαςύα που
προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).
+

2.4. Η ςύμβαςη θεωρεύται ότι εκτελϋςτηκε όταν :
- Παραδόθηκε ολόκληρη η ποςότητα τησ προμόθειασ και ςτην ποιότητα που περιγρϊφεται
ςτη ςύμβαςη.
- Παραλόφθηκαν οριςτικϊ τα υλικϊ.
- Επιπροςθϋτωσ, οι δικτυακού ψηφιοποιητϋσ θα παραδοθούν με το «κλειδύ ςτο χϋρι» ϋτοιμοι
για επιχειρηςιακό χρόςη δηλ. πλόρωσ ενοποιημϋνοι, πλήρωσ εγκατεςτημένοι και
προςαρμοςμένοι ςτισ απαιτήςεισ των τελικών χρηςτών, και θα ϋχει ολοκληρωθεύ η
παρϊδοςη όλων των εγχειριδύων χρόςτη. την περύπτωςη που τα φωτοαντιγραφικϊ δεν
παραδοθούν ςύμφωνα με τα ανωτϋρω, θα υπϊρχει απομεύωςη του ςυμβατικού τιμόματοσ
κατϊ 15%.

- Ϊγινε η αποπληρωμό του ςυμβατικού τμόματοσ, αφού προηγουμϋνωσ επιβλόθηκαν τυχόν
κυρώςεισ ό εκπτώςεισ.
- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπϋσ ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ και από τα δυο ςυμβαλλόμενα
μϋρη και αποδεςμεύτηκαν οι ςχετικϋσ εγγυόςεισ κατϊ τα προβλεπόμενα από τη ςύμβαςη.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ'

ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΚΑΙ
ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ
1. ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
1.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα που
λειτουργούν νόμιμα ςτην Ελλϊδα ό ςε ϊλλο κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (ΕΕ) ό του
Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (ΕΟΦ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει τη
υμφωνύα Δημοςύων υμβϊςεων του Παγκόςμιου Οργανιςμού Εμπορύου, η οπούα κυρώθηκε
με το ν. 2513/1997 και ϋχουν αντικεύμενο ςυναφϋσ με το υπό δημοπρϊτηςη ϋργο.
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ :
Οι προμηθευτϋσ που επιθυμούν να ςυμμετϊςχουν ςτο διαγωνιςμό, υποχρεούνται να
υποβϊλλουν, μαζί με την προςφορά τουσ, επί ποινή αποκλειςμού, τα παρακϊτω
δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και ςτοιχεύα τεκμηρύωςησ τησ κατϊλληλησ επαγγελματικόσ και
τεχνικόσ ικανότητασ και εμπειρύασ ϋτςι ώςτε να ανταπεξϋλθει ςτισ απαιτόςεισ του Υορϋα :

α. Τπεύθυνη δήλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'-75) με
θεώρηςη γνηςίου υπογραφήσ, ςτην οπούα:
(1) Να αναγράφονται τα ςτοιχεύα του διαγωνιςμού ςτον οπούο ςυμμετϋχουν.
(2) Να δηλώνεται ότι, μϋχρι και την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ τουσ, δεν ϋχουν
καταδικαςθεύ με αμετάκλητη δικαςτική απόφαςη για κϊποιο από τα αδικήματα:
(α) Σησ παρ. 1 του ϊρθρου 43 του Π.Δ 60/2007.
(β) Δεν τελούν ςε πτώχευςη ό ςε διαδικαςύα κόρυξησ πτώχευςησ.
(γ) Εύναι φορολογικϊ και αςφαλιςτικϊ ενόμεροι ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ τουσ.
(δ) Εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο οικεύο Επιμελητόριο.
(ε) Δεν τελούν υπό κοινό εκκαθϊριςη του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ό
ειδικό εκκαθϊριςη του ν. 1892/1990 (Α 101), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, και επύςησ, ότι δεν
τελούν υπό διαδικαςύα ϋκδοςησ απόφαςησ κοινόσ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ των ανωτϋρω
νομοθετημϊτων.
(ςτ) Να αναλαμβϊνεται η υποχρϋωςη για την ϋγκαιρη και προςόκουςα προςκόμιςη
των δικαιολογητικών.
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β. Τπεύθυνη δήλωςη των ςυμμετεχόντων ςύμφωνα με την παρ. 4 του ϊρθρου 8 του
ν. 1599/1986, όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, με θεώρηςη γνηςύου υπογραφόσ, ςτην οπούα θα
δηλώνεται ότι δεν ϋχει επιβληθεύ ςτον προςφϋροντα η ποινό του αποκλειςμού από
διαγωνιςμούσ, με αμετϊκλητη απόφαςη του Τπουργού Ανϊπτυξησ. Εϊν η ποινό του
αποκλειςμού επιβλόθηκε για οριςμϋνο χρόνο, το ςτοιχεύο τούτο λαμβϊνεται υπόψη για την
απόρριψη τησ προςφορϊσ, μόνο για το χρονικό αυτό διϊςτημα.
γ. Παραςτατικό εκπροςώπηςησ, εφόςον (οι προμηθευτϋσ) ςυμμετϋχουν ςτο
διαγωνιςμό με αντιπρόςωπο τουσ.

δ. Τπεύθυνη δήλωςη των ςυμμετεχόντων ςύμφωνα με την παρ. 4 του ϊρθρου 8 του
ν. 1599/1986, όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, με θεώρηςη γνηςύου υπογραφόσ, ςτην οπούα θα
δηλώνεται από τον κατϊ νόμο υπεύθυνο τησ εταιρεύασ ότι τα προαναφερόμενα προώόντα
καλύπτουν πλόρωσ τισ ζητούμενεσ προδιαγραφϋσ. Επύςησ (οι εταιρεύεσ) πρϋπει να διαθϋτουν
πιςτοπούηςη ποιότητασ των διαδικαςιών του ( ISO ) από εγκεκριμϋνο φορϋα τησ Φώρασ μασ,
να προςκομύςουν αντύγραφα των πιςτοποιόςεων αυτών, να δηλώςουν το εργοςτϊςιο
καταςκευόσ των προώόντων, την χώρα καταςκευόσ, την ημερομηνύα και τον κωδικό
παραγωγόσ του εργοςταςύου.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ .

Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, κατϊ το ϊρθρο 20 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.),
ο προςφέρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωςη, εντόσ προθεςμύασ δέκα
(10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ς'αυτόν, με
βεβαύωςη παραλαβόσ ό ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ν.2672/1998 (Α-290), οφείλει
να υποβάλει, ςε ςφραγιςμένο φάκελο, τα κατωτϋρω δικαιολογητικϊ:
(Δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.))
α. Απόςπαςμα ποινικού μητρώου ή ιςοδύναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικητικόσ
ό δικαςτικόσ αρχόσ τησ Φώρασ εγκατϊςταςησ του, ϋκδοςησ του τελευταύου τριμόνου, πριν
από την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ, από το οπούο να προκύπτει ότι δεν
ϋχει καταδικαςθεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό απόφαςη, για κϊποιο από τα αδικόματα που
αναφϋρονται ςτην περ. (2) του εδαφ. β τησ παρ. 1 του ΚΕΥ. Α' του παρόντοσ παραρτόματοσ .
Ειδικότερα, απόςπαςμα ποινικού μητρώου ό ιςοδύναμου εγγρϊφου αρμόδιασ
διοικητικόσ ό δικαςτικόσ αρχόσ τησ Φώρασ εγκατϊςταςησ τουσ, προςκομύζουν τα μεν νομικά
πρόςωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά για τουσ διαχειριςτϋσ τουσ, ςτισ περιπτώςεισ των
εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) και των προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
για τον Πρόεδρο και διευθύνοντα ςύμβουλο για τισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ (Α.Ε.), οι δε
υνεταιριςμοί για τον πρόεδρο του Διοικητικού τουσ υμβουλύου, από το οπούο να
προκύπτει ότι τα ανωτϋρω πρόςωπα δεν ϋχουν καταδικαςθεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό
απόφαςη, για κϊποιο από τα ωσ ϊνω αδικόματα .
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β. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ϋκδοςησ του
τελευταύου εξαμόνου πριν από την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ, από το
οπούο να προκύπτει ότι δεν τελεί ςε πτώχευςη και ςε διαδικαςία κήρυξησ πτώχευςησ ό
υπό ϊλλη ανϊλογη κατϊςταςη ό διαδικαςύα (περύ αλλοδαπών).
γ. Αςφαλιςτική και φορολογική ενημερότητα. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ κατϊ
περύπτωςη αρχόσ, από το οπούο να προκύπτει ότι κατϊ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω
ειδοπούηςησ, εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (κύριασ και επικουρικόσ) και ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ
του.
δ. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ, οικείου Επιμελητηρίου ή ιςοδύναμησ
επαγγελματικήσ οργάνωςησ, με το οπούο θα πιςτοποιεύται αφενόσ η εγγραφό του ς'αυτό
και το ειδικό επϊγγελμα του, κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμού και αφετϋρου ότι
εξακολουθεύ να παραμϋνει εγγεγραμμϋνοσ μϋχρι τησ επύδοςησ τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ
ειδοπούηςησ.
Γ . ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
1. Η μη ϋγκαιρη και προςόκουςα υποβολό των δικαιολογητικών του ϊρθρου 6
παρ. 1 και του ϊρθρου 8 (για όςα ζητούνται με παρούςα) του π.δ. 118/2007 ςυνιςτά λόγο
αποκλειςμού του προμηθευτή από το διαγωνιςμό .
2. Σο πιςτοποιητικό φορολογικόσ ενημερότητασ, θα πρϋπει υποχρεωτικϊ να εύναι
το πρωτότυπο ό φωτοαντύγραφο εκ του πρωτοτύπου, υπογεγραμμϋνο ταυτόχρονα με το
πρωτότυπο από τον Προώςτϊμενο τησ Δ.Ο.Τ.
3. Σα λοιπϊ δικαιολογητικϊ τησ κατακύρωςησ υποβϊλλονται ςε πρωτότυπα ό
επικυρωμϋνα αντύγραφα, εκτόσ των περιπτώςεων που προβλϋπεται ρητϊ από διϊταξη
νόμου ό υποβολό τουσ ςε πρωτότυπη μορφό .
4. Δεν απαιτεύται επικύρωςη αντιγρϊφου ό φωτοαντιγρϊφου αν τούτο
ςυνοδεύεται από υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 8 του ν. 1599/1986, ςτην οπούα ο
ενδιαφερόμενοσ βεβαιώνει την ακρύβεια των ςτοιχεύων (ϊρθρο 11 παρ. 2 & 3 του
ν.2690/1999
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ

Ομάδα Α
ΠΙΝΑΚΑ Α’ :ΑΝΑΛΨΙΜΑ ΜΕΛΑΝΙΑ (TONER)
Πξνϋπνινγηζκόο: 16.000€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θξαηήζεσλ 6,6560%
+Φ.Π.Α. 23%

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

LEXMARK X658 de
Ποςότητα ςε Σεμϊχια

20τεμ.
απόδοςησ
30000 ςελ.
ϋκαςτο

2.LEXMARK C534 dn
Ποςότητα ςε Σεμϊχια

Σύμπανα (Photoconductors c53030X) ςε
πακϋτα των 4 για κϊθε χρώμα)

10 ειρϋσ
των τεςςϊρων
χρωμϊτων
(κυανού,
ερυθρό, κύτρινο,
μαύρο)

4 ειρϋσ

HEWLETT PACKAGE M4345
Ποςότητα ςε τεμϊχια
PLATINUM PRO 905

20

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Ποςότητα

15 ειρϋσ
των τεςςϊρων
χρωμϊτων
((κυανού,
ερυθρό, κύτρινο,
μαύρο)
απόδοςησ πϊνω
από 500 ςελ.

ΑΔΑ: Β4ΡΠΙ-ΑΟΞ

Ομάδα Β
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ : Ασπρόμασρος Γικτσακός Ψηυιοποιητής
Πξνϋπνινγηζκόο: 8000€ σσμπεριλαμβανομένοσ κρατήσεων 6,6560%
+Φ.Π.Α. 23%

ΕΙΔΟ

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

Δηθηπαθόο ςεθηνπνηεηήο, ν νπνίνο ζα εκπεξηέρεη
ελζσκαησκέλν ”ADF”.
Λειτοσργία: Ασπρόμασρη αληηγξαθή / εθηύπσζε,
αζπξόκαπξε ιεηηνπξγία θαμ, ςεθηαθή απνζηνιή.
Δλάτιστα τετνικά ταρακτηριστικά:

(+ 10 επιπρόσθετα
Toner)

1. Να δηαζέηεη μεξνγξαθηθό ζύζηεκα αληηγξαθήο
θαη εθηύπσζεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο laser.
2. Μλήκε θσηναληηγξαθήο θαη εθηύπσζεο : 1 GB
ηνπιάρηζηνλ.
3. Σθιεξόο Δίζθνο : 120 GB ηνπιάρηζηνλ
4. Με ηθαλόηεηα εθηύπσζεο ζηελ παξερόκελε
ζύλζεζε, απηόκαηα ζε ακθόηεξεο ηηο πιεπξέο
ζειίδαο Α4 ( δηπιήο όςεο).
5. Ολνκαζηηθή ηαρύηεηα εθηύπσζεο-αληηγξαθήο
(ζειίδεο A4 αλά ιεπηό) ηνπιάρηζηνλ 23 ζειίδεο
/ιεπηό.
6. Αλάιπζε εθηύπσζεο (ζε dpi). Τνπιάρηζηνλ
600Φ600 dpi.
7. Αλάιπζε ζάξσζεο (ζε dpi).Τνπιάρηζηνλ
600x600 dpi.
8. Να ζαξώλεη έγρξσκα ζε tiff, pdf ηνπιάρηζηνλ.
9. Να δηαζέηεη απηόκαην ηξνθνδόηε εγγξάθσλ
δηπιήο όςεο από Α5 έσο Α3 κε ρσξεηηθόηεηα
≥50 θύιισλ.
10. Αιιαγή κεγέζνπο αληηγξαθηθνύ: 25 έσο 400%
κε βήκα 1%
11. Να ηξνθνδνηείηαη από δπν (2) ηνπιάρηζηνλ
θαζέηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ
1040 θύιισλ όισλ ησλ δηαζηάζεσλ από Α5
έσο Α3(κε δπλαηόηεηα δηακόξθσζεο ηεο
δηάζηαζεο ζε ηνπιάρηζηνλ κία (1) θαζέηα).
12. Η ηαρύηεηαο ζάξσζεο ησλ πξσηνηύπσλ λα κελ
είλαη κηθξόηεξε από ηνλ απηόκαην ηξνθνδόηε
λα κελ είλαη κηθξόηεξε από ηελ ηαρύηεηα
εθηύπσζεο ηνπ κεραλήκαηνο.
13. Να δηαζέηεη δίζθν bypass ή ηζνδύλακν δίζθν
ρσξεηηθόηεηαο 50 θύιισλ ηνπιάρηζηνλ.
14. Να δηαζέηεη έμνδν παξαγόκελσλ αληηγξάθσλ

ΠΟΟΣΗΣΑ
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ηνπιάρηζηνλ 500 θύιισλ.
15. Να δηαζέηεη ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία «κία θνξά
ζάξσζε, πνιιέο εθηππώζεηο»
16. Να επηηξέπεη ηελ ζάξσζε εγγξάθσλ κε θπζηθέο
δηαζηάζεηο από Α5 έσο Α3.
17. Να ζαξώλεη ζε e-mail, ζα ζαξώλεη ζε θάθειν
ζην ηνπηθό δίθηπν, λα ζαξώλεη ζε pdf.
18. Απηόκαηε αληηγξαθή ζε δηπιήο όςεηο,
ζειηδνπνίεζε, απηόκαηε
ζκίθξπλζε/κεγέζπλζε, απηόκαηε επηινγή
ραξηηνύ, απηόκαηε ελαιιαγή δίζθσλ,
δηαθάλεηεο, αληηγξαθή ηαπηόηεηαο (2 όςεηο ζε
1).
19. Να παξάγεη αληίγξαθα δηαζηάζεσλ Α3.
20. Τν κεράλεκα λα δέρεηαη πξσηόηππα
κεκνλσκέλα θύιια, βηβιία, πεξηνδηθά θηι
κέγηζηεο δηάζηαζεο Α3.
21. Υπνζηήξημε Ειιεληθώλ ραξαθηήξσλ ΕΛΟΤ-928,
ISO 8859-7, Ελζσκαησκέλε ππνζηήξημε
Ειιεληθώλ ραξαθηήξσλ ζε πεξηβάιινλ DOS
437, 737G.
22. Υπνζηήξημε TCP/IP πξσηόθνιιν δηθηύνπ.
23. Με ιεηηνπξγίεο Postscript θαη PCL5 ή λεώηεξε.
24. Να δηαζέηεη έγρξσκε νζόλε επαθήο κπξνζηά
από όπνπ ζα γίλνληαη νη ξπζκίζεηο, ζα
ελεκεξώλεη γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ
αλαισζίκσλ θαζώο επίζεο θαη ζα πεξηγξάθεηαη
κε ζαθήλεηα ε νπνηαδήπνηε βιάβε θαη
ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο.
25. Να δηαζέηεη πξνεπηινγή ζπλερόκελσλ
αληηγξάθσλ από 1-999.
26. Να δηαζέηεη απηόκαην κεηξεηή
θσηναληηγξάθσλ ζε εκθαλέο ζεκείν.
27. Να δηαζέηεη ην ζύζηεκα πξνζσξηλήο δηαθνπήο
ηεο ηξέρνπζαο δηαδηθαζίαο (job interrupt) θαη
παξεκβνιή άιιεο εκβόιηκεο ε νπνία λα κπνξεί
λα εθηειεζζεί από ηελ πιάθα αληηγξαθήο ή από
ηνλ απηόκαην ηξνθνδόηε.
28. Φάμ: 33,6 Kbps
29. Μέγεζνο πξσηνηύπσλ – αληηγξάθσλ θάμ: Από
Α5 έσο Α3.
30. Με ινγηζκηθό απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο
31. Σαλ εθηππσηήο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ
απηόκαηε εθηύπσζε αξρείσλ κε ειιεληθνύο θαη
ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο από ιεηηνπξγηθό
ζύζηεκα Windows θαη Unix.
32. Υπνζηήξημε ηόζν ηνπηθνύ επξεηεξίνπ
δηεπζύλζεσλ (address book) όζν θαη online
αλαδήηεζεο παξαιήπηε από ην ππάξρνλ
ζύζηεκα IBM Tivoli Identity Manager ηεο
Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο.
33. Τν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα πξέπεη λα είλαη
εμνπιηζκόο κε ειάρηζηεο δηαρεηξηζηηθέο
απαηηήζεηο, πξνζαλαηνιηζκέλν γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ δεηνύληαη κε
απιό ηξόπν θαη πςειή απηνκαηνπνίεζε ησλ
εξγαζηώλ.
34. Να είλαη επηδαπέδην κε ελζσκαησκέλε
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εξγνζηαζηαθή βάζε.
35. Οη ιεηηνπξγίεο ζάξσζε, εθηύπσζε, αληηγξαθή
θαη θαμ πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλεο ζην
πξνζθεξόκελν είδνο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη
θαιύπηνληαη πιήξσο όιεο νη απαηηήζεηο θαη ε
ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο θάζε απηόλνκεο
ζπζθεπήο.
36. Τύπνο ζάξσζεο: Επίπεδεο επηθάλεηαο,
απηόκαηνο ηξνθνδόηεο εγγξάθσλ δηπιήο
όςεο.
37. Τππηθή ζπλδεζηκόηεηα, Ελζσκαησκέλνο server
εθηύπσζεο γηα Fast Ethernet, ζύξα USB
(ζπκβαηόηεηα κε ηηο πξνδηαγξαθέο USB 2.0),
Θύξα Ethernet 10/100 BaseTX
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Ομάδα Β
ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ : Έγτρωμος Γικτσακός Ψηυιοποιητής
Πξνϋπνινγηζκόο: 9000€ σσμπεριλαμβανομένοσ κρατήσεων 6,6560%
+Φ.Π.Α. 23%

ΕΙΔΟ

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

Γηα όια ηα είδε 3
ρξόληα εγγύεζε onsite

NAI

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

Δηθηπαθόο ςεθηνπνηεηήο, ν νπνίνο ζα εκπεξηέρεη
ελζσκαησκέλν ”ADF”.
Λειτοσργία: Έγτρωμη αληηγξαθή / εθηύπσζε,
ιεηηνπξγία θαμ, ςεθηαθή απνζηνιή.
Δλάτιστα τετνικά ταρακτηριστικά:

(+ 5 επιπρόσθετα
Toner/τρώμα)

1. Να δηαζέηεη μεξνγξαθηθό ζύζηεκα αληηγξαθήο
θαη εθηύπσζεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο laser.
2. Μλήκε θσηναληηγξαθήο θαη εθηύπσζεο : 1,5
GB ηνπιάρηζηνλ.
3. Σθιεξόο Δίζθνο : 80 GB ηνπιάρηζηνλ
4. Με ηθαλόηεηα εθηύπσζεο ζηελ παξερόκελε
ζύλζεζε, απηόκαηα ζε ακθόηεξεο ηηο πιεπξέο
ζειίδαο Α4 ( δηπιήο όςεο).
5. Ολνκαζηηθή ηαρύηεηα εθηύπσζεο-αληηγξαθήο
(ζειίδεο A4 αλά ιεπηό) ηνπιάρηζηνλ 25 ζειίδεο
/ιεπηό
6. Αλάιπζε εθηύπσζεο (ζε dpi). Τνπιάρηζηνλ
600Φ600 dpi.
7. Αλάιπζε ζάξσζεο (ζε dpi).Τνπιάρηζηνλ
600x600 dpi.
8. Να ζαξώλεη έγρξσκα ζε tiff, pdf ηνπιάρηζηνλ.
9. Να δηαζέηεη απηόκαην ηξνθνδόηε εγγξάθσλ
δηπιήο όςεο από Α5 έσο Α3 κε ρσξεηηθόηεηα
≥50 θύιισλ.
10. Αιιαγή κεγέζνπο αληηγξαθηθνύ: 25 έσο 400%
κε βήκα 1%
11. Να ηξνθνδνηείηαη από δπν (2) ηνπιάρηζηνλ
θαζέηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ
1040 θύιισλ όισλ ησλ δηαζηάζεσλ από Α5
έσο Α3(κε δπλαηόηεηα δηακόξθσζεο ηεο
δηάζηαζεο ζε ηνπιάρηζηνλ κία (1) θαζέηα).
12. Η ηαρύηεηαο ζάξσζεο ησλ πξσηνηύπσλ λα κελ
είλαη κηθξόηεξε από ηνλ απηόκαην ηξνθνδόηε

ΠΟΟΣΗΣΑ

1
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λα κελ είλαη κηθξόηεξε από ηελ ηαρύηεηα
εθηύπσζεο ηνπ κεραλήκαηνο.
13. Να δηαζέηεη δίζθν bypass ή ηζνδύλακν δίζθν
ρσξεηηθόηεηαο 50 θύιισλ ηνπιάρηζηνλ.
14. Να δηαζέηεη έμνδν παξαγόκελσλ αληηγξάθσλ
ηνπιάρηζηνλ 500 θύιισλ.
15. Να δηαζέηεη ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία «κία θνξά
ζάξσζε, πνιιέο εθηππώζεηο»
16. Να επηηξέπεη ηελ ζάξσζε εγγξάθσλ κε θπζηθέο
δηαζηάζεηο από Α5 έσο Α3.
17. Να ζαξώλεη ζε e-mail, ζα ζαξώλεη ζε θάθειν
ζην ηνπηθό δίθηπν, λα ζαξώλεη ζε pdf.
18. Απηόκαηε αληηγξαθή ζε δηπιήο όςεηο,
ζειηδνπνίεζε, απηόκαηε
ζκίθξπλζε/κεγέζπλζε, απηόκαηε επηινγή
ραξηηνύ, απηόκαηε ελαιιαγή δίζθσλ,
δηαθάλεηεο, αληηγξαθή ηαπηόηεηαο (2 όςεηο ζε
1).
19. Να παξάγεη αληίγξαθα δηαζηάζεσλ Α3.
20. Τν κεράλεκα λα δέρεηαη πξσηόηππα
κεκνλσκέλα θύιια, βηβιία, πεξηνδηθά θηι
κέγηζηεο δηάζηαζεο Α3.
21. Υπνζηήξημε Ειιεληθώλ ραξαθηήξσλ ΕΛΟΤ-928,
ISO 8859-7, Ελζσκαησκέλε ππνζηήξημε
Ειιεληθώλ ραξαθηήξσλ ζε πεξηβάιινλ DOS
437, 737G.
22. Υπνζηήξημε TCP/IP πξσηόθνιιν δηθηύνπ.
23. Με ιεηηνπξγίεο Postscript θαη PCL5 ή λεώηεξε.
24. Να δηαζέηεη έγρξσκε νζόλε επαθήο κπξνζηά
από όπνπ ζα γίλνληαη νη ξπζκίζεηο, ζα
ελεκεξώλεη γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ
αλαισζίκσλ θαζώο επίζεο θαη ζα πεξηγξάθεηαη
κε ζαθήλεηα ε νπνηαδήπνηε βιάβε θαη
ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο.
25. Να δηαζέηεη πξνεπηινγή ζπλερόκελσλ
αληηγξάθσλ από 1-999.
26. Να δηαζέηεη απηόκαην κεηξεηή
θσηναληηγξάθσλ ζε εκθαλέο ζεκείν.
27. Να δηαζέηεη ην ζύζηεκα πξνζσξηλήο δηαθνπήο
ηεο ηξέρνπζαο δηαδηθαζίαο (job interrupt) θαη
παξεκβνιή άιιεο εκβόιηκεο ε νπνία λα κπνξεί
λα εθηειεζζεί από ηελ πιάθα αληηγξαθήο ή από
ηνλ απηόκαην ηξνθνδόηε.
28. Φάμ: 33,6 Kbps
29. Μέγεζνο πξσηνηύπσλ – αληηγξάθσλ θάμ: Από
Α5 έσο Α3.
30. Με ινγηζκηθό απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο
31. Σαλ εθηππσηήο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ
απηόκαηε εθηύπσζε αξρείσλ κε ειιεληθνύο θαη
ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο από ιεηηνπξγηθό
ζύζηεκα Windows θαη Unix.
32. Υπνζηήξημε ηόζν ηνπηθνύ επξεηεξίνπ
δηεπζύλζεσλ (address book) όζν θαη online
αλαδήηεζεο παξαιήπηε από ην ππάξρνλ
ζύζηεκα IBM Tivoli Identity Manager ηεο
Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο.
33. Τν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα πξέπεη λα είλαη
εμνπιηζκόο κε ειάρηζηεο δηαρεηξηζηηθέο

ΑΔΑ: Β4ΡΠΙ-ΑΟΞ

απαηηήζεηο, πξνζαλαηνιηζκέλν γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ δεηνύληαη κε
απιό ηξόπν θαη πςειή απηνκαηνπνίεζε ησλ
εξγαζηώλ.
34. Να είλαη επηδαπέδην κε ελζσκαησκέλε
εξγνζηαζηαθή βάζε.
35. Οη ιεηηνπξγίεο ζάξσζε, εθηύπσζε, αληηγξαθή
θαη θαμ πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλεο ζην
πξνζθεξόκελν είδνο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη
θαιύπηνληαη πιήξσο όιεο νη απαηηήζεηο θαη ε
ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο θάζε απηόλνκεο
ζπζθεπήο.
36. Τύπνο ζάξσζεο: Επίπεδεο επηθάλεηαο,
απηόκαηνο ηξνθνδόηεο εγγξάθσλ δηπιήο
όςεο.
37. Τππηθή ζπλδεζηκόηεηα, Ελζσκαησκέλνο server
εθηύπσζεο γηα Fast Ethernet, ζύξα USB
(ζπκβαηόηεηα κε ηηο πξνδηαγξαθέο USB 2.0),
Θύξα Ethernet 10/100 BaseTX.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΨΠΑΙΚΨΝ
& Α ΝΑ Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ψ Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ψ Ν
ΣΜ. ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΙΟΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Π. Κανελλοπούλου 4 101 77 ΑΘΗΝΑ
Σηλϋφωνο:210 7759463
FAX:210 7481211

ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Αριθμόσ :
Ποςό:
Εύδοσ: Ηλεκτρονικόσ Εξοπλιςμόσ
Προμηθευτόσ :

την Αθόνα ςόμερα την …… του μηνόσ ……του ϋτουσ ……ημϋρα τησ εβδομϊδοσ
………και ώρα ……ςτα γραφεύα τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών
Προγραμμϊτων του Τπουργεύου Προςταςύασ του Πολύτη, οδόσ Μεςογεύων αριθ.96, οι κϊτωθι
ςυμβαλλόμενοι:
α) Σο Ελληνικό Δημόςιο, νομύμωσ εκπροςωπούμενο με βϊςη τισ κεύμενεσ διατϊξεισ
από τον…………………………………………………….. που ςτη ςυνϋχεια θα ονομϊζεται για ςυντομύα
«Αναθϋτουςα αρχό» και
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β) Η επιχεύρηςη (πλόρησ επωνυμύα και δ.τ. εϊν υπϊρχει),που εδρεύει (πλόρησ δ/νςη,
τηλ. και fax), νομύμωσ εκπροςωπούμενη από (πλόρη ςτοιχεύα), που ςτη ςυνϋχεια θα
ονομϊζεται για ςυντομύα «προμηθευτόσ», ςυμφώνηςαν και ςυναποδϋχτηκαν τα ακόλουθα:
Με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνιςμό που διενεργόθηκε την ………, με βϊςη την υπ΄
αριθ. ……………. Πρόςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ
Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων του Τπουργεύου Προςταςύασ του Πολύτη,
κατακυρώθηκε ύςτερα απ’ την υπ’ αριθ. ……………….από ……………. Απόφαςη του
………………………., η προμόθεια , με αγορϊ , του εύδουσ που αναφϋρεται ςτο ϊρθρο 2 τησ
παρούςασ ςύμβαςησ ςτο όνομα του προαναφερόμενου προμηθευτό.
Ύςτερα από τα ανωτϋρω ο πρώτοσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, με την
προαναφερόμενη ιδιότητϊ του, αναθϋτει την προμόθεια των εν λόγο ειδών ςτο δεύτερο
ςυμβαλλόμενο «προμηθευτό», ο οπούοσ αναλαμβϊνει αυτό με τουσ κατωτϋρω όρουσ και
ςυμφωνύεσ που αποδϋχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο ςύμβαςησ

Αντικεύμενο τησ παρούςασ ςύμβαςησ εύναι η προμόθεια με αγορϊ των ειδών που
αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 2 τησ παρούςασ ςύμβαςησ, ςυνολικόσ αξύασ ευρώ #……,..#
(ολογρϊφωσ και αριθμητικώσ), ςυμπεριλαμβανομϋνων των προβλεπόμενων κρατόςεων και
Υ.Π.Α. 23%.

ΑΡΘΡΟ 2
τοιχεία των προσ προμήθεια ειδών

1.Σα εύδη τησ προμόθειασ, η ποςότητα και η τιμό ορύζονται ωσ κατωτϋρω:
ΕΙΔΗ ΠΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ

(ΣΕΜ)

(ΕΤΡΨ)

(ΕΤΡΨ)
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ (ςυνολικό καθαρό αξύα)
ΠΛΕΟΝ Υ.Π.Α. 23%
ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΜΕ ΚΡΑΣΗΕΙ ΚΑΙ Υ.Π.Α.

2.Η τιμό μονϊδασ των υπό προμόθεια ειδών περιλαμβϊνουν την αξύα των ανωτϋρω,
τα ϋξοδα μεταφορϊσ τουσ, τισ υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, εκτόσ
από το Υ.Π.Α., για παρϊδοςη αυτών ελεύθερα με μϋριμνα και ευθύνη του προμηθευτό ςτον
προβλεπόμενο από την παρούςα ςύμβαςη τόπο.
3.Η τιμό μονϊδασ θα παραμεύνει ςταθερό ςε όλη την διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και δεν
υπόκειται ςε καμύα μεταβολό από οποιαδόποτε αιτύα.

ΩΡΘΡΟ 3
Φρόνοσ και τόποσ παράδοςησ ειδών

1.Σα υπό προμόθεια εύδη θα παραδοθούν, εγκατεςτημϋνα και ςε πλόρη λειτουργύα
,για όςα από αυτϊ προβλϋπονται ςτισ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ τησ υπηρεςύασ μασ, ωσ
ακολούθωσ: για τα εύδη τησ Ομάδασ Α΄ του Παραρτήματοσ Δ΄ εντόσ
……………………………………………. (ολογρϊφωσ και αριθμητικϊ) ημερολογιακών ημερών από
την επόμενη ημϋρα από την ημϋρα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ, και για τα εύδη τησ Ομάδασ Β΄
του Παραρτήματοσ Δ εντόσ ……………… (ολογρϊφωσ και αριθμητικϊ) ημερολογιακών
ημερών από την επόμενη ημϋρα από την ημϋρα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ.
2.Ο χρόνοσ παρϊδοςησ μπορεύ να παρατεύνεται, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο
26 παρ. 2 του π.δ. 118/2007, με την επιφύλαξη των δικαιωμϊτων του Δημοςύου για την
επιβολό των προβλεπόμενων από το ϊρθρο 32 του π.δ.118/2007 κυρώςεων για εκπρόθεςμη
παρϊδοςη. Μετϊ την λόξη τησ παρϊταςησ θα κινεύται η διαδικαςύα κόρυξησ του προμηθευτό
ϋκπτωτου.

ΑΡΘΡΟ 4
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Σεχνικέσ προδιαγραφέσ

Σα προσ προμόθεια εύδη που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 2 τησ παρούςησ ςύμβαςησ θα
εύναι καινούργια και ςύμφωνα με τη ςχετικό τεχνικό προδιαγραφό, ςε ςυνδυαςμό με την υπ’
αριθ. ……………..από …………………………προςφορϊ του προμηθευτό.

ΑΡΘΡΟ 5
Παραλαβή ειδών

1. Η ποςοτικό και ποιοτικό παραλαβό των ειδών και η ϋκδοςη των ςχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβόσ θα γύνει, εντόσ του προβλεπομϋνου από την ςχετικό διακόρυξη
χρόνου (αναγρϊφεται ο χρόνοσ) από την ημερομηνύα πραγματικόσ προςκόμιςησ αυτών, από
Επιτροπό που θα ςυγκροτηθεύ με απόφαςη του Δ/ντη τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ
Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων του Τπουργεύου Προςταςύασ του Πολύτη.
2. Κατϊ την παραλαβό των ειδών θα διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι, από τη ςχετικό
προδιαγραφό ϋλεγχοι.
3. Ψσ προσ τισ λοιπϋσ λεπτομϋρειεσ του χρόνου παραλαβόσ των ειδών ιςχύουν τα
αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 28 του π.δ. 118/2007.
`
4. Οι δικτυακού ψηφιοποιητϋσ θα παραδοθούν με το «κλειδύ ςτο χϋρι» ϋτοιμοι για
επιχειρηςιακό χρόςη δηλ. πλόρωσ ενοποιημϋνοι (με πιςτοπούηςη), πλόρωσ εγκατεςτημϋνοι
και προςαρμοςμϋνοι ςτισ απαιτόςεισ των τελικών χρηςτών, και θα ϋχει ολοκληρωθεύ η
παρϊδοςη όλων των εγχειριδύων χρόςτη. την περύπτωςη που τα φωτοαντιγραφικϊ δεν
παραδοθούν ςύμφωνα με τα ανωτϋρω, θα υπϊρχει απομεύωςη του ςυμβατικού τιμόματοσ
κατϊ 15%.

ΑΡΘΡΟ 6
Σρόποσ και χρόνοσ πληρωμήσ

1. Η πληρωμό τησ ςυμβατικόσ αξύασ των υλικών ςτον προμηθευτό, θα γύνει, ςτον
προβλεπόμενο απ’ τη ςχετικό διακόρυξη χρόνο, με ϋνα από τουσ αναφερόμενουσ ςε αυτό
(διακόρυξη) τρόπουσ, ςε ςυνδυαςμό με την προςφορϊ του Προμηθευτό, όπωσ αυτό ϋγινε
αποδεκτό.
2. Η πληρωμό τησ αξύασ των ειδών ςτον προμηθευτό θα γύνει με ϋκδοςη επιταγόσ τησ
Σρϊπεζασ τησ Ελλϊδασ από τον Τπόλογο Διαχειριςτό τησ .Α.Ε.050/2.
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ΑΡΘΡΟ 7
Κρατήςεισ-Υόροσ ειςοδήματοσ

1.- Η παρούςα προμόθεια υπόκειται ςε ςυνολικϋσ κρατόςεισ 6,65560%,οι οπούεσ
κατανϋμονται ωσ εξόσ:2,72% υπϋρ Σ.Π.Α../Σ.Ε.Α.Π.Α..Α ,2,72% υπϋρ Μ.Σ.., 0,96% υπϋρ
Μ.Σ.Π.Τ., υπϋρ Ενιαύασ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων 0,1%) πλϋον χαρτοςόμου 2% επύ των
κρατόςεων και επ’ αυτού ειςφορϊ 20% υπϋρ Ο.Γ.Α.
2.- Κατϊ το χρόνο τησ καταβολόσ (πληρωμό) τησ αξύασ των ςυμβατικών ειδών θα
παρακρατηθεύ, ο προβλεπόμενοσ από τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 24 του Ν.2198/84 φόροσ
ειςοδόματοσ, ότοι 4% επύ τησ καθαρόσ αξύασ των αγαθών.

ΑΡΘΡΟ 8
Λοιποί όροι

Για τουσ λοιπούσ μη κατονομαζόμενουσ ςτην παρούςα ςύμβαςη όρουσ, ιςχύουν τα
αναφερόμενα ςτη ςχετικό με την παρούςα προμόθεια διακόρυξη και την τεχνικό
προδιαγραφό, ςε ςυνδυαςμό με την υπ’ αριθ. …………….από …..προςφορϊ του Προμηθευτό.

ΑΡΘΡΟ 9
Επίλυςη διαφορών –Διατάξεισ

1.Κϊθε διαφορϊ που τυχόν προκύψει κατϊ την εκτϋλεςη τησ παρούςασ ςύμβαςησ,
επιλύεται από τα αρμόδια δικαςτόρια Αθηνών.
2.Για όλα τα λοιπϊ θϋματα αναφορικϊ με την προμόθεια, η οπούα πραγματοποιεύται
με τη ςύμβαςη αυτό, ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτισ διατϊξεισ του ν.2286/1995(Α’-19), του
ν.2362/1995(Α’-247), και του π.δ.118/2007(Α’-150), όπου αυτϋσ δεν μεταβϊλλονται από
τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ και ο Προμηθευτόσ ϋλαβε γνώςη και δϋχτηκε ανεπιφύλακτα, ςε
ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τησ υπ’ αριθ.01/2010 Διακόρυξησ τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ
Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων /Τ.Π.τ.Π. και τησ προςφορϊσ του
(Προμηθευτό).

-Ύςτερα από αυτϊ ςυντϊχθηκε η παρούςα ςύμβαςη, η οπούα αφού διαβϊςτηκε και
βεβαιώθηκε, υπογρϊφτηκε νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε δύο (2) όμοια πρωτότυπα
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ςε απλϊ φύλλα χϊρτου επύ των οπούων επικολλόθηκαν τα προβλεπόμενα ϋνςημα τησ
Ελληνικόσ Αςτυνομύασ.
-Από τα παραπϊνω πρωτότυπα τησ ςύμβαςησ, ϋνα κατατϋθηκε ςτην Τπηρεςύα
Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων του Τπουργεύου Προςταςύασ
του Πολύτη και το ϊλλο δόθηκε ςτον Προμηθευτό δια του νομύμου εκπροςώπου του που
δόλωςε ότι ενεργεύ για λογαριαςμό του.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Ελληνικό Δημόςιο

Ο Προμηθευτήσ

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ

και γι’ αυτόν

ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΕΤΡΨΠΑΪΚΨΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

ημείωςη: Σα αναφερόμενα ςτο παρόν υπόδειγμα ςυμβάςεωσ ςτοιχεία τησ
προμήθειασ είναι τα ελάχιςτα και αυτά είναι δυνατόν να ςυμπληρωθούν ή
τροποποιηθούν κατά το ςτάδιο υπογραφήσ τησ ςχετικήσ ςύμβαςησ, καθόςον αυτό θα
εξαρτηθεί και από την ςχετική προςφορά του μειοδότη ςε ςυνδυαςμό με τη ςχετική
τεχνική προδιαγραφή.

