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ΘΕΜΑ: “Προμήθεια χαρτιού εντύπων, αναλωσίμων & μικροϋλικών μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων”
CPV:
 30236000-2 με τίτλο “Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών”,
 30125110-5 με τίτλο “Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας,
 44512000-2 με τίτλο “Διάφορα εργαλεία χειρός
19REQ005003820
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 3038/21245/31-05-2019 (ΑΔΑ:62ΨΦΩ93-Ω73) Απόφαση του
Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η 3/2019 Τεχνική Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από το Τμήμα
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και η διενέργεια της “Προμήθειας χαρτιού
εντύπων, αναλωσίμων & μικροϋλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων” του Δήμου,
συνολικής δαπάνης 23.643,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ο Δήμος θα προχωρήσει με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
(Πρόγραμμα Κλεισθένης) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στην ανάθεση και τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια
χαρτιού εντύπων, αναλωσίμων & μικροϋλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων του Δήμου,
σύμφωνα με την 3/2019 Τεχνική Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Προγραμματισμού,
Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η προμήθεια αφορά την προμήθεια αναλωσίμων και μικροϋλικών μηχανογράφησης, για την κάλυψη των
αναγκών του Δήμου.
Με την προμήθεια των ανωτέρω υλικών θα καλυφθούν οι ανάγκες του δήμου σε αναλώσιμα των εκτυπωτών και των
φαξ, καθώς και οι ανάγκες της Μηχανογράφησης για την απόκτηση υλικών και εργαλείων που εξυπηρετούν στην
επισκευή και συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού που ακολουθεί, αναφέρονται οι ενδεικτικές ποσότητες ανά
είδος και ανά ομάδα, που προτίθεται να προμηθευτεί ο Δήμος για διάστημα ενός έτους από την υπογραφή
της σύμβασης.
Ο πίνακας αυτός συντάσσεται βασιζόμενος στις παρούσες ανάγκες του Δήμου και είναι αδύνατο να
προβλεφθούν με ακρίβεια οι ανάγκες του Δήμου σε αναλώσιμα για όλη την περίοδο διάρκειας της
σύμβασης.
Ενδέχεται λόγω απόσυρσης μηχανογραφικού εξοπλισμού ή λόγω μεταβολής του τρόπου χρήσης του
μηχανογραφικού εξοπλισμού να μειωθεί η ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών. Στην περίπτωση αυτή ο
ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τη σύμβαση χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του προς αποζημίωση για
τυχόν διαφυγόν κέρδος.
Επίσης ενδέχεται λόγω μεταβολής του τρόπου χρήσης του μηχανογραφικού εξοπλισμού να προκύψει
ανάγκη για προμήθεια κάποιων ειδών αναλώσιμων και μικροϋλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού που
περιλαμβάνονται στους πίνακες, επιπλέον των ποσοτήτων που αναφέρονται σε αυτόν. Στην περίπτωση
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αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τις εν λόγω επιπλέον ποσότητες με τις τιμές της σύμβασης
και μέχρι του συνολικού ποσού της σύμβασης.
Ενδέχεται, επίσης, λόγω απόσυρσης μηχανογραφικού εξοπλισμού ή μεταβολής του τρόπου χρήσης του
μηχανογραφικού εξοπλισμού να μειωθεί η ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών.
Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τη σύμβαση χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του
προς αποζημίωση για τυχόν διαφυγόν κέρδος.
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας που ακολουθεί αφορά δύο (2) ομάδες υλικών και
αναλυτικά έχει ως εξής:
Ομάδα Α (αναλώσιμα εκτυπωτών/Φαξ
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Ομάδα Β (Μικροϋλικά)
Είδος

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας με
ΦΠΑ

Σύνολο

Πένσα 180μμ

2

20,00

40,00

Πρέσα Ακροδεκτών RJ45,RJ11,RJ12

2

19,00

38,00

2

11,00

22,00

Κατσαβίδι Δοκιμαστικό

2

5,00

10,00

Κατσαβίδι σταυρός, με μήκος λάμας 15 εκ
και συνολικό μήκος 25 εκ περίπου,
μεσαίας μεγέθους, μαλακή λαβή

2

7,00

14,00

Μυτοτσίμπιδο ίσιο 200μμ

2

17,00

34,00

Πλαγιοκόφτης 160μμ

2

18,00

36,00

Καθαριστικό Οθόνης

1

8,00

8,00

25,00

25,00

Δοκιμαστικό (Tester) καλωδίων, LAN,
τηλεφωνίας με διπλό Display, δίδυμη
ταχύτητα (2 μέρη: Το κύριο & το
απομακρυσμένο κουτί)

Υφασμάτινη εργαλειοθήκη 6in, 44,7 X
27,5 X 23,5 εκ περίπου, με ύφασμα
600χ600 denier, άνοιγμα από πάνω με
φερμουάρ και τσέπες εσωτερικές και
εξωτερικές. Πλαστικό κάλυμμα /κέλυφος
στη βάση για προστασία και ιμάντα
μεταφοράς.

1

Αντάπτορας-φις τηλεφώνου θηλυκό σε
θηλυκό (μούφα) 6P4C

30

0,35

10,50

Αντάπτορας-διακλαδωτής τηλεφώνου από
1 αρσενικό σε 2 θηλυκά 6P4C

30

1,50

45,00

200

0,07

14,00

10

4,00

40,00

Καλώδια UTP Cat6 μήκους 10m

10

7,00

70,00

Καλώδια UTP Cat5e μήκους 5m

20

3,30

66,00

Καλώδια UTP Cat5e μήκους 10m

20

5,00

100,00

4

5,00

20,00

3

10,00

30,00

200

0,15

30,00

Καλώδιο τηλεφωνικό ΜΑΥΡΟ κουλούρα
μήκους 100m

1

20,00

20,00

Καλώδιο τηλεφωνικό ΛΕΥΚΟ κουλούρα
μήκους 100m

1

20,00

20,00

Καλώδιο UTP Cat5e κουλούρα μήκους
100m

1

40,00

40,00

10

1,90

19,00

5

20,00

100,00

Κλιπς τηλεφωνικά RJ11 6P4C
Καλώδια UTP Cat6 μήκους 5m

Καλώδια USB 3.0 Micro-B Male
Standard-A Male, μήκους 1.8m

to

Καλώδια HDMI μήκους 5m
Κλιπς RJ45

Splitter 1 ethernet σε 2 ehternet
(Αρσενικό σε Θηλυκό)
Μπαταρίες 9ΑΗ για UPS
Διαστάσεις (χωρίς τους ακροδέκτες)
ΜxΠxΥ: 150mm X 65mm X 90mm
Συμβατή με UPS Cyber Power
Value900ELCD
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Συνολική αξία με
ΦΠΑ

851,50

Τα προς προμήθεια αναλώσιμα θα πρέπει να είναι ή αυθεντικά από την κατασκευάστρια εταιρία του
εκτυπωτή/φαξ ή προϊόντα συμβατά ή ανακατασκευής σύμφωνα με το χαρακτηρισμό στον πίνακα του
ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Για τα αναλώσιμα που διαθέτουν ημερομηνία λήξης, αυτή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 μήνες
μεταγενέστερη από την ημερομηνία παράδοσης.
Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι για την σύνταξη του προϋπολογισμού έχει γίνει έρευνα αγοράς για κάθε τύπο
αναλώσιμου και μικροϋλικού μηχανογράφησης.
Είναι επίσης απαραίτητο η προμήθεια των αναλωσίμων να αφορά αυθεντικά προϊόντα για τα νεότερα και
ακριβότερα μηχανήματα του Δήμου, ώστε να διασφαλιστεί η μακροχρόνια αλλά και η χωρίς βλάβες
λειτουργία τους, και προϊόντα συμβατά ή ανακατασκευής για τα υπόλοιπα παλαιότερα μηχανήματα, με την
προϋπόθεση ότι είναι ποιότητας εφάμιλλης με τα γνήσια και καλύπτονται από εγγύηση καλής
λειτουργίας.
Ο ανάδοχος της ομάδας Α θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή έγγραφη βεβαίωση, όπου θα αναφέρεται
η διάρκεια ζωής σε σελίδες του κάθε τύπου αναλωσίμων που προσφέρει.
Για την προμήθεια των μικροϋλικών της ομάδας Β, υπάρχει περιγραφή των χαρακτηριστικών τους στον
πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Σε περίπτωση βλάβης κάποιου μηχανήματος που οφείλεται σε κακή ποιότητα ή δυσλειτουργία κάποιου
αναλώσιμου, ο προμηθευτής των αναλωσίμων θα πρέπει να αναλάβει όλη την διαδικασία και το κόστος
επισκευής του μηχανήματος ή την αντικατάστασή του με καινούργιο μηχάνημα ίδιων τουλάχιστον
δυνατοτήτων.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση του αναδόχου, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων
κρουσμάτων αναλωσίμων κακής ποιότητας ή μειωμένης απόδοσης .
Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μια προσφορά για κάποια εκ των δύο ομάδων του ενδεικτικού
Προϋπολογισμού ή και για τις δύο ομάδες. Η προσφορά για κάθε ομάδα θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά όλα
τα είδη που περιγράφονται σε αυτή.
Τα επιμέρους ποσά των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού δεν είναι δεσμευτικά για τους υποψηφίους
αναδόχους. Όμως το γενικό σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού είναι το μέγιστο ποσό που μπορεί να
γίνει αποδεκτό.
Η προμήθεια θα κατακυρωθεί στον προμηθευτή που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, η οποία θα
προκύψει από το γινόμενο της τιμής προσφοράς για κάθε είδος με την ποσότητα για κάθε είδος που
αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, για κάθε ομάδα ξεχωριστά.
Στην οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές για το κάθε είδος και συνολικά για όλα
μαζί τα είδη.
Οι προσφορές πρέπει να ακολουθούν επακριβώς τη σειρά των ειδών που ακολουθείται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό και στις τεχνικές προδιαγραφές.
Σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο της προσφοράς θα είναι σύμφωνο με τα αναφερόμενα στους όρους
διακήρυξης και τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Ως εκ τούτου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών
και προσφοράς (παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισμένο φάκελλο, έως τις 10/06/2019 και
μέχρι ώρα 12:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ.
145 65, Άγιος Στέφανος
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του
Ν.4412/2016 )

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου


εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να δηλώνεται ότι,
μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας
Δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 &74 του Ν.4412/2016
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Έλαβε πλήρη γνώση της μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016
 Αντίγραφο καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, ή τις αντίστοιχες
δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).
2. Τεχνική προσφορά
3. Οικονομική προσφορά.
Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της σχετικής σύμβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ.
Κατά τη διαδικασία υπογραφής τη Σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή .

Η παράβλεψη στοιχείων ή οποιαδήποτε παράτυπη και παράνομη χρησιμοποίηση στοιχείων θα
θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και θα επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η μη αντα πόκριση στους όρους της σύμβασης ή πλημμελής παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών επισύρει
τη κήρυξη ως έκπτωτου μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αναφε ρόμενα στα άρθρα 203, 218 και 219 του ν.4412/2016
Συνημμένα:
1. Η 3038/21245/31-05-2019 (ΑΔΑ:62ΨΦΩ93-Ω73) Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την
οποία εγκρίθηκε η 3/2019 Τεχνική Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Προγραμματισμού,
Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και η διενέργεια της “Προμήθειας χαρτιού εντύπων,
αναλωσίμων & μικροϋλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων”
2. Η 03/2019 μελέτη
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα οικονομικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
4. Δκαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

Με εντολή Δημάρχου
Η Αντιδήμαρχος
Αγαθοκλέους Ακριτίδη
Αγγέλλα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Μελέτης: 3/2019

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ
Προμήθεια χαρτιού, εντύπων, αναλωσίμων & μικροϋλικών μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων

ΜΑΙΟΣ 2019
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Προμήθεια χαρτιού, εντύπων,
αναλωσίμων και Μικροϋλικού
Μηχανογράφησης

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια αναλωσίμων και μικροϋλικών μηχανογράφησης, για
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.
Με την προμήθεια των ανωτέρω υλικών θα καλυφθούν οι ανάγκες του δήμου σε αναλώσιμα των
εκτυπωτών και των φαξ, καθώς και οι ανάγκες της Μηχανογράφησης για την απόκτηση υλικών
και εργαλείων που εξυπηρετούν στην επισκευή και συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού.
Η δαπάνη για την προμήθεια προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 23.643,50€,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων τα 9.500,00€ θα πιστωθούν στον Κ.Α.
10.6613.0009 έτους 2019 και το υπόλοιπο ποσό των 14.143,50€ σε αντίστοιχο κωδικό του έτους
2020.
Η εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
4. Ν. 3463/2006 (περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ.
114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ),
5. Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, στην πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο με βάση τη τιμή (άρθρο
86).
Το CPV των προς προμήθεια υλικών είναι:
 30236000-2 με τίτλο “Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών”,
 30125110-5 με τίτλο “Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας,
 44512000-2 με τίτλο “Διάφορα εργαλεία χειρός”.
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ)
Στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού που ακολουθεί, αναφέρονται οι ενδεικτικές
ποσότητες ανά είδος και ανά ομάδα, που προτίθεται να προμηθευτεί ο Δήμος για διάστημα
ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο πίνακας αυτός συντάσσεται βασιζόμενος στις παρούσες ανάγκες του Δήμου και είναι
αδύνατο να προβλεφθούν με ακρίβεια οι ανάγκες του Δήμου σε αναλώσιμα για όλη την
περίοδο διάρκειας της σύμβασης.
Ενδέχεται λόγω απόσυρσης μηχανογραφικού εξοπλισμού ή λόγω μεταβολής του τρόπου
χρήσης του μηχανογραφικού εξοπλισμού να μειωθεί η ποσότητα των υπό προμήθεια
ειδών. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τη σύμβαση χωρίς
καμία αντίρρηση ή αξίωση του προς αποζημίωση για τυχόν διαφυγόν κέρδος.
Επίσης ενδέχεται λόγω μεταβολής του τρόπου χρήσης του μηχανογραφικού εξοπλισμού να
προκύψει ανάγκη για προμήθεια κάποιων ειδών αναλώσιμων και μικροϋλικών
μηχανογραφικού εξοπλισμού που περιλαμβάνονται στους πίνακες, επιπλέον των
ποσοτήτων που αναφέρονται σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να
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προμηθεύσει τις εν λόγω επιπλέον ποσότητες με τις τιμές της σύμβασης και μέχρι του
συνολικού ποσού της σύμβασης.
Ενδέχεται, επίσης, λόγω απόσυρσης μηχανογραφικού εξοπλισμού ή μεταβολής του τρόπου
χρήσης του μηχανογραφικού εξοπλισμού να μειωθεί η ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών.
Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τη σύμβαση χωρίς καμία
αντίρρηση ή αξίωση του προς αποζημίωση για τυχόν διαφυγόν κέρδος.
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας που ακολουθεί αφορά δύο (2)
ομάδες υλικών και αναλυτικά έχει ως εξής:
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Ομάδα Α (αναλώσιμα εκτυπωτών/Φαξ)
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Ομάδα Β (Μικροϋλικά)
Είδος

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας
με ΦΠΑ

Σύνολο

Πένσα 180μμ

2

20,00

40,00

Πρέσα Ακροδεκτών RJ45,RJ11,RJ12

2

19,00

38,00

2

11,00

22,00

2

5,00

10,00

2

7,00

14,00

Μυτοτσίμπιδο ίσιο 200μμ

2

17,00

34,00

Πλαγιοκόφτης 160μμ

2

18,00

36,00

Καθαριστικό Οθόνης

1

8,00

8,00

Υφασμάτινη εργαλειοθήκη 6in, 44,7 X
27,5 X 23,5 εκ περίπου, με ύφασμα
600χ600 denier, άνοιγμα από πάνω
με φερμουάρ και τσέπες εσωτερικές
και εξωτερικές. Πλαστικό κάλυμμα
/κέλυφος στη βάση για προστασία και
ιμάντα μεταφοράς.

1

25,00

25,00

30

0,35

10,50

30

1,50

45,00

200

0,07

14,00

10

4,00

40,00

10

7,00

70,00

20

3,30

66,00

20

5,00

100,00

Δοκιμαστικό (Tester) καλωδίων, LAN,
τηλεφωνίας με διπλό Display, δίδυμη
ταχύτητα (2 μέρη: Το κύριο & το
απομακρυσμένο κουτί)
Κατσαβίδι Δοκιμαστικό
Κατσαβίδι σταυρός, με μήκος λάμας
15 εκ και συνολικό μήκος 25 εκ
περίπου, μεσαίας μεγέθους, μαλακή
λαβή

Αντάπτορας-φις τηλεφώνου θηλυκό
σε θηλυκό (μούφα) 6P4C

Αντάπτορας-διακλαδωτής τηλεφώνου
από 1 αρσενικό σε 2 θηλυκά 6P4C

Κλιπς τηλεφωνικά RJ11 6P4C
Καλώδια UTP Cat6 μήκους 5m
Καλώδια UTP Cat6 μήκους 10m
Καλώδια UTP Cat5e μήκους 5m
Καλώδια UTP Cat5e μήκους 10m
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Καλώδια USB 3.0 Micro-B Male to
Standard-A Male, μήκους 1.8m

Καλώδια HDMI μήκους 5m
Κλιπς RJ45
Καλώδιο
τηλεφωνικό
κουλούρα μήκους 100m

ΜΑΥΡΟ

Καλώδιο
τηλεφωνικό
κουλούρα μήκους 100m

ΛΕΥΚΟ

Καλώδιο UTP Cat5e κουλούρα μήκους
100m
Splitter 1 ethernet σε 2 ehternet
(Αρσενικό σε Θηλυκό)

4

5,00

20,00

3

10,00

30,00

200

0,15

30,00

1

20,00

20,00

1

20,00

20,00

1

40,00

40,00

10

1,90

19,00

5

20,00

100,00

Μπαταρίες 9ΑΗ για UPS
Διαστάσεις (χωρίς τους ακροδέκτες)
ΜxΠxΥ: 150mm X 65mm X 90mm
Συμβατή με UPS Cyber Power
Value900ELCD

Συνολική
με ΦΠΑ

αξία

851,5

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προς προμήθεια αναλώσιμα θα πρέπει να είναι ή αυθεντικά από την κατασκευάστρια
εταιρία του εκτυπωτή/φαξ ή προϊόντα συμβατά ή ανακατασκευής σύμφωνα με το
χαρακτηρισμό στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Για τα αναλώσιμα που διαθέτουν ημερομηνία λήξης, αυτή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6
μήνες μεταγενέστερη από την ημερομηνία παράδοσης.
Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι για την σύνταξη του προϋπολογισμού έχει γίνει έρευνα αγοράς
για κάθε τύπο αναλώσιμου και μικροϋλικού μηχανογράφησης.
Είναι επίσης απαραίτητο η προμήθεια των αναλωσίμων να αφορά αυθεντικά προϊόντα για
τα νεότερα και ακριβότερα μηχανήματα του Δήμου, ώστε να διασφαλιστεί η μακροχρόνια
αλλά και η χωρίς βλάβες λειτουργία τους, και προϊόντα συμβατά ή ανακατασκευής για τα
υπόλοιπα παλαιότερα μηχανήματα, με την προϋπόθεση ότι είναι ποιότητας εφάμιλλης
με τα γνήσια και καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας.
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Ο ανάδοχος της ομάδας Α θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή έγγραφη βεβαίωση, όπου
θα αναφέρεται η διάρκεια ζωής σε σελίδες του κάθε τύπου αναλωσίμων που
προσφέρει.
Για την προμήθεια των μικροϋλικών της ομάδας Β, υπάρχει περιγραφή των
χαρακτηριστικών τους στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Σε περίπτωση βλάβης κάποιου μηχανήματος που οφείλεται σε κακή ποιότητα ή
δυσλειτουργία κάποιου αναλώσιμου, ο προμηθευτής των αναλωσίμων θα πρέπει να
αναλάβει όλη την διαδικασία και το κόστος επισκευής του μηχανήματος ή την αντικατάστασή
του με καινούργιο μηχάνημα ίδιων τουλάχιστον δυνατοτήτων.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση του αναδόχου, σε περίπτωση
επαναλαμβανόμενων κρουσμάτων αναλωσίμων κακής ποιότητας ή μειωμένης απόδοσης .
Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μια προσφορά για κάποια εκ των δύο ομάδων του
ενδεικτικού Προϋπολογισμού ή και για τις δύο ομάδες. Η προσφορά για κάθε ομάδα θα
περιλαμβάνει υποχρεωτικά όλα τα είδη που περιγράφονται σε αυτή.
Τα επιμέρους ποσά των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού δεν είναι δεσμευτικά για
τους υποψηφίους αναδόχους. Όμως το γενικό σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού
είναι το μέγιστο ποσό που μπορεί να γίνει αποδεκτό.
Η προμήθεια θα κατακυρωθεί στον προμηθευτή που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, η
οποία θα προκύψει από το γινόμενο της τιμής προσφοράς για κάθε είδος με την ποσότητα
για κάθε είδος που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, για κάθε ομάδα ξεχωριστά.
Στην οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές για το κάθε είδος και
συνολικά για όλα μαζί τα είδη.
Οι προσφορές πρέπει να ακολουθούν επακριβώς τη σειρά των ειδών που ακολουθείται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και στις τεχνικές προδιαγραφές.
Σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο της προσφοράς θα είναι σύμφωνο με τα αναφερόμενα
στους όρους διακήρυξης και τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Οι ανάδοχοι, με δική τους µέριµνα και έξοδα, οφείλουν να παραδώσουν τα είδη στην
αποθήκη του Δήμου Διονύσου, συνοδευόμενα από τα νόµιµα παραστατικά.
Οι παραδόσεις των υπό προμήθεια ειδών θα γίνονται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της
περιόδου της σύμβασης στην αποθήκη του Δήμου χωρίς επιπλέον χρέωση. Ο ανάδοχος
μετά από σχετική εντολή του υπεύθυνου προσωπικού του Δήμου θα πρέπει να παραδίδει
την επόμενη εργάσιμη ημέρα τουλάχιστον ένα τεμάχιο από κάθε είδος της σύμβασης, και το
σύνολο των ειδών που κάθε φορά ζητούνται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 εργάσιμων
ημερών.
Η παραλαβή των ειδών της εν λόγω προμήθειας θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής του
Δήμου Διονύσου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αφού έχει ολοκληρωθεί η παράδοση
όλων των ειδών.
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Εάν, έως την παραλαβή, διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η Επιτροπή
Παραλαβής μπορεί να δώσει στον ανάδοχο ρητή προθεσμία για να συμμορφωθεί προς τις
υποδείξεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η επιτροπή παραλαβής προτείνει την τέλεια
απόρριψη των παραλαµβανοµένων ειδών από τον ανάδοχο και εφαρμόζονται οι διατάξεις
της νομοθεσίας. Ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για
λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντά
του τρόπο.
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της σύμβασης τα είδη
που αναφέρονται στη σύμβαση σε τιμή ίση ή μικρότερη από αυτή της σύμβασης.

O Συντάξας

Σπυρίδων Μαντόπουλος
ΔΕ 38 Χειριστών Η/Υ

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος του Τμ. Προγραμματισμού,
Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας
Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Ανθρ. Δυναμικού
Βασίλειος Δαρδαμάνης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)
- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά.
- Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).
- Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική
Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του
Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί
η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων
στον οικείο Μ.Α.Ε.
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στη
συγκεκριμένη διαδικασία.
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής
Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα
όργανα διοίκησης αυτού.
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την
ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι
έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:
Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων από
τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και στις μεταβολές αυτού, καθώς και,
συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.),
αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία
αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας καθώς και, Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016)
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας χώρας,
έκδοσης τελευταίου 6μήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ότι δεν τελεί
υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας
εγκατάστασής του.
Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται.
4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπρο σώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να δηλώνεται ότι, μέχρι
και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν υπάρχουν πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
5) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).
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