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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζωγράφου : 29 /06/2016 
Αριθμ. Πρωτ : 9338

16PRO

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Θα προβεί στη διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, σε ΕΥΡΩ, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 
85/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζωγράφου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 59.555,00€ πλέον ΦΠΑ 
24% ΣΥΝΟΛΟ : 73.848,206 με αριθμό μελέτης 8/2016 μελέτη της Δ/νσης Οργάνωσης 
Προγραμματισμού & Πληροφορικής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ζωγράφου (Γ. Ζωγράφου 7, ΤΚ 
15772 Ζωγράφου), στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (3°  ̂ όροφος) στις 29/07/2016 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) με κατάθεση ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής Διαγωνισμού, κλειστών σφραγισμένων προσφορών.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Γ. Ζωγράφου 7, Ισόγειο), το αργότερο 
μέχρι τις 28/07/2016 ή πριν την έναρξη της αποσφράγισης προσφορών εάν αυτές προσκομίζονται 
από νόμιμους αντιπροσώπους.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 
και του Ν. 3801/09 και της 27754/10 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλ. Διακυβέρνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες (απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκήρυξη, τεχνικές προδιαγραφές 
κ.λ.π) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών (Γ. 
Ζωγράφου 7 - 1ος όροφος, τηλ: 213-20.24.293 & 141, fax: 210-77.57.645).

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
AKP iB r.x  ΑΝ1 ίί ΡΑΦΟ , ,  , . ,Με Εντολή

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δίο.Κ!: : ;κΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΕΡΕΛΗ. Δ Η  Μ ΗΤΡΑ

ΧΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Δ/νση: Οργάνωσης Προγραμματισμού & 
Πληροφορικής
Τμήμα: Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
Δ/νση: Γ. Ζωγράφου 7
Τ.Κ. 15772
Τηλέφωνο: 213.2024163, 210.7475166 
Πληροφορίες: X. Χαμακιώτης 
Email: hhamakiotis@zografou.gr

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΚΑΙ 
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

Αρ. Μ ελέτης : 8 / 2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια αναλωσίμων (μελανοταινίες, toner 

drum) απλών εκτυπωτών και συσκευών fax κλπ. για τις ανάγκες των διαφόρων 

υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου για το έτος 2016 - 2017.

Τα μελάνια οι μελανοταινίες τα toner καθώς και τα drum θα διαθέτουν ημερομηνία 

λήξης τουλάχιστον 1 χρόνο μετά την ημερομηνία παράδοσης και θα είναι τα original του 

κατασκευαστή.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από 
CHARALAMPOS CHAMAKIOTIS 
Ημερομηνία: 2016.06.08 08:23:06 
EEST

Χ αμακιώ της Χάρης 
ΔΕ38

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ ιευθυντής  
Ο ργάνω σης Προγραμματισμού & 

Π ληροφορικής

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ILIAS ALEVRAS 
Ημερομηνία: 2016.06.09 09:37:44 EEST 

Ηλίας Αλευράς  
Π ολιτικός Μ ηχανικός Μ.Δ.Ε. 

_______________ ΠΕ3 Β ’β________________

mailto:hhamakiotis@zografou.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/νση: Γ. Ζωγράφου 7

Αρ. πρω τ. ^ 3 3 1 -

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
σε € 59.555,00 + Φ.Π.Α. 24%

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΚΑΙ 
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»Τ.Κ.Τ.Κ. 15772

Τηλέφω νο: 213.2024141, 213,2024293
Fax :  210.7757645
Πληροφορίες: Δ. Γιάννος 
Αρ. Μ ελέτης : 8 / 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:
1. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», ως ισχύει.

2. Την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Δεκεμβρίου 2007 «για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

3. Το αναλογικά εφαρμοζόμενο Π. . 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α’/16-03-2007) 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
“περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 
της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005», ως ισχύει.

4. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», άρθρο 2, 
παρ. 2 (δδ).

5. Τον Ν. 4072/2012 περί «Τροποποίησης διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων ν. 4013/2011», (ΦΕΚ 86Α /11-4-2012), άρθρο 238, παρ. 2β

6. Τον Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α’/25-01 -2013), και ιδιαίτερα τις παραγράφους 4 και 
5 του άρθρου 21, καθώς και το άρθρο 28

7. Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291 τ. Β’), 
όπως αυτές ισχύουν σήμερα,του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α708-08-2014) «Μέτρα 
στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών αι άλλες διατάξεις» Του Π.Δ/τος 166/2003 (ΦΕΚ 
Α Ί 38/05-06-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 
2000/35 της 29-6-2000 για καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 
A '107/09-05-2013)

8. Τον Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α708-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της

1



Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών αι άλλες 
διατάξεις»
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ανοιχτό διαγωνισμό σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή  στο  
σύνολο τω ν π ρομηθευόμενω ν ειδώ ν, εφόσον αυτά είναι εντός των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων της μελέτης “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΚΑΙ 
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ” που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

Ο δ ιαγω νισ μός θα γ ίνε ι την. .. ημέρα. .D .flp X  £>.Vi & h ca i

ώ ρα  1 0 ...Ο Ρ ..ζ^> ..ί^^9ένα ρ ξη  αποσφράγισης προσφορών).

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

Γ. Ζωγράφου 7

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία αποστέλλονται το αργότερο μέχρι την 
προηγούμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών στο Πρωτόκολλο του Δήμου 
ή πριν την έναρξη της αποσφράγισης των προσφορών στην Επιτροπή Διαγωνισμού & 
Αξιολόγησης Προσφορών εάν αυτές προσκομίζονται από νόμιμους αντιπροσώπους. Η 
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ΕΝΙΑΙΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

1. Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά φθίνουσα σειρά ισχύος ε ίν α ι:
1. Η Διακήρυξη
2. Τεχνική Έκθεση
3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Γενικοί Ό ροι
5. Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Η Προσφορά του μειοδότη

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

τα παραρτήματα αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
α) Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές
β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
γ) Συνεταιρισμοί
δ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με :
α) Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους (παράρτημα Β').
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β) Τον ενιαίο κανονισμό προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται:
1. ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.zoqrafou.qov.gr.
2. Στη Διαύγεια του Δήμου Ζωγράφου.
3. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.
4. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)
5. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 

Περίληψη της παρούσης απόφασης θα δημοσιευθεί στις Εφημερίδες:
.  ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
.  ΠΑΛΜΟΣ
• ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
.  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 
3801/2009, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της 
δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από 
τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των 
νόμιμων παραστατικών.
Τυχόν διευκρινήσεις, σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης, παρέχονται από το ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Γ. Ζωγράφου 7 -  1ος όροφος. Τηλ: 213 2024141, 117, 118 & fax 210 
7757645)

http://www.zoqrafou.qov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A' 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1 Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, να 
φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και να συνοδεύεται από αντίγραφο.

1.2 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
1.2.1 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
1.2.2 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
1.2.3 Ο αριθμός της διακήρυξης.
1.2.4 Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.
1.2.5 Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.3 Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής :
1.3.1 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η

εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της 
προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο , με την ένδειξη 
"ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” . Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” .

1.3.2 Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου.

1.3.3 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν ,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο , τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα
και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίου φακέλου .

1.3.4 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές εξήντα (60) 
ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.

1.4 Γίνονται δεκτές προσφορές εκείνων που προσφέρουν την χαμηλότερη τιμή στο 
σύνολο εφόσον το προσφερόμενο είδος είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και 
λοιπών όρων της Διακήρυξης.

1.5 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
Διαγωνισμού. Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς 
επίσης και των Τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.
Ανακοίνωση των τιμών κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

1.6 Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που 
υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως 
εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
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1.6.1 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς , μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της 
οικονομικής δεν αποσφραγίζεται , αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την 
επιτροπή.

1.6.2 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγιστεί μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και 
ώρα που θα γνωστοποιηθεί σ’ αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με 
σχετική ανακοίνωση.

1.7 Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σε ποσοστό 2% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ).
2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
3.Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ’ αυτό και το ιδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 
αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4 .Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση δικαστική ή διοικητική 
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση , εκκαθάριση , 
αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
προκύπτει, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Σημ. : Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους κατάλληλο έγγραφο (βεβαίωση , πρακτικό 
Διοικητικού Συμβουλίου κλπ.) εκπροσώπησης αυτού που υποβάλλει την προσφορά , 
βεβαιούμενου για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Νομικά Πρόσωπα
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά , εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου 
(παρ. 1.7.2) ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.

Οι συνεταιρισμοί
1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
2.Βεβαίωση εποπτευούσης αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα .
3.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση δικαστική ή διοικητική 
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις πτώχευσης , 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης , πτωχευτικού συμβιβασμού και ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού

Οι ενώσεις προμηθευτών
Ι.Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά , για κάθε προμηθευτή 
που συμμετέχει στην ένωση.
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ.

2
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1. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της 
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία 
επιφύλαξη.

2. Υπεύθυνη δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση του προσφερόμενου είδους 
με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

3. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια 
ειδών , έτοιμου σε κατάσταση απρόσκοπτης λειτουργίας , στο χώρο που θα 
υποδείξει ο Δήμος.

Επισημαίνεται ότι:
α) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές, καθώς και προσφορές με ασαφή ή ελλειπή 

τεχνική προσφορά και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, 
β) Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες ( μεμονωμένοι προμηθευτές , συνεταιρισμοί, 

ενώσεις προμηθευτών ) απαραίτητη είναι η παρουσίαση δείγματος των ειδών 
που προσφέρει, σε εύλογο χρονικό διάστημα , με δικά του έξοδα , εφόσον  
αυτό του ζητηθεί κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, το οποίο δεν μπορεί να 
είναι πάνω από ένα ( 1 ) για κάθε προσφερόμενο είδος. Σε περίπτωση που 
δεν ανταποκριθεί στο κάλεσμα αυτό , η προσφορά του δεν θα αξιολογηθεί.

2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ- ΙΣΧΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
2.1 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση υπέρ του 

συμμετέχοντος για το ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης για τα προσφερόμενα είδη (χωρίς το Φ.Π.Α.) 
σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρο 157 του Ν.4281/2014. Το ποσοστό αυτό 
μειώνεται στο μισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή ενώσεις τους . 
Η εγγυητική επιστολή μπορεί να εκδοθεί από Τράπεζα που λειτουργεί στην 
Ελλάδα ή να είναι γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα , ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης και 
διήζησης και αναγνωρίζει την υποχρέωση να καταθέσει απροφάσιστα μέσα σε 
τρεις ( 3 ) ημέρες από απλή εγγραφή ειδοποίηση από τον Ο.Τ.Α.. το ποσό 
που θα ζητηθεί, δηλαδή μέρος ή σύνολο της εγγύησης.
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Ζωγράφου και θα 
αναγράφεται : α) η ημερομηνία έκδοσης , β) ο εκδότης , γ) ο αριθμός εγγύησης , 
δ) η σχετική διακήρυξη και η ημερομηνία του διαγωνισμού , ε) το ποσό της 
εγγύησης , στ) την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση , ζ) η ημερομηνία λήξης της ισχύος της 
εγγύησης.

2.2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι 
να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής 
αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών.

2.3. Ο χρόνος εγγύησης μετά την παραλαβή των ειδών από την Επιτροπή 
παραλαβής ορίζεται δια της προσφοράς του αναδόχου και δεν θα είναι 
μικρότερος του ενός (1) έτους.

Ο χρόνος ισχύος της καλής εκτέλεσης θα είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο 
παράδοσης, κατά δυο (2) μήνες.
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3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες 
της Υπηρεσίας και ορίζεται μέχρι την ημερομηνία εξάντλησης των ποσοτήτων της 
σύμβασης, ή το αργότερο σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο 
Δήμος διατηρεί το δικαίωμα νια μείωση της ποσότητας των προς προμήθεια ειδών μέγρι 
του 30% επί του συνόλου.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις εκάστοτε ποσότητες που θα του ζητηθούν 

κάθε φορά εντός δέκα (30) ημερών από την γραπτή ή με e-mail εντολή του Τμήματος 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Ο προμηθευτής υποχρεούται τα είδη που θα παραδώσει να έχουν ημερομηνίες λήξης 
υποχρεωτικά μεταγενέστερες από την λήξη του χρόνου εγγύησης που ορίζει στην 
προσφορά του.

Ο προμηθευτής θα παραδίδει τα είδη προμήθειας στις Αποθήκες του Δήμου.
Σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω προθεσμιών επιβάλλεται ποινική ρήτρα όπως 

ορίζεται από το άρθρο 33 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α..
Ο χρόνος εγγύησης μετά την οριστική παραλαβή των ειδών προμήθειας ορίζεται από την 

προσφορά του αναδόχου δεν θα είναι όμως μικρότερος του ενός (1) έτους.
Κατά το διάστημα αυτό ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει το 

προμηθευόμενο είδος για το οποίο θα διαπιστωθεί παράβαση των πιο πάνω 
διαβεβαιώσεων.

Σε περίπτωση αντικαταστάσεως και μετά από αυτή , θα παρέχεται εγγύηση η οποία θα 
καλύπτει το είδος που αντικαταστάθηκε. Οι δαπάνες επιστροφής στον ανάδοχο του 
ελαττωματικού ή ακατάλληλου είδους προμήθειας και αποστολής στο Δήμο νέου σε 
αντικατάσταση του ελαττωματικού ή ακατάλληλου θα βαρύνουν τον προμηθευτή .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα είδη π ρος παραλαβή που έχουν ημερομην ίες λήξης, αυτές θα 
π ρέπ ει να είνα ι υπ οχρ εω τικά  μετα γενέσ τερ ες  από την  λήξη του χρόνου  
εγγύησης τω ν  ε ιδώ ν (ορ ίζετα ι από την  π ροσ φ ορά  του).

4.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του προμηθευτού / των προμηθευτών θα γίνει μέσα σε εξήντα (60) 
ημέρες από την υποβολή του εκάστοτε τιμολογίου μέσω της Ταμειακής 
Υπηρεσίας του Δήμου Ζωγράφου.

Σε περίπτωση που η πληρωμή καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα 
(60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η 
αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης ) καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς 
να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του εκάστοτε τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να 
νίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής . ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής.

Το ύψος των τόκων υπερημερίας τους οποίους υποχρεούται να καταβάλλει ο 
οφειλέτης ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα (επιτόκιο αναφοράς) συν 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο).

5. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
5.1 Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού για μέρος της υπό προμήθεια ποσότητας, όχι όμως λιγότερο του 50%.
5.2 Προμηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το 

σύνολο των προσφερόμενων ειδών εφόσον είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών 
και λοιπών όρων της Διακήρυξης.
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Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης για 
την υπογραφή της οικίας σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης αυτής.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η πρόσκληση, δεν προσέλθει να υπογράψει 
την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 
24.34,35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η παραλαβή των υλικών της προμήθειας γίνεται από την Επιτροπή 

Παραλαβής κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους της 
σύμβασης και το υλικό κρίνεται απορριπτέο , ο προμηθευτής υποχρεούται να το 
αντικαταστήσει σύμφωνα με τα άρθρα 29 , 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. αλλιώς υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ο Δ ιευθυντής  
Ο ργάνω σης Π ρογραμματισμού & 

Π ληροφορικής

CHARALAMPOS CHAMAKIOTIS 
Ημερομηνία: 2016.06.08 08:20:47 
EEST

Χ αμακιώ της Χάρης 
ΔΕ38 Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ILIAS ALEVRAS 

Ημερομηνία: 2016.06.09 09:36:05 EEST

Ηλίας Αλευράς  
Π ολιτικός Μ ηχανικός Μ.Δ.Ε. 
__________ ΠΕ3 Β ’β__________
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ FAX ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INKJET

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1 CANON ΡΙΧΜΑ ΜΡ 170 black 0615B001
color 0617B001

2 CANON ΡΙΧΜΑ ΜΡ 490 black 2970B001
color 2972B001

3 EPSON STYLUS D68

black T0611
cyan T0612

yellow T0614
magenta T0613

4 EPSON STYLUS DX 4450

black T0711
cyan T0712

yellow T0714
magenta T0713

5 HP DESKJET D4260 black CB335EE
color CB337EE

6 HP DESKJET 5440 black C9362EE
color C9361EE

7 HP DESKJET 5550 black C6656AE
color C6657AE

8 HP DESKJET 1280 black 51645GE
color C6578AE

9 HP OFFICEJET Pro K 850

black C48164A
cyan C4836AE

yellow C4817AE
magenta C4816AE

10 HP OFFICEJET J 5780 black CB336EE
color CB338EE

11 HP OFFICEJET All-in-one 6210 black C8765EE
color C8766EE

12 HP OFFICEJET 4300 series All-in-one black C9351AE
color C9352AE

13 LEXMARK Z617 black 10N0016E
color 10N0026E

14 LEXMARK Z735 black + color 18CX781E

15 LEXMARK X2650 black 18C2090E
color 18C2110E

16 PHILIPS FAXJET 325 black PFA431
17 SAMSUNG SF - 330 black M40
18 SAMSUNG SF- 340 black M40
19 SAMSUNG SF- 360 black M40
20 SAMSUNG SF- 365 black M40

2
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2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ FAX ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LASER

ΑΙΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1 CANON LBP 3460 toner 0985B001

2 HP COLOR LASERJET CP 1215

black CB540A
cyan CB541A

yellow CB542A
magenta CB543A

3 HP LASERJET 1010 toner Q2612L
4 HP LASERJET 1020 toner Q2612L
5 HP LASERJET 1100 toner C4092A
6 HP LASERJET 1150 toner Q2624X
7 HP LASERJET 1200 toner C7115A
8 HP LASERJET 1300 toner Q2613A
9 HP LASERJET 1320 toner Q5949A

10 HP LASERJET 5100 toner C4129X
11 HP LASERJET 5200 toner Q7516A
12 HP LASERJET M1132 MFP toner CE285L
13 HP LASERJET M1212nf MFP toner CE285A
14 HP LASERJET M1522nf toner CE285A
15 HP LASERJET P1006 toner CB435A
16 HP LASERJET P1606dn toner CE278A
17 HP LASERJET P2015 toner Q7553A
18 HP LASERJET P2055dn toner CE505A

19 HP LASERJET 2600n

black Q6000A
cyan Q6001A

yellow Q6002A
magenta Q6003A

20 HP LASERJET 3030 toner Q2612L
21 HP LASERJET 3050 toner Q2612L

22 LEXMARK C925de

black C325X72G
cyan C925X73G

magenta C925X74G
yellow C925X75G

waste toner 
bottle C925X76G

toner black C925H2KG
toner cyan C925H2CG

toner
magenta C925H2MG

toner yellow C925H2YG

23 LEXMARK C500

black C500S2KG
cyan C500S2CG

yellow C500H2YG
magenta C500S2MG

24 LEXMARK E 210 toner 10S0150
25 LEXMARK E 232 toner 24016SE
26 LEXMARK E 240 toner 24016SE
27 LEXMARK E 330 toner 24016SE
28 LEXMARK E 332 toner 24016SE
29 LEXMARK W840 toner W84020H
30 OKI C 5950 Black 43865724

cyan 43865723
yellow 43865721
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PANASONIC ΚΧ-ΜΒ 771 ττολυμηχάν.

magenta 43865722
drum lack 43870024
drum cyan 43870023

drum yellow 43870021
drum

magenta 43870022
fuser unit 43853103
belt unit 43363412

31 drum KX-FAT92X
drum KX-FAD93X

32 SAMSUNG CLP415N

black CLT-K504S
cyan CLT-C504S

magenta CLT-M504S
yellow CLT-Y504S

33 SAMSUNG CLP-320

black CLT-K4072S
cyan CLT-C4072S

yellow CLT-Y4072S
magenta CLT-M4072S

34 SAMSUNG ML 1910 toner MLT-D1052S
35 SAMSUNG ML 2250 toner ML-2250D5
36 SAMSUNG ML 2571-N toner ML-2250D5
37 SAMSUNG ML 3710 toner ML-TD205S
38 CANON L140 toner FX-10
39 CANON L280 toner FX-3

40 PANASONIC KX-FL 511 toner KX-FA83X
drum KX-FA84X

41 SAMSUNG SCX-4521F toner SCX-4521 D3
42 SAMSUNG SF - 560r toner SF-D560RA
43 SAMSUNG SF - 560 toner SCX-4216D3
44 SAMSUNG SF -650 toner MLT-D1052S

3. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΔΑΣ

A/A ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Μελανοταινία ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1 EPSON FX 890 Μελανοταινία S015329
2 EPSON LX 300+ Μελανοταινία C13C015637
3 OKI MICROLINE 280 Elite Μελανοταινία 9002303

4. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ FAX ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑΣ

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Μελανοταινία ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1 PANASONIC KX-FP 141 Μελανοταινία KX-FA54X
2 PANASONIC KX-FP 145 Μελανοταινία KX-FA54X
3 PANASONIC KX-FC 195 Μελανοταινία KX-FA55
4 PANASONIC KX-FP 205 Μελανοταινία KX-FA52X
5 PHILIPS MAGIC primo 3 Μελανοταινία PFA331
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Δ/νση: Οργάνωσης Προγραμματισμού & 
Πληροφορικής
Τμήμα: Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
Δ/νση: Γ. Ζωγράφου 7
Τ.Κ. 15772
Τηλέφωνο: 213.2024163, 210.7475166 
Πληροφορίες: X. Χαμακιώτης 
Email: hhamakiotis@zografou.gr

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΚΑΙ 
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ FAX ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
INKJET

ΑΙΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

1 CANON ΡΙΧΜΑ ΜΡ 170 black 0615B001 2 14,00 28,00
color 0617B001 2 18,00 36,00

2 CANON ΡΙΧΜΑ ΜΡ 490 black 2970B001 2 12,00 24,00
color 2972B001 2 14,00 28,00

3 EPSON STYLUS D68

black T0611 2 8,00 16,00
cyan T0612 2 7,00 14,00

yellow T0614 2 10,00 20,00
magenta T0613 2 10,00 20,00

4 EPSON STYLUS DX 4450

black T0711 2 10,00 20,00
cyan T0712 2 8,00 16,00

yellow T0714 2 10,00 20,00
magenta T0713 2 10,00 20,00

5 HP DESKJET D4260 black CB335EE 4 13,00 52,00
color CB337EE 4 16,00 64,00

6 HP DESKJET 5440 black C9362EE 4 14,00 56,00
color C9361EE 5 18,00 90,00

7 HP DESKJET 5550 black C6656AE 6 24,00 144,00
color C6657AE 6 36,00 216,00

8 HP DESKJET 1280 black 51645GE 6 21,00 126,00
color C6578AE 5 55,00 275,00

9 HP OFFICEJET Pro K 850

black C48164A 3 21,00 63,00
cyan C4836AE 4 21,00 84,00

yellow C4817AE 4 22,00 88,00
magenta C4816AE 4 19,00 76,00

10 HP OFFICEJET J 5780 black CB336EE 6 29,00 174,00
color CB338EE 4 30,00 120,00

11 HP OFFICEJET All-in-one 6210 black C8765EE 6 21,00 126,00
color C8766EE 2 21,00 42,00

12 HP OFFICEJET 4300 series All-in- 
one

black C9351AE 5 13,00 65,00
color C9352AE 5 22,00 110,00

5
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13 LEXMARK Ζ617 black 10N0016E 5 33,00 165,00

color 10N0026E 7 30,00 210,00
14 LEXMARK Ζ735 black + color 18CX781E 5 27,00 135,00

15 LEXMARK X2650 black 18C2090E 10 21,00 210,00
color 18C2110E 6 22,00 132,00

16 PHILIPS FAXJET 325 black PFA431 5 38,00 190,00
17 SAMSUNG SF -330 black M40 4 29,00 116,00
18 SAMSUNG SF- 340 black M40 5 29,00 145,00
19 SAMSUNG SF- 360 black M40 5 29,00 145,00
20 SAMSUNG SF- 365 black M40 5 29,00 145,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 3.826,00€
ΦΠΑ 24%: 918.24C
ΣΥΝΟΛΟ: 4.744,24€

2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ FAX ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LASER

A/A ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

1 CANON LBP 3460 toner 0985B001 12 89,00 1068,00

2 HP COLOR LASERJET CP 1215

black CB540A 3 55,00 165,00
cyan CB541A 3 50,00 150,00

yellow CB542A 3 45,00 135,00
magenta CB543A 3 52,00 156,00

3 HP LASERJET 1010 toner Q2612L 16 40,00 640,00
4 HP LASERJET 1020 toner Q2612L 8 40,00 320,00
5 HP LASERJET 1100 toner C4092A 3 21,00 63,00
6 HP LASERJET 1150 toner Q2624X 16 21,00 336,00
7 HP LASERJET 1200 toner C7115A 8 45,00 360,00
8 HP LASERJET 1300 toner Q2613A 5 58,00 290,00
9 HP LASERJET 1320 toner Q5949A 75 72,00 5400,00

10 HP LASERJET 5100 toner C4129X 10 87,00 870,00
11 HP LASERJET 5200 toner Q7516A 4 165,00 660,00
12 HP LASERJET M1132 MFP toner CE285L 7 35,00 245,00
13 HP LASERJET M1212nf MFP toner CE285A 7 47,00 329,00
14 HP LASERJET M1522nf toner CE285A 12 47,00 564,00
15 HP LASERJET P1006 toner CB435A 70 42,00 2940,00
16 HP LASERJET P1606dn toner CE278A 5 47,00 235,00
17 HP LASERJET P2015 toner Q7553A 110 64,00 7040,00
18 HP LASERJET P2055dn toner CE505A 70 53,00 3710,00

19 HP LASERJET 2600n

black Q6000A 3 67,00 201,00
cyan Q6001A 4 63,00 252,00

yellow Q6002A 6 69,00 414,00
magenta Q6003A 5 69,00 345,00

20 HP LASERJET 3030 toner Q2612L 10 40,00 400,00
21 HP LASERJET 3050 toner Q2612L 15 40,00 600,00
22 LEXMARK C925de black C325X72G 10 85,00 850,00

cyan C925X73G 5 91,00 455,00
magenta C925X74G 5 90,00 450,00
yellow C925X75G 5 89,00 445,00
waste
toner
bottle C925X76G 10 12,00 120,00
toner
black C925H2KG 10 134,00 1340,00

6
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toner cyan C925H2CG 5 224,00 1120,00

toner
magenta C925H2MG 5 215,00 1075,00

toner
yellow C925H2YG 5 215,00 1075,00

23 LEXMARK C500

black C500S2KG 2 89,00 178,00
cyan C500S2CG 2 86,00 172,00

yellow C500H2YG 2 86,00 172,00
magenta C500S2MG 2 45,00 90,00

24 LEXMARK Ε 210 toner 10S0150 8 70,00 560,00
25 LEXMARK Ε 232 toner 24016SE 7 47,00 329,00
26 LEXMARK Ε 240 toner 24016SE 7 47,00 329,00
27 LEXMARK Ε 330 toner 24016SE 7 47,00 329,00
28 LEXMARK Ε 332 toner 24016SE 5 47,00 235,00
29 LEXMARK W840 toner W84020H 5 105,00 525,00

30 OKI C 5950

Black 43865724 5 103,00 515,00
cyan 43865723 2 164,00 328,00

yellow 43865721 2 170,00 340,00
magenta 43865722 2 152,00 304,00

drum
black 43870024 2 52,00 104,00

drum cyan 43870023 2 52,00 104,00
drum

yellow 43870021 2 52,00 104,00
drum

magenta 43870022 2 52,00 104,00
fuser unit 43853103 2 86,00 172,00
belt unit 43363412 2 93,00 186,00

31 PANASONIC KX-MB 771 πολυμηχάν. drum KX-FAT92X 2 31,00 62,00
drum KX-FAD93X 2 71,00 142,00

32 SAMSUNG CLP415N

black CLT-K504S 32 56,00 1792,00
cyan CLT-C504S 12 62,00 744,00

magenta CLT-M504S 12 62,00 744,00
yellow CLT-Y504S 12 62,00 744,00

33 SAMSUNG CLP-320

black CLT-K4072S 5 42,00 210,00
cyan CLT-C4072S 1 33,00 33,00

yellow CLT-Y4072S 1 35,00 35,00
magenta CLT-M4072S 1 35,00 35,00

34 SAMSUNG ML 1910 toner MLT-D1052S 10 47,00 470,00
35 SAMSUNG ML 2250 toner ML-2250D5 10 55,00 550,00
36 SAMSUNG ML 2571-N toner ML-2250D5 10 55,00 550,00
37 SAMSUNG ML 3710 toner ML-TD205S 80 46,00 3680,00
38 CANON L140 toner FX-10 12 30,00 360,00
39 CANON L280 toner FX-3 2 21,00 42,00

40 PANASONIC KX-FL 511 toner KX-FA83X 12 20,00 240,00
drum KX-FA84X 3 85,00 255,00

41 SAMSUNG SCX-4521F toner SCX-4521 D3 5 73,00 365,00
42 SAMSUNG SF - 560r toner SF-D560RA 20 70,00 1400,00
43 SAMSUNG SF - 560 toner SCX-4216D3 20 45,00 900,00
44 SAMSUNG SF -650 toner MLT-D1052S 10 47,00 470,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 53.821,00€
ΦΠΑ 24%: 12.917,04€
ΣΥΝΟΛΟ: 66.738,04€

7
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3. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΔΑΣ

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Μελανοταινία ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

1 EPSON FX 890 Μελανοταινία S015329 1 4,00 4,00
2 EPSON LX 300+ Μελανοταινία C13C015637 2 4,00 8,00
3 OKI MICROLINE 280 Elite Μελανοταινία 9002303 1 10,00 10,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 22,00€
ΦΠΑ 24%: 5,28€
ΣΥΝΟΛΟ: 27,28€

4. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ FAX ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑΣ

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Μελανοταινία ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

1 PANASONIC KX-FP 141 Μελανοταινία KX-FA54X 10 20,00 200,00
2 PANASONIC KX-FP 145 Μελανοταινία KX-FA54X 5 20,00 100,00
3 PANASONIC KX-FC 195 Μελανοταινία KX-FA55 5 21,00 105,00
4 PANASONIC KX-FP 205 Μελανοταινία KX-FA52X 70 20,00 1400,00
5 PHILIPS MAGIC primo 3 Μελανοταινία PFA331 3 27,00 81,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.886,00€ 
ΦΠΑ 24%: 452,64€
ΣΥΝΟΛΟ: 2.338,64€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.555,00 
Φ.Π.Α.24% 14.293,20 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 73.848,20

Ο π ρομηθευτήζ υττογρεούτα ι επ ί π ο ινή  απ οκλεισμού να δώ σει π ροσφορά  

νια  τα  προυηθευόμενα είδη τω ν α ντισ το ίγω ν ετα ιρ ιώ ν  κατασκεuήc (original).

Η ενδεικτική δαπάνη για την εκτέλεση της παρούσας υποστήριξης & εργασίας 

προϋπολογίζεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε 

ευρώ (59.555,00 €) πλέον του ΦΠΑ, και θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ: 02.10.6613.04 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» με το ποσό των 27.732,99 &

02.10.6613.03 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ (ΤΟΝΕΡ 

ΚΛΠ) με το ποσό 11.526,48 του οικονομικού έτους 2016, και σημειώνεται ότι θα 

υπάρξει πρόβλεψη για το έτος 2017 με πίστωση στους αντίστοιχους κωδικούς για το 

υπόλοιπο ποσό των 34.588,73 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από 
CHARALAMPOS CHAMAKIOTIS 
Ημερομηνία: 2016.06.08 08:22:38 
EEST

Χ αμακιώ της Χάρης  
ΔΕ38

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ ιευθυντής  
Ο ργάνω σης Π ρογραμματισμού & 

Π ληροφορικής

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ILIAS ALEVRAS 
Ημερομηνία: 2016.06.09 09:37:19 EEST

Ηλίας Αλευράς  
Π ολιτικός Μ ηχανικός Μ.Δ.Ε. 

_______________ ΠΕ3 Β ’β_______________
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Δ/νση: Οργάνωσης Προγραμματισμού & 
Πληροφορικής
Τμήμα: Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
Δ/νση: Γ. Ζωγράφου 7
Τ .Κ .15772
Τηλέφωνο: 213.2024163, 210.7475166 
Π ληροφορίες: X. Χαμακιώτης 
Email: hhamakiotis@zografou.gr

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΚΑΙ 
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

Αρ. Μ ελέτης : 8 / 2 0 1 6

Ο Δήμος Ζωγράφου προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές σε ΕΥΡΩ και κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 

αναλωσίμων απλών εκτυπωτών και συσκευών fax κλπ. για τις ανάγκες των διαφόρων 

υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου για το έτος 2016 - 2017.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FAX ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι προσφορές θα αναφέρονται στην προμήθεια αναλωσίμων απλών εκτυπωτών και 
συσκευών fax σύμφωνα με τις ποσότητες και τις απαιτήσεις που εμφανίζονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο της 
πρόσκλησης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά κάθε υποψηφίου υποβάλλεται για το σύνολο ομάδων εγγράφως στην 
Ελληνική Γλώσσα σε δύο αντίτυπα εκ των οποίων το ένα φέρει την ένδειξη 
«Πρωτότυπο» και μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς :

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
- Ο αριθμός της διακήρυξης.

1

mailto:hhamakiotis@zografou.gr


16PR0C004697418 2016-07-01
- Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία ως εξής:

Α. Δικαιολονητικά συμμετογήζ 

Β. «υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς»

Γ. «υποφάκελος Ο ικ ο ν ο μ ία  Προσφοράς»

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά συμμετοχής:
Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4. του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα 
στοιχεία του διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής 
της προσφοράς τους, οι προσφέροντες:
(Σημείωση: η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ως ημερομηνία υπογραφής 
την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και δε μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 
ημερομηνίας θεώρησης του γνησίου της υπογραφής από την αρμόδια Αρχή. Ως 
ημερομηνία σύνταξης της υπεύθυνης δήλωσης λογίζεται η ημερομηνία θεώρησης του 
γνησίου της υπογραφής από τον αρμόδιο υπάλληλο)
I. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που 
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 43 του Π. . 60/2007, και συγκεκριμένα:

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της 
Κοινής Δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29-01-98 σελ. 1 ),
2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μάίου 1997 (EE C 195 της 25-6-1997 σελ. 1) και στο άρθρο 3 
παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L358 της 31-123-1998, 
σελ. 2),
3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 316 της 27-11-1995, 
σελ. 48),
4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28-6-1991 σελ. 77) η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (EE L344 της 28-12-2001 σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 
2331/1995 (173/Α795) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (305/Α7 05),
5) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

2
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Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλουν: 

α) Οι διαχειριστές, όταν το Νομικό Πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. 
β) Ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το Νομικό Πρόσωπο είναι 

Α.Ε.
γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
- Όταν ο προσφέρων είναι Ένωση Εταιρειών, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε μέλος 
που συμμετέχει στην Ένωση.

II. Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση της χώρας 
εγκατάστασής τους, όπως συνδιαλλαγή των άρθρων 99 έως και 106 του Πτωχευτικού 
Κώδικα ή διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα και 
επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια 
διαδικασία.

III. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του Π. . 60/2007 ή ότι δεν έχουν παράσχει τις 
πληροφορίες αυτές.

IV. Ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία της επιχείρησης είναι αληθή και ότι δεν υπάρχουν 
νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4. του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην οποία 
δηλώνεται ότι:
I. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, της 
οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.
II. για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο προσφέρων δεσμεύεται για εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού.
III. ότι δεν συντρέχουν οι απαγορεύσεις των παραγράφων 4α και 4β του άρθρου 4 του 
Ν.3310/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3414/05

Τα παραστατικά εκπροσώπησης εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στους 
διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό τους.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος και ειδικά για τα νομικά πρόσωπα, 
ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή Α.Ε.& Ε.Π.Ε.), 
επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων 
τροποποιήσεών του

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα πρέπει να πληρούν τις ποσοτικές και τεχνικές 
προδιαγραφές / απαιτήσεις που καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο



16PR0C004697418 2016-07-01
υποφάκελο , μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Επίσης, στον φάκελο αυτόν τοποθετείται κάθε άλλο στοιχείο που κατά την γνώμη του 
ενδιαφερομένου, προβάλλει τυχόν πλεονεκτήματα των προσφερομένων ειδών και είναι 
υποβοηθητικά στην αξιολόγηση της προσφοράς.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε 
χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη 
και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
πρέπει, κατά τον έλεγχο, να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να την μονογράψει και 
να την σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις - 
στοιχεία που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής.
Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, είτε εγγράφως, είτε με προφορική 
συνέντευξη, συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει 
απαραίτητη.
Ο χρόνος ισχύος των τιμών των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν 
την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών 
ημερών.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές γ ίνοντα ι δεκτές γ ια  το  σύνολο τω ν ειδώ ν που έχει π ροκηρυχθεί και 
π ληρούν τους ανω τέρω  όρους, ειδάλλω ς απ ορρ ίπ τοντα ι ως απαράδεκτες.
Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν τα οικονομικά στοιχεία αόριστα, συνεπάγονται την 
απόρριψη της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές για την προμήθεια των ειδών πρέπει να δίδονται σε ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την 
εκτέλεση του έργου, χωρίς τον Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. αναγράφεται χωριστά ως ποσοστό επί 
τοις εκατό. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός διορθώνεται από 
την Υπηρεσία). Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που θέτουν όρο 
αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ -  ΣΥΜΒΑΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου των 
προς προμήθεια ειδών, που προβλέπεται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Στον ανάδοχο αποστέλλεται η σχετική απόφαση με την οποία υποχρεούται να προσέλθει 
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης 
αυτής, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση δεν προσέλθει εντός της ανωτέρω 
προθεσμίας να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 5 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της 
πρόσκλησης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών 
του, ο Δήμος Ζωγράφου δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Σε περίπτωση έκπτωσης υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας που 
προκλήθηκε στο Δήμο Ζωγράφου από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η 
έκπτωση.

Απαγορεύεται ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό να 
εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε τρίτους, καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εκτέλεση της 
προμήθειας και τα εκ της συμβάσεως απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η τμηματική πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το Δήμο Ζωγράφου με την 
προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και εφόσον προηγουμένως η 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Ζωγράφου πιστοποιήσει την προσήκουσα 
ολοκλήρωση του τμήματος της προμήθειας με σχετικό πρακτικό παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 7 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 
της πρόσκλησης, εκτός εάν ρητά αναφέρει στην προσφορά του τα σημεία εκείνα τα
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οποία δεν αποδέχεται.

Ο Δήμος Ζωγράφου διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης, ματαίωσης της διαδικασίας ή και 
επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού αζημίως.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από 
CHARALAMPOS CHAMAKIOTIS 
Ημερομηνία: 2016.06.08 08:21:52 
EEST

Χ αμακιώ της Χάρης 
ΔΕ38

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ ιευθυντής  
Ο ργάνω σης Π ρογραμματισμού & 

Π ληροφορικής

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από I LIAS ALEVRAS 
Ημερομηνία: 2016.06.09 09:36:56 EEST

Ηλίας Αλευράς
Π ολιτικός Μ ηχανικός Μ.Δ.Ε.

_______________ ΠΕ3 Β ’β________________
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Δ/νση: Οργάνωσης Προγραμματισμού & 
Πληροφορικής
Τμήμα: Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
Δ/νση: Γ. Ζωγράφου 7
Τ .Κ .15772
Τηλέφω νο: 213.2024163, 210.7475166 
Π ληροφορίες: X. Χαμακιώτης 
Email: hhamakiotis@zografou.gr

Αρ. Μ ελέτης : 8 / 2016

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1 ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων διατυπώνονται οι όροι σύμφωνα με τους 
οποίους θα γίνει από τον ανάδοχο η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΚΑΙ 
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ του Δήμου Ζωγράφου.

Άρθρο 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», ως ισχύει.

3. Την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Δεκεμβρίου 2007 «για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

4. Το αναλογικά εφαρμοζόμενο Π. . 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α’/16-03-2007)
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
“περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005», ως ισχύει.

4. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», άρθρο 2, 
παρ. 2 (δδ).

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΚΑΙ 
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»
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5. Τον Ν. 4072/2012 περί «Τροποποίησης διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων ν. 4013/2011», (ΦΕΚ 86Α/11-4-2012), άρθρο 238, παρ. 2β
6. Τον Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α’/25-01 -2013), και ιδιαίτερα τις παραγράφους 4 και 5 

του άρθρου 21, καθώς και το άρθρο 28
7. Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291 τ. Β’), όπως 

αυτές ισχύουν σήμερα,του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α 708-08-2014) «Μέτρα στήριξης 
και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 
Οικονομικών αι άλλες διατάξεις» Του Π.Δ/τος 166/2003 (ΦΕΚ Α Ί  38/05-06-2003) 
«Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α Ί 07/09-05-2013)

8. Τον Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α708-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών αι άλλες 
διατάξεις»

Άρθρο 3ο 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας είναι για ένα (1) έτος από την υπογραφή της 
Σύμβασης.
Ο ανάδοχος οφείλει να παραδίδει τμηματικά το σύνολο των προσφερόμενων ειδών 
που έχει κηρυχθεί ανάδοχος, στην αποθήκη της αναθέτουσας αρχής εντός τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία έγγραφης ειδοποίησης (ή μέσω e-mail) από τον 
Δήμο, μέχρι την ενδεχόμενη ολοκλήρωση όλων των ποσοτήτων.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για μείωση της ποσότητας των προς προμήθεια ειδών 
μέχρι του 30% επί του συνόλου.

Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι θα τηρήσει όλους 
τους όρους της μελέτης.

Άρθρο 4ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει την εκτέλεση όλων των επιμέρους 
διαδικασιών και ευθύνεται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση τους.
Επίσης είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία 
κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης διαδικασίας.

Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί, 
καθ’ όλη την διάρκεια του 24 ωρου, και οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας 
για την προστασία του προσωπικού, των μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ.

Ακόμα ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το αν εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα από την νομοθεσία.
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Άρθρο 5ο 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι εντολές, η επίβλεψη και η πιστοποίηση των διαδικασιών που αφορούν την 
εγγύηση, θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών του Δήμου Ζωγράφου.

Άρθρο 6ο 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση του αντίστοιχου τιμολογίου.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή 
του εκάστοτε τιμολογίου μετά των σχετικών δικαιολογητικών από την εκάστοτε 
Υπηρεσία , σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 166/2003 (ΦΕΚ Α' 138/05-06
2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 
για καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές” και 
του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/09-05-2013). ’

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του εκάστοτε τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να 
γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής και ενδεχόμενης ανάλυσης δείγματος από το Γενικό Χημείο 
του Κράτους εάν η Επιτροπή παραλαβής κρίνει σκόπιμο, η δαπάνη της οποίας θα 
βαρύνει τον ανάδοχο.

Άρθρο 7ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για την επίλυση των διαφορών που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή της 
παρούσης σύμβασης αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών και η διαδικασία που θα 
ακολουθήσει είναι αυτή που προβλέπεται από Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από 
CHARALAMPOS CHAMAKIOTIS 
Ημερομηνία: 2016.06.08 08:21:17 
EEST

Χαμακιώ της Χάρης 
ΔΕ38

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ ιευθυντής  
Ο ργάνω σης Π ρογραμματισμού & 

Π ληροφορικής

ΐφ ιακά υπογεγραμμένο από ILIAS ALEVRAS 
.ιερομηνία: 2016.06.09 09:36:37 EEST

Ηλίας Αλευράς  
Π ολιτικός Μ ηχανικός Μ.Δ.Ε.

ΠΕ3 Β ’β
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