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Ορεστιάδα 23 Φεβρουαρίου 2013

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διαγωνιστικής διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για
την προµήθεια ηλεκτρικού εξοπλισµού, για τις ανάγκες του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου, εντός του συνολικού ποσού των
δώδεκα χιλιάδων εκατόν δεκαπέντε πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών #12.115,50 € #,
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των νόµιµων κρατήσεων.
1.
Γνωρίζεται ότι, η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ορεστιάδας, κατόπιν της υπ’ αριθ. 8000/20/4/105/2/22-β’ από
14-02-2013 «Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης» του ∆)ντή της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών
Προγραµµάτων του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προτίθεται να προβεί στην αγορά ηλεκτρικού
εξοπλισµού, για τις ανάγκες του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις που
περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ , που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
2.
Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή, στο σύνολο των υπό
προµήθεια ειδών.
3.
Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από
Εθνικούς πόρους.
4.
Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Ταµείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικά σε ποσοστό
6,4 % επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου (Μ.Τ.Σ. 2,72 %, Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ 2,72 % και 0,96 % Μ.Τ.Π.Υ.), κράτηση ύψους 0,10
% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου υπέρ της Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήµου
ποσοστού 2 % επί των προαναφερθεισών κρατήσεων και κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήµου.
Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
5.
Η πληρωµή της δαπάνης, θα γίνει από τον Υπόλογο ∆ιαχειριστή της ΣΑΕ 050/2, µε την έκδοση επιταγής της
Τράπεζας της Ελλάδος στο όνοµα του προµηθευτή, µετά την οριστική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών και αφού
υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά της δαπάνης.
6.
Οι ενδιαφερόµενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ορεστιάδας (Βασ. Κων/νου 4,
Τ.Κ. 68 200 Ορεστιάδα), έως την 28-02-2013 ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 10.00 (ηµεροµηνία και ώρα
λήξης προθεσµίας κατάθεσης προσφορών), εντός σφραγισµένου φακέλου :
α) Οικονοµική προσφορά, µε την προσφερόµενη τιµή για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών (συµπεριλαµβάνονται
νόµιµες κρατήσεις και Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) .
β) Φορολογική Ενηµερότητα
γ) Ασφαλιστική Ενηµερότητα
δ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου
υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και να δηλώνεται ότι :
• η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβαν γνώση και τα
προσφερόµενα είδη πληρούν τις απαιτούµενες από την Υπηρεσία προδιαγραφές – ελάχιστες απαιτήσεις.
• ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ηµερολογιακές ηµέρες.
Οι προσφορές που περιέρχονται στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ορεστιάδας, µετά τη λήξη της προθεσµίας για την
παραλαβή των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ.
7.
Η σχετική Σύµβαση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) θα υπογραφεί από τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Ορεστιάδας και τον
Προµηθευτή.
8. Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα προµήθεια, παρέχονται από την Υπηρεσία µας
(τηλ.: 25520 81815, fax: 25520 29860) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΥΡΙΤΟΥ∆ΗΣ
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Οι ηλεκτρικές συσκευές θα είναι καινούργιες, πρόσφατης ηµεροµηνίας παραγωγής, και εντός συσκευασίας
κατασκευαστή. Να είναι συσκευασµένες έτσι ώστε να αποφεύγονται φθορές κατά τη µεταφορά τους και αλλοίωση
χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους. Θα συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας καθώς και τεχνικής
υποστήριξης τουλάχιστον 1 έτους.
2. Οι συσκευές θα φέρουν ενεργειακή σήµανση και πιστοποιηµένη ένδειξη ενεργειακής απόδοσης προκειµένου να
διασφαλίζεται η εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη λειτουργία τους.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΑΡΧΙΚΗ
ΦΑΣΗ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

∆ΕΥΤΕΡΗ
ΦΑΣΗ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

1

Ψυγείο καταψύκτης

1

0

1

2

Ψυγείο φαρµάκων πάγκου

0

1

1

3

Ψυγείο µικρό µε καταψύκτη

2

6

8

4

Πλυντήριο ρούχων οικιακής χρήσης

2

6

8

5

Τεµαχιστής /καταστροφέας εγγράφων

0

2

2

6

Βραστήρας νερού

3

7

10

7

Φούρνος µικροκυµάτων

2

3

5

8

Καφετιέρα

0

1

1

9

Τοστιέρα

0

1

1

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1

Ψυγείο-καταψύκτης
Περιγραφή είδους – Απαιτήσεις
√ Θα είναι δίπορτος, ψυκτικής τεχνολογίας full no frost. Θα έχει ελάχιστη ονοµαστική ισχύ 150
W, τάση λειτουργίας 220-240 V, συχνότητα 50 Hz. Η ελάχιστη συνολική καθαρή χωρητικότητά
του στη συντήρηση θα είναι τουλάχιστον 270 lt, στην κατάψυξη τουλάχιστον 75lt και θα είναι
τουλάχιστον 4 αστέρων. Θα έχει σύστηµα multi airflow για οµοιόµορφη κατανοµή επίσης
ψύξης στη συντήρηση και την κατάψυξη. Θα είναι προδιαγεγραµµένο για αντιβακτηριδιακή
προστασία. Η αυτονοµία του θα είναι τουλάχιστον 16 ώρες σε περίπτωση διακοπής του
ρεύµατος. Θα φέρει τουλάχιστον τρία (3) ράφια στην συντήρηση, από τα οποία τα δύο
ρυθµιζόµενα, τρία (3) στην πόρτα του και θα έχει και ένα (1) για φιάλες. Τα ράφια θα είναι από
γυαλί. Θα φέρει τρία ράφια στην κατάψυξη. Ο καταψύκτης θα είναι ρυθµιζόµενης
θερµοκρασίας, η διαδικασία απόψυξης επίσης κατάψυξης θα είναι αυτόµατη και θα υπάρχει
ένδειξη επίσης θερµοκρασίας ψύξης. Θα φέρει, επίσης, διακόπτη ταχείας κατάψυξης. Θα
διαθέτει chiller για βέλτιστη συντήρηση κρέατος, πουλερικών και ψαριών. Η ενεργειακή
κλάση του ψυγείου θα είναι τουλάχιστον Α και η κλιµατική SN-T. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του
ψυγείου θα είναι: 185 X 70 X 65 cm (ύψος Χ πλάτος Χ βάθος)
√ Εγγύηση 1 χρόνο τουλάχιστον.

2

Ψυγείο φαρµάκων πάγκου
Το εν λόγω σύστηµα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη φύλαξη-διατήρηση φαρµακευτικών
ουσιών:
Περιγραφή είδους – Απαιτήσεις
√ Θα είναι χωρητικότητας 125 λίτρων τουλάχιστον
√ Ενδεικτικές διαστάσεις 54 Χ 53,5 Χ 81
(πλάτος Χ βάθος Χ ύψος).
√ Η ρύθµιση θερµοκρασίας να είναι +2οC (min) έως +20οC (max)
√ Θα διαθέτει πόρτα διπλού τζαµιού
√ Θα διαθέτει συµπιεστή αθόρυβο, CFC –free.
√ Θα διαθέτει κλειδαριά για άνοιγµα – κλείσιµο.
√ Νo frost τεχνολογία
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√
√
√
√
√
√

Θα διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις
Θα διαθέτει εσωτερικό φωτισµό
Θα διαθέτει καταγραφικό θερµοκρασίας.
Θα διαθέτει ηχητικά και οπτικά alarm.
Θα είναι εξοπλισµένο µε ράφια και διατήρησης ψύχους.
Να δοθεί γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη µετά την παράδοση και εγκατάσταση
του συστήµατος. Η εγγύηση να καλύπτει και τη δωρεάν άµεση (εντός 10 ηµερών το πολύ)
αντικατάσταση κάθε εξαρτήµατος που παρουσιάζει βλάβη.

3

Ψυγείο µικρό µε εσωτερικό καταψύκτη
Περιγραφή είδους – Απαιτήσεις
√ Θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 80 λίτρων
√ Ενδεικτικές διαστάσεις 85 Χ 48 Χ 45
(ύψος Χ πλάτος Χ βάθος)
√ Θα διαθέτει εσωτερικό καταψύκτη 3 αστέρων
√ Αυτόµατη απόψυξη
√ Αθόρυβη λειτουργία
√ Εγγύηση 1 χρόνο τουλάχιστον.

4

Πλυντήριο ρούχων οικιακής χρήσης
Περιγραφή είδους – Απαιτήσεις
√ Χωρητικότητα τυµπάνου 8 κιλά τουλάχιστον
√ Πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία
√ ∆ιάµετρος πόρτας 40 εκ. τουλάχιστον
√ Επιλογή προγραµµάτων, θερµοκρασιών και ειδικών προγραµµάτων
√ Επιλογή στροφών στυψίµατος 1200-1600 και επιλογή «χωρίς στύψιµο»
√ Σύστηµα πολλαπλής ασφάλειας νερού
√ Ενεργειακής κλάσης Α+ (τουλάχιστον)
√ Εγγύηση 1 χρόνο τουλάχιστον

5

Τεµαχιστής /καταστροφέας εγγράφων
Περιγραφή είδους – Απαιτήσεις
√ Για επαγγελµατική χρήση, καταστρέφει ταυτόχρονα τουλάχιστον 10 φύλλα Α4, πλαστικές
κάρτες, CD, DVD, σύρµατα συρραπτικού και µικρούς συνδετήρες. ∆ιαθέτει προστασία
υπερθέρµανσης, και ένδειξη γεµάτου κάδου. Τύπος κοπής σε κοµφετί. Η ταχύτητα κοπής είναι
τουλάχιστον 4 µέτρα/ λεπτό και ο µέγιστος αριθµός φύλλων που καταστρέφει ηµερησίως είναι
300 φύλλα το λιγότερο. ∆ιαθέτει κάδο χωρητικότητας τουλάχιστον 30 λίτρων. ∆ιαθέτει κίνηση
προς τα πίσω, αυτόµατη εκκίνηση και αυτόµατη παύση.
√ Εγγύηση 1 χρόνο τουλάχιστον

6

Βραστήρας
Περιγραφή είδους – Απαιτήσεις
√ Επιτραπέζιος
√ Με παροχή ρεύµατος από πρίζα
√ Χωρητικότητας 1,5 λίτρων τουλάχιστον
υπερθέρµανσης.
√ Εγγύηση 1 χρόνο τουλάχιστον.

µε

αυτόµατη

αποσύνδεση

και

προστασία

7

Φούρνος µικροκυµάτων
Περιγραφή είδους – Απαιτήσεις
√ Επιτραπέζιος
√ Με παροχή ρεύµατος από πρίζα
√ Η ελάχιστη ονοµαστική ισχύς εξόδου των µικροκυµάτων θα είναι 700 W και η ελάχιστη
χωρητικότητα του φούρνου 20lt. Θα έχει σύστηµα οµοιόµορφης διανοµής των µικροκυµάτων.
Θα έχει αυτόµατα προγράµµατα για ζέσταµα και γρήγορη απόψυξη. Η επιλογή των
προγραµµάτων θα γίνεται µε διακόπτες ή πλήκτρα. Θα έχει ηχητική ειδοποίηση µετά την
ολοκλήρωση της λειτουργίας του. Το σύστηµα διανοµής των µικροκυµάτων θα είναι µε
περιστρεφόµενη επιφάνεια. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του φούρνου θα είναι 49 X 28 X 37 cm
(ύψος Χ πλάτος Χ βάθος).
Εγγύηση 1 χρόνο τουλάχιστον.
√

8

Καφετιέρα
Περιγραφή είδους – Απαιτήσεις
√ Επιτραπέζια
√ Με παροχή ρεύµατος από πρίζα
√ Φίλτρου ισχύος τουλάχιστον 1000 Watt µε γυάλινη κανάτα µε κλείστρο προστασίας του
αρώµατος καφέ, για 1,2 λίτρα καφέ τουλάχιστον, προστασία από διαρροή σταγόνων καφέ
µετά την αποµάκρυνση της κανάτας, θερµαινόµενη πλάκα διατήρησης θερµοκρασίας καφέ,
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√
9

εσωτερική ένδειξη στάθµης νερού, προστασία από υπερθέρµανση.
Εγγύηση 1 χρόνο τουλάχιστον.

Τοστιέρα
Περιγραφή είδους – Απαιτήσεις
√ Επιτραπέζια
√ Με παροχή ρεύµατος από πρίζα
√ Θα έχει ισχύ τουλάχιστον 1700 W. Θα έχει αντικολλητικές, αποσπώµενες πλάκες, ρυθµιζόµενο
θερµοστάτη, τουλάχιστον 3 θέσεις ψησίµατος και χωρητικότητα τεσσάρων θέσεων τοστ.
√ Εγγύηση 1 χρόνο τουλάχιστον

∆. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο προµηθευτή υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προµήθεια είδη (τοποθετηµένα για πλήρη λειτουργία), στην έδρα του
Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου, µε δαπάνες δικές του και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση, ως παρακάτω:
α) Οι ποσότητες των ειδών που αναγράφονται, στην στήλη «ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ», στον πίνακα του παρόντος παραρτήµατος,
θα πρέπει να παραδοθούν στην έδρα του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου, µέχρι την 07-03-2013.
β) Οι ποσότητες των ειδών που αναγράφονται, στην στήλη «∆ΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ», στον πίνακα του παρόντος
παραρτήµατος, θα πρέπει να παραδοθούν στην έδρα του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου, το συντοµότερο δυνατό,
έστω και τµηµατικά και εφόσον παραστεί ανάγκη, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της
Υπηρεσίας.
γ) Σε κάθε περίπτωση, η παράδοση όλων των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι την 31-05-2013.

Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ

Α/Α

ΑΡΧΙΚΗ
ΦΑΣΗ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

∆ΕΥΤΕΡΗ
ΦΑΣΗ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΤΙΜΗ
(ΜΟΝΑ∆ΑΣ)

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘ.ΑΞΙΑΣ

1

Ψυγείο καταψύκτης

1

0

1

700,00

700,00

2

Ψυγείο φαρµάκων πάγκου

0

1

1

1.600,00

1.600,00

3

Ψυγείο µικρό µε καταψύκτη

2

6

8

150,00

1.200,00

4

Πλυντήριο ρούχων οικιακής
χρήσης

2

6

8

600,00

4.800,00

5

Τεµαχιστής /καταστροφέας
εγγράφων

0

2

2

140,00

280,00

6

Βραστήρας νερού

3

7

10

40,00

400,00

7

Φούρνος µικροκυµάτων

2

3

5

150,00

750,00

8

Καφετιέρα

0

1

1

50,00

50,00

9

Τοστιέρα

0

1

1

70,00

70,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 23%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9.850,00
2.265,50
12.115,50

Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η τοποθέτηση για πλήρη λειτουργία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ
Για την υπ’ αριθµό 8045/276649/9-ζ από 23-02-2013 πρόσκληση της Α.∆. Ορεστιάδας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆.Ο.Υ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

1

Ψυγείο καταψύκτης

1

2

Ψυγείο φαρµάκων πάγκου

1

3

Ψυγείο µικρό µε καταψύκτη

8

4

Πλυντήριο ρούχων οικιακής χρήσης

8

5

Τεµαχιστής /καταστροφέας εγγράφων

2

6

Βραστήρας νερού

10

7

Φούρνος µικροκυµάτων

5

8

Καφετιέρα

1

9

Τοστιέρα

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
Φ.Π.Α. 23%
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ

Όλα τα προαναφερόµενα είδη θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και ελάχιστες απαιτήσεις του
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α» της υπ’ αριθµό 8045/276649/9-ζ από 23-02-2013 Πρόσκλησης της Α.∆. Ορεστιάδας, τους
οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους οποίους αποδέχοµαι πλήρως.
Τόπος / ηµεροµηνία
Ο προσφέρων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆. & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ
 Βασ. Κων/νου 4 - Τ.Κ. 682 00
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α–Έ Β Ρ Ο Υ
℡ 2552 0 81815  (FAX) : 29 860

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ

:

..

ΠΟΣΟ

:

.. ΕΥΡΩ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%)

ΕΙ∆ΟΣ

:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ (ΚΕ.Π.Υ) ΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

:

vvvvvvvvvvvv...
vvvvvvvvvvvv...
vvvvvvvvvvvv...

Στην Ορεστιάδα σήµερα την vvvvvτου µηνός vvvvv.., του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδας
vvvvv. και ώρα vvvv..’ , στα γραφεία έδρα της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ορεστιάδας (Βασ. Κων/νου 4 –
Ορεστιάδα) , οι υπογεγραµµένοι:
α. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, νοµίµως εκπροσωπούµενο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από τον Αστυν.Υποδιευθυντή
ΣΥΡΙΤΟΥ∆Η Πασχάλη, ∆ιευθυντή της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ορεστιάδας, που στη συνέχεια θα ονοµάζεται για συντοµία
«Αναθέτουσα Αρχή» και
β. H εταιρεία vvvvvvvvvvv, εδρεύουσα vvvvvvv, µε ΑΦΜ vvvvvv, νοµίµως εκπροσωπούµενη
από vvvvvvvvvvvvv, που στη συνέχεια θα ονοµάζεται για συντοµία «Προµηθευτής» συµφώνησαν και
συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
Με την υπ’ αριθµό 8000/20/4/105/2/22-β’ από 14-02-2013 απόφαση του ∆/ντή της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εγκρίθηκε
πίστωση µέχρι του ποσού των δώδεκα χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών #12.115,50 €#,
συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατήσεων και του Φ.Π.Α, για την προµήθεια ηλεκτρικού εξοπλισµού, για τις ανάγκες
του ΚΕ.Π.Υ Φυλακίου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕ 050/2 του Ετήσιου προγράµµατος 2011 του Ταµείου Εξωτερικών
Συνόρων.
Μετά από την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης, µε την υπ’ αριθµό 8045/276649/9-ζ
από 23-02-2013 Πρόσκληση και το υπ’ αριθµό vvvvv.. από vvvvvvv πρακτικό-γνωµοδότηση της αρµόδιας
τριµελούς Επιτροπής της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ορεστιάδας, η προµήθεια ηλεκτρικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του
ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου, δυνάµει της υπ’ αριθµό vvvvvvvv από vvvvvv.. Απόφασης του ∆ιευθυντή της Α.∆.
Ορεστιάδας, ανατέθηκε στv. vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvv vvvvvvvv
Ύστερα από τα ανωτέρω, ο πρώτος των συµβαλλοµένων, µε την προαναφερόµενη ιδιότητά του, αναθέτει την
προµήθεια ηλεκτρικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2 της
παρούσης και σύµφωνα µε τους πάγιους όρους που αναφέρονται στα επόµενα αναγραφόµενα άρθρα, στο δεύτερο
συµβαλλόµενο, ο οποίος την αναλαµβάνει, µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Άρθρο 1
Αντικείµενο Σύµβασης
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η προµήθεια ηλεκτρικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου,
όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύµβασης, και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφέςαπαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ της υπ’ αριθµό vvvvv. από vvvvv. Πρόσκλησης της Α.∆. Ορεστιάδας, σε
συνδυασµό µε την προσφορά του προµηθευτή, στην συνολική τιµή των OOOOOOOOO.. # OOOOOOO € #,
συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων (6,6560%) και του Φ.Π.Α. 23%.
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Άρθρο 2
Στοιχεία των προς προµήθεια ειδών – τιµές
1. Τα είδη της προµήθειας, η ποσότητα και η τιµή, ορίζονται ως κατωτέρω :

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΑΡΧΙΚΗ
ΦΑΣΗ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

∆ΕΥΤΕΡΗ
ΦΑΣΗ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΤΙΜΗ
(ΜΟΝΑ∆ΑΣ)

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘ.ΑΞΙΑΣ

1

vvvvvvvvvvvvv..

v..

v..

O..

v.. €

O.. €

v..

vvvvvvvvvvvvv..

v..

v..

O..

v.. €

O.. €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 23 %
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

v.. €
v.. €
O.. €

2. Οι τιµές θα παραµείνουν οι ίδιες, για όλη την διάρκεια της σύµβασης και δεν υπόκεινται σε καµία µεταβολή από
οποιαδήποτε αιτία.
Άρθρο 3
Χρόνος και τόπος παράδοσης των ειδών – εγγυήσεις
1. Ο προµηθευτή υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προµήθεια είδη (τοποθετηµένα για πλήρη λειτουργία), στην
έδρα του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου, µε δαπάνες δικές του, ως παρακάτω:
α) Οι ποσότητες των ειδών που αναγράφονται, στην στήλη «ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ», στον πίνακα του άρθ. 2 της
παρούσας Σύµβασης, θα πρέπει να παραδοθούν στην έδρα του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου, µέχρι την 07-03-2013.
β) Οι ποσότητες των ειδών που αναγράφονται, στην στήλη «∆ΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ», στον πίνακα του άρθ. 2 της
παρούσας Σύµβασης, θα πρέπει να παραδοθούν στην έδρα του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου, το συντοµότερο δυνατό, έστω και
τµηµατικά και εφόσον παραστεί ανάγκη, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.
γ) Σε κάθε περίπτωση, η παράδοση όλων των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι την 31-05-2013.
2. Όλα γενικά τα προσφερόµενα είδη, θα ικανοποιούν τα πρότυπα ποιότητας, όπως θα ισχύουν κατά την
υπογραφή της σύµβασης.
3. Για τα υπό προµήθεια είδη, ισχύει η εργοστασιακή εγγύηση.
Άρθρο 4
Παραλαβή – έλεγχος ειδών
1. Η Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει από τριµελή Επιτροπή που έχει ορισθεί
µε Απόφαση του ∆ιευθυντή της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ορεστιάδας, τµηµατικά, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 3
της παρούσας Σύµβασης και µε την σύνταξη σχετικών Πρακτικών Παραλαβής, τα οποία θα αποτελούν δικαιολογητικά της
δαπάνης.
2. Ο Προµηθευτής βαρύνεται µε µεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα µέχρι την παράδοση των
υπό προµήθεια ειδών στην Αναθέτουσα Αρχή.
3. Το αντικείµενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο προµηθευτής µε προσωπικό δικό του.
4. Ο Προµηθευτής ρητώς αναλαµβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τα είδη που παραδίδει στην Αναθέτουσα
Αρχή, βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και είναι άριστης ποιότητας, κατάλληλα για τη συµφωνηµένη χρήση, απαλλαγµένα
από ελαττώµατα και προσαρµοσµένα σε υψηλής ποιότητας πρότυπα.
5. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να ελέγξει την ποιότητα και τις προδιαγραφές των ειδών πριν την παράδοση τους
στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ορεστιάδας. Ο προµηθευτής επίσης αναλαµβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει κάθε
είδος που θα διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι είναι ελαττωµατικό.
6. Κατά την παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα διενεργηθούν οι προβλεπόµενοι έλεγχοι.
7. Ως προς τις λοιπές λεπτοµέρειες του χρόνου παραλαβής των υπό προµήθεια ειδών, ισχύουν τα αναφερόµενα
στο αρθ. 28 του Π.∆. 118/2007 .
Άρθρο 5
Τρόπος και χρόνος πληρωµής
1. Η πληρωµή της συµβατικής αξίας των ειδών στον προµηθευτή, θα γίνει µε την υποβολή των οικείων
δικαιολογητικών , µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών.
2. Η πληρωµή της αξίας των ειδών στον προµηθευτή, θα γίνει µε έκδοση επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος,
στο όνοµα του Προµηθευτή, από τον Υπόλογο ∆ιαχειριστή της Σ.Α.Ε. 050/2 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
«Λοιπά Κοινοτικά Προγράµµατα - Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων» .
3. Η χρηµατοδότηση θα γίνει σε ποσοστό 25% από Εθνικούς πόρους και κατά 75% από Κοινοτικούς πόρους ,
από το Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων .
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Άρθρο 6
Κρατήσεις - Φόρος εισοδήµατος
Η παρούσα προµήθεια υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Ταµείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. , συνολικά
σε ποσοστό 6,4 % επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου (Μ.Τ.Σ. 2,72 %, Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ 2,72 % και 0,96 % Μ.Τ.Π.Υ.),
κράτηση ύψους 0,10 % επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου υπέρ της Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, κράτησης
αναλογικού τέλους χαρτοσήµου ποσοστού 2 % επί των προαναφερθεισών κρατήσεων και κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ ποσοστού
20 % επί του χαρτοσήµου. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Άρθρο 7
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη ή πληµµελή εκτέλεση των όρων της σύµβασης
Ως προς τις κυρώσεις για εκπρόθεσµη ή πληµµελή εκτέλεση των όρων της σύµβασης και µη συµµόρφωσης σε
τυχόν διατυπωµένες παρατηρήσεις, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του Π.∆.118/2007.
Άρθρο 8
Ανωτέρα Βία
1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή, ο οποίος αν δεν κάνει
γνωστά µε έγγραφό του στην Υπηρεσία, τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 20ήµερο από τότε που
συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναµία του για ολική ή µερική εκτέλεση της σύµβασης που
ανέλαβε, δεν έχει δικαίωµα να επικαλεστεί την ανωτέρω βία και τα νόµιµα δικαιώµατά του, που προκύπτουν απ’ αυτή.
2. Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού για
οποιοδήποτε λόγο.
Άρθρο 9
Καταγγελία σύµβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση, εφόσον ο προµηθευτής, καθ’
οποιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγµένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες
υποχρεώσεις του, ο δε προµηθευτής, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή παραλείπει χωρίς νόµιµη αιτία, την πληρωµή του
οφειλόµενου, σύµφωνα µε την παρούσα, συµβατικού τµήµατος.
Άρθρο 10
Βαρύτητα εγγράφων
1. Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Προµηθευτή, ρυθµίζονται από την παρούσα σύµβαση, την ισχύουσα
νοµοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται µε την εν λόγω προµήθεια.
2. Για την άρση τυχόν αµφισβητήσεων ή συγκρουόµενων ρυθµίσεων, εκτός από τους όρους που αναφέρονται
ειδικά στην παρούσα σύµβαση, το κείµενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός
βεβαίως κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόµενα κείµενα µε την ακόλουθη
σειρά ιεραρχίας:
α) η παρούσα σύµβαση.
β) η υπ’ αριθµό 8045/276649/9-δ από 16-02-2013 Πρόσκληση της Α.∆. Ορεστιάδας
γ) η προσφορά του προµηθευτή.
3. Όπου προκύπτουν ερµηνευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες αµφισβητήσεις ή κενά ρυθµίσεων ισχύουν οι πλέον
ευεργετικές ,για την Αναθέτουσα Αρχή, ρυθµίσεις.
Άρθρο 11
Τροποποιήσεις – Προσθήκες
1. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, οποτεδήποτε µέσα στα όρια της σύµβασης, να ζητήσει από τον προµηθευτή να
επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στην προµήθεια, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση της δαπάνης.
2. Η παρούσα σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνο όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Άρθρο 12
Επίλυση διαφορών – ∆ιατάξεις
1. Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, επιλύεται αποκλειστικά από
τα αρµόδια Ελληνικά ∆ικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας.
2. Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε δύο (2) όµοια πρωτότυπα, σε κάθε ένα από τα οποία επικολλήθηκαν τα
προβλεπόµενα ένσηµα.
3. Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύµβασης, ένα κατατέθηκε στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ορεστιάδας και το
άλλο παρέλαβε ο προµηθευτής.
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