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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ήµαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για
την υλοποίηση των ∆ράσεων:
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, προϋπολογισµού «5.000,00»
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%)
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ, προϋπολογισµού «1.000,00» (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
23%)
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, προϋπολογισµού «5.500,00»
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%)
4.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Η/Υ,
προϋπολογισµού
«500,00»
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%)
5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, προϋπολογισµού «2.500,00» (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%)
6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ, προϋπολογισµού «3.000,00»
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%)
Οι παραπάνω δράσεις αφορούν στην υλοποίηση των γενικών δράσεων: ∆ΡΑΣΗ 1.3.5 – ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΟΥ και ∆ΡΑΣΗ 2.2.2 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ στα πλαίσια του έργου µε
τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area» και ακρωνύµιο
«CommoNaR» το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ. αριθ. 300155/ΜΑ196/14-1-2011 απόφαση της Κ.Τ.Γ.
της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» και εµπεριέχεται
στην σχετική Σύµβαση Χρηµατοδότησης (Subsidy Contract) No <B1.11.15> 30.3.2011, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά.
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α) Τα έγγραφα του διαγωνισµού διατίθενται δωρεάν από: το Αυτοτελές Τµήµα
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Ποιότητας ∆ήµου Ηράκλειας, Πλ. Μπακογιάννη 2 τηλ.2325350109, fax 23253-50159, και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.dimosiraklias.gr, υπεύθυνη
υπάλληλος: Γούσιου Αικατερίνη, email: kgousiou@yahoo.gr, από 10:00 π.µ.-16:00 µ.µ όλες τις
εργάσιµες ηµέρες. β) Οι προσφορές υποβάλλονται στο: Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης και Ποιότητας, στην διεύθυνση: Πλ. Μπακογιάννη 2, ΤΚ 62400, Ηράκλεια Σερρών,
τηλ: 23253-50109 έως τις 30/05/2012, ώρα 11:00 π.µ. ηµέρα Τετάρτη, είτε καταθέτοντας την
αυτοπροσώπως, είτε µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντας
την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier). Σε περίπτωση
αποστολής της προσφοράς ταχυδροµικά ή µε courier, αυτή θα πρέπει να περιέλθει στην Αναθέτουσα
Αρχή έως τις 29/05/2012., ώρα 14:30 µ.µ. Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.
Ηµεροµηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: 30/05/2012, ώρα 11:30 π.µ., ηµέρα Τετάρτη,
Γραφείο ∆ηµάρχου Ηράκλειας, Πλ. Μπακογιάννη 2, Ηράκλεια Σερρών, τηλ.: 2325350105, Φαξ:
2325350159. Στο άνοιγµα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι ενδιαφερόµενοι ή οι
νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι τους.
Ο συνολικός προϋπολογισµός των ως άνω δράσεων ανέρχεται στο ποσό των «20.500,00» ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23%) για τα οικονοµικά έτη 2011-2012. Κάθε ενδιαφερόµενος
µπορεί να συµµετέχει µε προσφορά για µία δράση ή για όλες τις δράσεις. Κάθε προσφορά
συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), ή 5% του
προϋπολογισµού µίας ή περισσοτέρων ολόκληρων δράσεων (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), που
θα συµµετέχει κάθε ενδιαφερόµενος και θα υπολογίζεται το ποσό της εγγυητικής. Τα έξοδα
δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο ή τους αναδόχους.
Οι ενδιαφερόµενοι θα προσκοµίσουν την προσφορά τους σε σφραγισµένο φάκελο µε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στην µε αριθ. πρωτ. 11333/11-05-2012 διακήρυξη του
∆ηµάρχου Ηράκλειας και στις υπ’ αριθµ. 02/4-5-2012 έκθεση προδιαγραφών-δαπάνης εργασιών του
Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Ποιότητας και τις υπ’ αρίθµ. 01/7-5-2012,
02/7-5-2012, 03/7-5-2012, 04/7-5-2012, 05-7-5-2012 εκθέσεις προδιαγραφών-δαπάνης εργασιών του
Αυτοτελούς Τµήµατος ΤΠΕ του ∆ήµου Ηράκλειας.
∆ικαίωµα συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
καθώς και ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η
οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 2513/1997 και έχουν αντικείµενο συναφές µε το υπό δηµοπράτηση έργου.
∆ιάρκεια της σύµβασης: Οι ανωτέρω δράσεις πρέπει να ολοκληρωθούν σύµφωνα µε τον πίνακα
του άρθρου Β6. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ της διακήρυξης.
Το συνολικό έργο πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι 30/03/2013 σύµφωνα µε την εγκριτική απόφαση,
εκτός εάν κοινοποιηθεί τροποποίηση αυτής και παράταση του. Το ως άνω έργο εγκρίθηκε µε την υπ.
αριθ. 300155/ΜΑ196/14-1-2011 απόφαση της Κ.Τ.Γ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» και εµπεριέχεται στην σχετική Σύµβαση Χρηµατοδότησης
(Subsidy Contract) No <B1.11.15> 30.3.2011.
Η συνολική συγχρηµατοδότηση του έργου αποτελείται από τη χρηµατοδότηση του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 85% και την εθνική
συµβολή σε ποσοστό 15%.
Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόµενο των Τεχνικών Προδιαγραφών µπορούν να πάρουν οι
ενδιαφερόµενοι από το γραφείο Προγραµµατισµού του ∆ήµου Ηράκλειας (τηλ. 2325350109).
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙ∆ΗΣ
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∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

PROJECT: COMMON PATHS IN NATURA AND
RAMSAR AREAS OF STRYMON RIVER AREA
ACRONYM: CommoNaR

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
µε κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά
για την επιλογή Αναδόχου για τις δράσεις:
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, προϋπολογισµού «5.000,00»
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%)
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ, προϋπολογισµού «1.000,00» (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
23%)
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, προϋπολογισµού «5.500,00»
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%)
4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η/Υ, προϋπολογισµού «500,00»
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%)
5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, προϋπολογισµού «2.500,00» (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%)
6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ, προϋπολογισµού «3.000,00»
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%)
Οι παραπάνω δράσεις αφορούν στην υλοποίηση των γενικών δράσεων: ∆ΡΑΣΗ 1.3.5 – ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΟΥ και ∆ΡΑΣΗ 2.2.2 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
στα πλαίσια του έργου µε τίτλο Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river
area ακρωνύµιο CommoNaR της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑ∆ΑΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013», το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ. αριθ. 300155/ΜΑ196/14-1-2011 απόφαση
της Κ.Τ.Γ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»

Αναθέτουσα Αρχή:
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Καταληκτική Ηµεροµηνία για την Υποβολή Προσφορών:
Τετάρτη 30/05/2012, ώρα: 11:00 π.µ.
Αριθµός ∆ιακήρυξης: 11333/11-05-2012
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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για
την υλοποίηση των ∆ράσεων:
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, προϋπολογισµού «5.000,00»
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%)
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ, προϋπολογισµού «1.000,00» (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
23%)
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, προϋπολογισµού «5.500,00»
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%)
4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η/Υ, προϋπολογισµού «500,00»
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%)
5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, προϋπολογισµού «2.500,00» (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%)
6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ, προϋπολογισµού «3.000,00»
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%)
Οι παραπάνω δράσεις αφορούν στην υλοποίηση των γενικών δράσεων: ∆ΡΑΣΗ 1.3.5 – ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΟΥ και ∆ΡΑΣΗ 2.2.2 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ στα πλαίσια του έργου µε
τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area» και ακρωνύµιο
«CommoNaR» το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ. αριθ. 300155/ΜΑ196/14-1-2011 απόφαση της Κ.Τ.Γ.
της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» και εµπεριέχεται
στην σχετική Σύµβαση Χρηµατοδότησης (Subsidy Contract) No <B1.11.15> 30.3.2011, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά.
Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) κατά 85% και κατά 15% από ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.
Αναλυτικά, το αντικείµενο του προκηρυσσόµενου έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις των αναδόχων
περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Προκήρυξης αυτής.

Α2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού, Πλ. Μπακογιάννη 2, ΤΚ
62400, Ηράκλεια Σερρών.

Α3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η εκτέλεση των εργασιών-υπηρεσιών του ως άνω πρόχειρου διαγωνισµού διέπεται από τις διατάξεις
του ∆ηµοτικού και του Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006), του Ν. 3852/10 και του Π∆ 28/1980 «Περί
εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ». Ο παρών ∆ιαγωνισµός διενεργείται κατ’ εφαρµογή
των σχετικών διατάξεων του εθνικού νοµικού πλαισίου περί σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όπως
αυτές ισχύουν συγκεκριµένα για τον προκηρύσσοντα φορέα, καθώς και των σχετικών εγκρίσεων και
αποφάσεων, οι οποίες αφορούν στο συγκεκριµένο έργο και αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος
εδαφίου:
1. Π∆ 60 (ΦΕΚ 64/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
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και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Νοεµβρίου 2005».
2. Υ.Α. 11839/1993 (ΦΕΚ 53/Α): «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Ο.Τ.Α».
3. Ν. 3463 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006): «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», άρθρο 209:
«Προµήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες».
4. Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/08.09.1997) «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της
σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ».
5. Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
6. Π∆ 28/80, και του Ν. 3852/10 όπως ισχύουν σήµερα.
7. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄).
8. Η υπ. αριθ. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291Β/11-8-10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
9. Το υπ. αριθ. 58289/12-10-2010 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
10. Η υπ’ αρίθµ. 257/09 Απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η υποβολή προτάσεων έργων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 20072013».
11. Η υπ. αριθµ. Β1 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 302127/ΜΑ7044) της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών για υποβολή Προτάσεων Έργων προκειµένου να
ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Βουλγαρία» 2007-2013
12. Η υποβολή πρότασης µε αρ. πρωτοκόλλου: Υ.∆. ΠΚΠ INTERREG III 7961/30.10.2009, στον
Άξονα Προτεραιότητας 1.1: Protection, Management & Promotion of the Environmental
Resources, µε
ΤΙΤΛΟ: Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: CommoNar
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ: 2.000.000 €
LEADER: MUNICIPALITY OF STRUMYANI
ΕΤΑΙΡΟΙ: ∆ΗΜΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ, ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ , KRESNA & SIMITLI
13. Η δηµοσίευση στις 13/12/2010 στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» των
αποτελεσµάτων της 1ης Πρόσκλησης του Προγράµµατος Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013,
σύµφωνα µε την οποία το προαναφερθέν έργο συµπεριλαµβάνεται στα προτεινόµενα έργα προς
χρηµατοδότηση
14. Η ηλεκτρονική ενηµέρωση (e-mail) από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», του νοµίµου εκπροσώπου του
MUNICIPALITY OF STRUMYANI, ο οποίος έχει ορισθεί ως LEADER PARTNER κατά την
υποβολή της πρότασης, η οποία συµπεριλαµβάνει τροποποιηµένο προϋπολογισµό έργου ύψους:
1.162.591,26 €
15. Η υπ’ αρίθµ. 57/11 Α.∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή και υλοποίηση του έργου µε τίτλο
«Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area».
16. Η ΥΠΑΣΥ∆ 14023/ΕΥΘΥ521/31-3-2010.
17. Η Νο <B1.11.15> 30.3.2011 (Subsidy Contract) σχετική σύµβαση που περιλαµβάνει τις
εγκεκριµένες δράσεις και τον προϋπολογισµό του ως άνω έργου στο σύνολο και κατά εταίρο.
18. Η ΣΑΕ ΕΠ 3088 ΤΡΟΠ. 0/08.08.2011(Α∆Α:4ΑΜ4Φ-4ΙΚ) ποσού 127.898,13€ για το οικονοµικό
έτος 2011, που αποτελεί δέσµευση της δαπάνης του προγράµµατος.
19. Η υπ. αριθ. 253/11 Α.∆.Σ µε την οποία εγκρίθηκε η εφαρµογή του ως άνω έργου, η αποδοχή
ποσών, αναµόρφωση προϋπολογισµού, µεταφορά Κ.Α οικονοµικού έτους 2011, ο
Προγραµµατισµός προϋπολογισµού δράσεων 2011-2012 του έργου «CommoNar».
20. Η υπ’ αριθµ. 02/4-5-2012 έκθεση προδιαγραφών-δαπάνης εργασιών του Αυτοτελούς Τµήµατος
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Ποιότητας και τις υπ’ αρίθµ. 01/7-5-2012, 02/7-5-2012, 03/75-2012, 04/7-5-2012, 05-7-5-2012 εκθέσεις προδιαγραφών-δαπάνης εργασιών του Αυτοτελούς
Τµήµατος ΤΠΕ του ∆ήµου Ηράκλειας για την υλοποίηση των δράσεων: ∆ΡΑΣΗ 1.3.5 – ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΟΥ και ∆ΡΑΣΗ 2.2.2 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ στα πλαίσια του έργου
µε τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area».
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21. Η υπ’ αρίθµ. 60/2012 Α.Ο.Ε µε την οποία διατέθηκε το ποσό των -1.000,00- ευρώ σε βάρος του
Κ.Α.Ε. 00.7133.01 µε τίτλο «Προµήθεια συστηµάτων ψύξης και θέρµανσης για CommoNaR –
INTERREG», το ποσό των -5.000,00- ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.7133.02 µε τίτλο
«Προµήθεια επίπλων για CommoNaR – INTERREG», το ποσό των -5.500,00- ευρώ σε βάρος
του Κ.Α.Ε. 00.7133.03 µε τίτλο «Προµήθεια φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων για
CommoNaR – INTERREG», το ποσό των -500,00- ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.7133.04 µε
τίτλο «Προµήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ για CommoNaR – INTERREG», το ποσό
των -2.500,00- ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.7134.02 µε τίτλο «Προµήθεια Η/Υ για CommoNaR
– INTERREG» και το ποσό των -3.000,00- ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.7133.05 µε τίτλο
«Προµήθεια συστηµάτων εικόνας ήχου για CommoNaR – INTERREG»
22. Η υπ’ αριθµ. 541/8-5-2012 Απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία καθορίστηκε ο τρόπος διενέργειας
του διαγωνισµού.
23. Η υπ’ αρίθµ. 67/2012 Α.Ο.Ε µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι
όροι του πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη από
τεχνικοοικονοµική άποψη προσφορά, κατά τµήµα.
24. Η υπ’ αρίθµ. 20/2012 Α.∆.Σ για τη συγκρότηση επιτροπής ∆ιενέργειας διαγωνισµού προµηθειών
25. Η υπ’ αριθµ. 21/2012 Α.∆.Σ. για τη συγκρότηση επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών
διαγωνισµού προµηθειών.

Α4. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες γενικών ειδήσεων
και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος Ηράκλειας.
Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (diavgeia.gov.gr) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3861/2010
(ΦΕΚ112/Α/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο «Πρόγραµµα
∆ιαύγεια», (Α∆Α: 45ΠΑΩΕΡ-Λ7Φ).
Ολόκληρο το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
www.dimosiraklias.gr
Η δαπάνη δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνει (κατ’ αναλογία σύµφωνα µε τα ποσά των
δράσεων) τους ανάδοχους στους οποίους θα κατακυρωθεί, οι σχετικές δε αποδείξεις πληρωµής
προσκοµίζονται από αυτούς απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύµβασης.

Α5. ΛΗΨΗ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α. Τα έγγραφα του διαγωνισµού διατίθενται δωρεάν από: το Αυτοτελές Τµήµα
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Ποιότητας ∆ήµου Ηράκλειας, Πλ. Μπακογιάννη 2 τηλ.2325350109, fax 23253-50159, και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.dimosiraklias.gr, υπεύθυνη
υπάλληλος: Γούσιου Αικατερίνη, email: kgousiou@yahoo.gr από 10:00 π.µ.-16:00 µ.µ όλες τις
εργάσιµες ηµέρες.

Α6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Αρµόδιο πρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής για την παροχή πληροφοριών σε σχέση µε τον παρόντα
∆ιαγωνισµό είναι: η Γούσιου Αικατερίνη, Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και
Ποιότητας ∆ήµου Ηράκλειας, Πλ. Μπακογιάννη 2 τηλ.23253-50109, (για πληροφορίες επί της
διακήρυξης και επί των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης).

Α7. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Στον ανωτέρω πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, η προσφορά των ενδιαφεροµένων θα εκφράζεται µε ποσοστό
έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό επί του καθαρού προϋπολογισθέντος ποσού
και θα διεξαχθεί από την επιτροπή που ορίστηκε µε την υπ’ αρίθµ. 20/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Ηράκλειας και θα αξιολογηθούν οι προσφορές από την επιτροπή που ορίστηκε µε την
υπ’ αριθµ. 21/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηράκλειας στο γραφείο ∆ηµάρχου του
∆ήµου Ηράκλειας, Πλ. Μπακογιάννη 2, 1ος όροφος, την 30η/05/2012 ηµέρα Τετάρτη και η χρονική
διάρκεια αυτού από 11:00 π.µ. έως 11:30 π.µ. κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Εάν ο διαγωνισµός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόµενη ηµεροµηνία θα επαναληφθεί την
επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Β. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Β1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών
που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε τον Ν.
2513/1997 και έχουν αντικείµενο συναφές µε το υπό δηµοπράτηση έργο.
Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετέχει µε προσφορά για µία δράση ή για όλες τις
δράσεις.
Β2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Έγγραφο υποβολής προσφοράς, υπογεγραµµένο από τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου
αναδόχου, το οποίο βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς, προκειµένου να
αναγραφεί ο αριθµός εισερχοµένου πρωτοκόλλου της κατάθεσης της προσφοράς. Επίσης, σε αυτό το
έγγραφο πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς (τουλάχιστον 120 ηµερολογιακές
ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού).
β. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα ως παρακάτω παρούσας διακήρυξης:
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, και θα
υπολογίζεται το ποσό της εγγυητικής.
Η εγγύηση συµµετοχής συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιέχεται στο συνηµµένο
Παράρτηµα ΙΙΙ και πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που ορίζεται στο άρθρο Β3.(Χρόνος ισχύος προσφορών) της παρούσας διακήρυξης.
Επί ποινή αποκλεισµού στην εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα επισυνάπτεται κατάσταση,
υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο, που θα περιλαµβάνει αναλυτικά τον προϋπολογισµό
του συνόλου των δράσεων που θα συµµετέχει κάθε προµηθευτής και θα υπολογίζεται το ποσό
της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:

7

ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ

Α/Α

1
2
3
4
5
6

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
∆ΡΑΣΗΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

5.000,00

250,00

1.000,00

50,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η/Υ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ

5.500,00

275,00

500,00

25,00

2.500,00

125,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ
ΗΧΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

3.000,00

150,00

17.500,00

875,00

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπ’ όψη.
Με την κατάθεση της προσφοράς την ηµέρα και ώρα διενέργειας των διαγωνισµών, πρέπει να
κατατίθεται και το κύριο σώµα της εγγυητικής επιστολής. Φωτοαντίγραφα επικυρωµένα ή fax, ή
οτιδήποτε άλλα έγγραφα δεν γίνονται αποδεκτά.
β.1 Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, υποχρεούται να
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το
5% του συµβατικού προϋπολογισµού.
Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο
∆ηµόσιο και κατατίθενται υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή του
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων.
Ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό γίνονται επίσης δεκτά και τα έντοκα γραµµάτια ή
οµόλογα του Ελληνικού δηµοσίου.
∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. Σε περίπτωση
ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και
περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών.
γ. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν.
ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους,
− δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα της παρ. 1 του άρθρου 43 του
Π.∆ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
− είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
− είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή απαλλάσσονται νόµιµα της εγγραφής τους σε αυτό.
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δ. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε
θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί του ότι ο υποψήφιος ανάδοχος:
ι. δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχει εκδοθεί
καταδικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του
διαγωγή, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων όσο και των
υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου Τοµέα.
ιι. συνέταξε την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε
γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά
του είναι ακριβή.
ιιι. παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησής
της.
ιv. Αναλαµβάνει την υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών
που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης.
ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό
και το ειδικό επάγγελµά τους, εκδόσεως το πολύ έξι µηνών πριν από την ηµεροµηνία του
διαγωνισµού.
Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί µέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν γίνεται δεκτό, αν η διάρκεια
ισχύος που τυχόν αναγράφεται σε αυτό λήγει νωρίτερα από τη διενέργεια του διαγωνισµού.
στ. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
Για να νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:
οι οµόρρυθµοι εταίροι και οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών
(ΟΕ και ΕΕ),
οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ),
ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύµβουλος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των
ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ),
ο πρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών,
σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου.
Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν
1599/86, όπου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισµού µπορεί σε
κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών
αποφάσεων.
ζ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας:
- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς κύριας
ασφάλισης,
αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που
είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό,
σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή
ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς,
σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) και
όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση
µε την εταιρεία.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν, µαζί µε το
πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά
ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούµενος. Η
ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώµατος αυτής από το νόµιµο
εκπρόσωπο της επιχείρησης.
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η. Εφόσον ο διαγωνιζόµενος έχει τη µορφή νοµικού προσώπου (εταιρείας), στα δικαιολογητικά
συµµετοχής συµπεριλαµβάνονται:
- Τα φύλλα των εφηµερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δηµοσιεύθηκαν το ιδρυτικό
καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιηµένο καταστατικό, εάν
πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ.
- Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο από το πρωτοδικείο ή νόµιµα επικυρωµένο καθώς και οι
τυχόν τροποποιήσεις του θεωρηµένες ή επικυρωµένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και
ΕΕ.
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.
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα
που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, πρέπει να προσκοµίζονται
τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόµιµη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισµό.
Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία
έχουν τη µορφή και τον τύπο που προβλέπεται από τη νοµοθεσία από την οποία διέπονται.
θ. Οι κοινοπραξίες (ενώσεις) προµηθευτών υποβάλλουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην κοινοπραξία.
ι. Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρµόδιου ∆ιοικητικού Οργάνου του
Νοµικού Προσώπου µε το οποίο εγκρίνεται η συµµετοχή του υποψηφίου αναδόχου φορέα στον
διαγωνισµό (πλην µονοπρόσωπων εταιριών).
2. Εάν σε κάποια χώρα (συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας) δεν εκδίδονται τα παραπάνω
πιστοποιητικά ή έγγραφα ή αν αυτά που εκδίδονται δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις,
µπορεί να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση (βεβαίωση) του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.
Αν στη χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί
αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του
δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, µαζί µε την ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση
προσκοµίζεται και το έγγραφο της δικαστικής ή διοικητικής αρχής που βεβαιώνει την αδυναµία
έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή εγγράφου.
Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί µέσα στο χρόνο που
προβλέπεται για τα πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται.
3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην
υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία που διεξάγει το
διαγωνισµό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Στην προσφορά πρέπει να γίνεται ρητή µνεία της
προγενέστερης κατάθεσης των δικαιολογητικών.
4. Εάν οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν, µαζί
µε την προσφορά, συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το
γνήσιο της υπογραφής του αντιπροσωπευοµένου από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή.
5. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που προβλέπονται στη διακήρυξη πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία
υπογραφής του δηλούντος και να περιέχουν γενικά τα στοιχεία που ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία.
Εφόσον υποβάλλεται από εταιρεία, η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπογράφεται από το νόµιµο
εκπρόσωπό της ή από πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.
6. Η παράλειψη προσκόµισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής ή η
προσκόµιση δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόµου,
συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισµό του ενδιαφερόµενου από το διαγωνισµό.
Η ένωση φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα
µέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική
πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης.
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Β3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για 120 ηµέρες προσµετρούµενες από την
επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή,
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο.
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει
σχετικό αίτηµα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών
τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και, σε περίπτωση που
αποδέχονται τη αιτούµενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές
δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις.
Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσµεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο
µόνον εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί.
Β4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος του
προκηρυσσόµενου Έργου.
Οι προσφορές και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή
σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο. Στο φάκελο κάθε προσφοράς
πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και να φέρει την ένδειξη:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ:
∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
∆ΡΑΣΗ: ……..
∆ΡΑΣΗ: ……..
…………………………
στο πλαίσιο του έργου: «COMMON PATHS IN NATURA AND RAMSAR AREAS OF STRYMON
RIVER AREA» και ακρωνύµιο «CommoNaR» της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ: 11333/11-05-2012
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/05/2012, ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη,
ΩΡΑ: 11:00 π.µ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να µην ανοιχθεί από τις ∆ιοικητικές Υπηρεσίες
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Ο σφραγισµένος εξωτερικός φάκελος της προσφοράς θα περιλαµβάνει τρεις (3) επίσης
σφραγισµένους φακέλους όπως παρακάτω:
•

Φάκελο µε ένδειξη «∆ικαιολογητικά» που θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής σε
ένα Πρωτότυπο και ένα Αντίγραφο.
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•

Φάκελο µε ένδειξη «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» που θα περιέχει ένα Πρωτότυπο και ένα
Αντίγραφο.

•

Φάκελο µε ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» που θα περιέχει ένα Πρωτότυπο και ένα
Αντίγραφο.

Και οι 3 υποφάκελοι θα είναι σφραγισµένοι και θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από
τον προσφέροντα.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά
την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη κάθε
διευκρίνηση ή απόκρουση όρου διακήρυξης. ∆ιευκρινήσεις δίνονται µόνον όταν ζητούνται από την
αρµόδια επιτροπή. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Προσφορά που δίνεται µόνον για µέρος της ποσότητας
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για 120 ηµέρες. Η έναρξη προθεσµίας
αρχίζει από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης.
Στον σφραγισµένο φάκελο των τεχνικών χαρακτηριστικών της προσφοράς θα περιέχονται:
Τεχνικά φυλλάδια µε τα χαρακτηριστικά των προσφερόµενων, περιγραφή ή και φωτογραφίες των
προς προµήθεια προϊόντων. Τα φυλλάδια πρέπει να αναφέρουν µαζί µε τα χαρακτηριστικά των
προσφερόµενων, τις απαιτήσεις συνθηκών λειτουργίας ,αποθήκευσης και συντήρησης (service).
Πιστοποιητικά, εκδιδόµενα από επίσηµα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή Υπηρεσίες αναγνωρισµένης
αρµοδιότητας, που να βεβαιώνουν την τήρηση ορισµένων προδιαγραφών ή προτύπων των
προϊόντων, τα οποία σαφώς προσδιορίζονται µε αναφορά σε προδιαγραφές ή πρότυπα. Τα
πιστοποιητικά αυτά θα είναι ισχύοντα διεθνώς αναγνωρισµένα πιστοποιητικά ποιότητας κατά ISO, ή
κατασκευής σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα είτε µε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις. Τα
αντίστοιχα έγγραφα θα προσκοµισθούν ή θα υπάρχει σαφής αναφορά στα τεχνικά φυλλάδια. Αν δεν
υπάρχουν τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα, γίνονται δεκτά αντίστοιχα ελληνικά ή ελληνικές τεχνικές
εγκρίσεις.
Η τιµή προσφοράς θα δίνεται µε ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό επί
του καθαρού προϋπολογισθέντος ποσού, και το τελικό ποσό της προσφοράς που θα
προκύπτει από την έκπτωση θα δίνεται σε ευρώ. Το ποσοστό έκπτωσης καθώς και η τελική
τιµή σε ευρώ της προσφοράς θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς.
Στη συµβατική αξία της προµήθειας, εκτός του Φ.Π.Α γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σε
ποσοστό 4%.
Στην τιµή περιλαµβάνονται τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α., για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου, µε τρόπο που προβλέπεται στην
προκήρυξη. Οι τιµές προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή – υποψήφιο ανάδοχο µέχρι
την οριστική παραλαβή των δράσεων – υπηρεσιών.
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Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή αναδόχου, πέραν του αντιτίµου που έχει καθοριστεί, βάσει των τιµών της προσφοράς του.
Β5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά υποβάλλεται από τους ενδιαφεροµένους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως, είτε µε
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδροµικά µε
συστηµένη επιστολή ή µε ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στο Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης και Ποιότητας, στην διεύθυνση: Πλ. Μπακογιάννη 2, ΤΚ 62400, Ηράκλεια Σερρών,
τηλ: 23253-50109 έως τις 30/05/2012, ώρα 11:00 π.µ.. Σε περίπτωση αποστολής της προσφοράς
ταχυδροµικά ή µε courier, αυτή θα πρέπει να περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή έως τις 29/05/2012,
ώρα 14:30 µ.µ.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των
προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τους ως άνω τρόπους.
Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία, είτε δεν έφτασαν έγκαιρα
στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

Β6. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ
Η διάρκεια της σύµβασης, είναι από την υπογραφή της σύµβασης έως την ηµεροµηνία παράδοσης
που αναγράφεται αναλυτικά για κάθε δράση στον παρακάτω πίνακα.
Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα παραδώσει το έργο
σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η/Υ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΚΑΙ ΗΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΕΩΣ 1 ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΩΣ 1 ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΩΣ 1 ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΩΣ 1 ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΩΣ 1 ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΩΣ 1 ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί έγκαιρα ή δηλώσει οποιαδήποτε δυσκολία στην
οργάνωση των περιγραφόµενων δράσεων, η οποία θέτει σε κίνδυνο την υλοποίησή τους, η σύµβαση
λύεται αµέσως και η Αναθέτουσα Αρχή προχωράει σε συµβασιοποίηση µε τον αµέσως επόµενο
µειοδότη.
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Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το κριτήριο για την κατακύρωση της υπηρεσίας και την τελική επιλογή του προµηθευτή – αναδόχου,
είναι η συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά.
Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε
όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην
Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήµαντες
αποκλίσεις ή περιορισµούς. Ως ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι
περιορισµοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν
περιορίζουν, σε κανένα σηµείο, τα δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του
Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Προσφερόντων.
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες
εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη
αποδεκτές και απορρίπτονται.
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι
δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Γ1. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται σε δύο φάσεις. Αρχικά αποσφραγίζονται οι φάκελοι των
δικαιολογητικών και των τεχνικών χαρακτηριστικών, όπου θα πρέπει να περιέχονται κατά ελάχιστο τα
απαιτούµενα στοιχεία βάση της διακήρυξης και να καλύπτονται κατά ελάχιστο οι τεχνικές
προδιαγραφές των παραδοτέων βάση των τεχνικών εκθέσεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο
τµήµα της διακήρυξης. Σε περίπτωση ελλείψεων δικαιολογητικών ή/και µη κάλυψης των ελάχιστων
προδιαγραφών που απαιτούνται, οι προσφορές χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και
απορρίπτονται.
Στη συνέχεια και για όσες προσφορές έχουν αξιολογηθεί θετικά στην πρώτη φάση αποσφράγισης
των φακέλων, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών
Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον προµηθευτή – υποψήφιο ανάδοχο που έχει κάνει την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται ανά δράση.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας ο Ανάδοχος αναδεικνύεται µε κλήρωση. Η αξιολόγηση των προσφορών θα
στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια.

Γ2 . ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά της νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού, µπορεί να υποβληθεί ένσταση µέχρι και την
επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την διεξαγωγή της δηµοπρασίας ή της εποµένης της ανακοινώσεως
του αποτελέσµατος στις περιπτώσεις εξέτασης και αξιολόγησης των προσφορών για τις οποίες
αναφέρεται η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του Π.∆. 28/80. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην επιτροπή
της δηµοπρασίας ή στο ∆ήµο (άρθρο 20 παρ. 1 του Π.∆. 28/80)
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Οι ενστάσεις που κατατίθενται στο ∆ήµο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθηµερόν στην
επιτροπή της δηµοπρασίας. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονοµική Επιτροπή.
Κατά των πράξεων της οικονοµικής επιτροπής µπορεί να ασκηθεί στον Ελεγκτή Νοµιµότητας η ειδική
διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 και του 238 του Ν 3852/2010. Η άσκηση της προσφυγής
αποτελεί προϋπόθεση της παραδεκτής άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων.

Γ3 . ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από τη Οικονοµική Επιτροπή µετά τη λήξη της προθεσµίας
για την υποβολή ενστάσεων και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προµηθευτή –
ανάδοχο.
Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται για έλεγχο στο Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κατά τις
διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 225 του Ν. 3852/10 είναι δε αµέσως
εκτελεστή.
Εάν ο µειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε η δηµοπρασία αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό αυτής,
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου χωρίς να απαιτείται η τήρηση της
διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 50 του Π∆ 28/1980.
Στη περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγύηση συµµετοχής και η δηµοπρασία µπορεί να
επαναληφθεί σε βάρος του έκπτωτου µειοδότη ή να ανατεθεί απ ευθείας από το ∆ηµοτικό συµβούλιο.
Αυτός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 15 εργάσιµες ηµέρες για την υπογραφή της σύµβασης,
προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε το 10%
της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., η οποία και θα παραµείνει στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την
πλήρη εκτέλεση της σύµβασης.
Επιπλέον, οφείλει να υποβάλει, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και
ελέγχονται :
1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ηµεροµηνία της άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ'
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων
(1) και (2) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
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∆. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει ως εξής:
Α/Α

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

5.000,00

2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.000,00

3
4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η/Υ

5.500,00
500,00

5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ

2.500,00

6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ

3.000,00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τις πιο πάνω πληρωµές αποτελεί η είσπραξη της αναλογούσης
χρηµατοδότησης από την Αναθέτουσα Αρχή, που αντιστοιχεί στην εκάστοτε φάση του όλου
έργου.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ µε τον οποίο
βαρύνεται ο ∆ήµος.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας
συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα
αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόµο.
Ε. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Αρµόδια για τυχόν επίλυση διαφορών, ορίζονται τα κατά Νόµο Αρµόδια Όργανα.

Ο ∆ήµαρχος

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙ∆ΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η προκηρυσσόµενη προµήθεια υλοποιείται στα πλαίσια του συνολικού έργου µε τίτλο: «COMMON
PATHS IN NATURA AND RAMSAR AREAS OF STRYMON RIVER AREA» εκτελείται στο πλαίσιο
του Τοµέα Παρέµβασης 1.1: «Protection, Management & Promotion of the Environmental
Resources» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία “ΕλλάδαΒουλγαρία 2007-2013». Στο πρόγραµµα συνεργάζονται οι ∆ήµοι Ηράκλειας και Νέας Ζίχνης από
Ελληνικής πλευράς και οι ∆ήµοι Strumyani, Garmen και Simitli από Βουλγαρία. Αρχηγός –υπόλογος
(leader) του προγράµµατος είναι ο ∆ήµος Strumyani, σύµφωνα µε το µνηµόνιο συνεργασίας
(Partnership Agreement) της 28/2/2011.
Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) κατά 85% και κατά 15% από ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.
Το φυσικό αντικείµενο του «CommoNaR» αναλύεται σε επιµέρους Πακέτα Εργασίας (Work
Packages) και ∆ράσεις (Actions). Το συνολικό διασυνοριακό έργο αποσκοπεί κυρίως στο να
ενισχύσει την περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσµού και των
επισκεπτών και να συµβάλει στη βελτίωση της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς τους. Ειδική έµφαση
θα δοθεί στην εκπαίδευση των µαθητών σε συµπεριφορά φιλική µε το περιβάλλον, µέσα από την
ειδική γνώση του περιβάλλοντος. Η ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών µέσω σχετικών δράσεων
πληροφόρησης είναι ζωτικής σηµασίας για τη µεγιστοποίηση της περιβαλλοντικής συνείδησης των
µαθητών. Η προσέλκυση επισκεπτών από τις δύο χώρες, µέσα από µια µεγάλη διαφηµιστική
εκστρατεία επικεντρώνεται στο ιδιαίτερο τοπικό περιβάλλον και τις πληροφορίες σχετικά µε την
εξαφάνιση ειδών και των οικοσυστηµάτων της περιοχής, είναι ζωτικής σηµασίας για την οικονοµική
ανάπτυξη της περιοχής σε µια βιώσιµη κατεύθυνση.
Οι προκηρυσσόµενες δράσεις αποσκοπούν στην υλοποίηση των παρακάτω δράσεων του έργου
CommoNaR:
1. ∆ΡΑΣΗ 1.3.5 – ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, προϋπολογισµού 5.900,00 ευρώ
2. ∆ΡΑΣΗ 2.2.2 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, προϋπολογισµού 14.600,00 ευρώ
Στόχος της ∆ράσης «∆ΡΑΣΗ 1.3.5 – ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» είναι η διαµόρφωση γραφείου
για τη διαχείριση και παρακολούθηση του έργου «CommoNaR» και την τήρηση του αρχείου. Για το
σκοπό αυτό απαιτείται η προµήθεια εξοπλισµού επίπλων γραφείου (1 γραφείο, 1 κάθισµα γραφείου,
1 βιβλιοθηκη), η προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού (1 Laptop, 1 H/Y, 2 εκτυπωτής Lazer, 1
φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα).
Στόχος της ∆ράσης «∆ΡΑΣΗ 2.2.2 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» είναι η διαµόρφωση γραφείου
πληροφόρησης για την προβολή του έργου «CommoNaR» και την πραγµατοποίηση συσκέψεων
συνεργασίας. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η προµήθεια εξοπλισµού επίπλων γραφείου (1 γραφείο, 1
κάθισµα γραφείου, 1 τραπέζι συνεδριάσεων, 6 καθίσµατα συνεργασίας, 1 καναπές γραφείου, 1
βιβλιοθήκες), η προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού (1 Laptop, 1 H/Y, 2 εκτυπωτής Lazer, 1
φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα, 1 συσκευή τηλ./φαξ, 1 φωτογραφική µηχανή, 1 TV, 1 DVD player, 1
videoprojector), η προµήθεια ηλεκτρικού εξοπλισµού (1 κλιµατιστικό).
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Η προκηρυσσόµενη προµήθεια της παρούσας διακήρυξης περιέχει τις ακόλουθες δράσεις:
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, προϋπολογισµού «5.000,00»
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ, προϋπολογισµού «1.000,00»
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, προϋπολογισµού «5.500,00»
4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η/Υ, προϋπολογισµού «500,00»
5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, προϋπολογισµού «2.500,00»
6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ, προϋπολογισµού «3.000,00»

Η αναλυτική τεχνική περιγραφή της κάθε δράσης, ο αναλυτικός προϋπολογισµός, καθώς και η
συγγραφή των ειδικών και γενικών υποχρεώσεων του αναδόχου και της αναθέτουσας Αρχής
περιγράφονται στην υπ’ αριθµ. 02/4-5-2012 έκθεση προδιαγραφών-δαπάνης εργασιών του
Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Ποιότητας και τις υπ’ αρίθµ. 01/7-5-2012,
02/7-5-2012, 03/7-5-2012, 04/7-5-2012, 05-7-5-2012 εκθέσεις προδιαγραφών-δαπάνης εργασιών του
Αυτοτελούς Τµήµατος ΤΠΕ του ∆ήµου Ηράκλειας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσης ∆ιακήρυξης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της κάθε δράσης να είναι σύµφωνη µε τους κανόνες
δηµοσιότητας και προβολής που διέπει την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-Βουλγαρία
2007-2013 και να υπάρχει σαφής αναφορά στο έργο, στο εταιρικό σχήµα καθώς και στο πλαίσιο
χρηµατοδότησης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει τα παραδοτέα των δράσεων να έχουν σε διακριτό
σηµείο αυτοκόλλητες ετικέτες όπου θα αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία δηµοσιότητας. Οι
διαστάσεις και το περιεχόµενο θα καθοριστούν κατόπιν συνεννόησης του ανάδοχου µε την
αναθέτουσα αρχή.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Η οικονοµική προσφορά κάθε Προσφέροντος θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τον ακόλουθο Πίνακα:
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
∆ΡΑΣΗΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α

Αριθµητικώς

Ολογράφως

Τίτλος ∆ράσης

Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α 23%
ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙ∆Α
Η οικονοµική προσφορά σφραγίζεται και υπογράφεται από το Νόµιµο Εκπρόσωπο της επιχείρησης ή
άλλο εξουσιοδοτηµένο άτοµο, ή από το διαχειριστή, ή σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας από το
νόµιµο εκπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται από όλα τα µέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Προς
∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ: Πλ. Μπακογιάννη 2
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡ……………………… ΕΥΡΩ – ………Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των
……… € υπέρ της Εταιρείας ……………………… ∆/νση…………………………….για τη συµµετοχή
της στο διενεργούµενο πρόχειρο διαγωνισµό της …………….. για την υλοποίηση των ∆ράσεων:
∆ΡΑΣΗ ……, ∆ΡΑΣΗ……, στα πλαίσια του έργου «CommoNaR» στα πλαίσια του προγράµµατος
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013», σύµφωνα µε την υπ' αριθ.
11333/11-05-2012 διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία
από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε
τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την*
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντος και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.
* (ένα µήνα και µία ηµέρα παραπάνω από την ισχύ της προσφοράς, δηλ. πέντε µήνες
και µία ηµέρα παραπάνω από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού)

Ο ∆ήµαρχος

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙ∆ΗΣ
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια εξοπλισµού επίπλων γραφείου για
το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «5.000,00 €»

Aριθµ. Μελέτης:

2/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: για τις δράσεις 1.3.5 –
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ και 2.2.2 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
του έργου µε τον τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.

Τεχνική περιγραφή
Προϋπολογισµός
Περιγραφικό τιµολόγιο
Συγγραφή υποχρεώσεων
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια εξοπλισµού επίπλων γραφείου για
το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «5.000,00 €»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα µελέτη προβλέπετε η προµήθεια εξοπλισµού επίπλων γραφείου
για την υλοποίηση των ∆ράσεων 1.3.5 – Γραφείο ∆ιαχείρισης Έργου και 2.2.2 –
Γραφείο Πληροφόρησης του έργου µε τον τίτλο «Common paths in Natura and
Ramsar areas of Strymon river area» και το ακρωνύµιο «CommoNaR».
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Mε την υπ. αριθµ. 300155/ΜΑ196/14-1-2011 απόφαση της Κ.Τ.Γ. του Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» εγκρίθηκε η πρόταση του
∆ήµου Ηράκλειας µε τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon
river area», συνολικού προϋπολογισµού 534.811,11€. Η ανάθεση της προµήθειας επίπλων
για την υλοποίηση των ∆ράσεων 1.3.5 – Γραφείο ∆ιαχείρισης Έργου και 2.2.2 – Γραφείο
Πληροφόρησης του συγκεκριµένου έργου αποτελεί υποέργο της συνολικής πρότασης.
1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1. Γραφεία
Γραφεία που προορίζονται για το γραφείο διαχείρισης και το γραφείο πληροφόρησης του
έργου CommoNar.
Οι επιφάνεια εργασίας θα είναι από µοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1 µε
αµφίπλευρη επένδυση µελαµίνης στο χρώµα της οξιάς, διαστάσεων 160Χ80Χ730cm
(ΠxBxY).
Ο σκελετός θα είναι µεταλλικός µε µετώπη – τραβέρσα, τουλάχιστον 30cm, εφαπτόµενη
στην επιφάνεια εργασίας.
2. Τραπέζι συνεδριάσεων
Τραπέζι συνεδριάσεων που προορίζεται για το γραφείο πληροφόρησης του έργου
CommoNar.
Το τραπέζι συνεδριάσεων θα είναι έξι θέσεων από µοριοσανίδα τριών στρώσεων
κατηγορίας Ε1 µε αµφίπλευρη επένδυση µελαµίνης στο χρώµα της οξιάς.
Ο σκελετός θα είναι µεταλλικός.
3. Καθίσµατα γραφείου
Καθίσµατα γραφείου που προορίζονται για το γραφείο διαχείρισης και το γραφείο
πληροφόρησης του έργου CommoNar.
Τα καθίσµατα θα είναι µε µπράτσα, τροχήλατα, περιστρεφόµενα, ανατοµικά, µε
µηχανισµό ρύθµισης ύψους και ρύθµισης λόρδωσης πλάτης.
Η επένδυση των καθισµάτων θα είναι από δερµατίνη µαύρου χρώµατος.
4. Καθίσµατα συνεργασίας
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια εξοπλισµού επίπλων γραφείου για
το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «5.000,00 €»

Καθίσµατα συνεργασίας που προορίζονται για το γραφείο πληροφόρησης του έργου
CommoNar.
Τα καθίσµατα θα είναι µπράτσα, ανατοµικά, µε µεταλλικό σκελετό και επένδυση από
δερµατίνη µαύρου χρώµατος.
5. Βιβλιοθήκες
Βιβλιοθήκες που προορίζονται για το γραφείο διαχείρισης και για το γραφείο
πληροφόρησης του έργου CommoNar.
Οι βιβλιοθήκες θα είναι από µελαµίνη οµοιόχρωµες (κάσωµα, ράφια, πόρτες ) στο χρώµα
της οξιάς, δίφυλλες, διαστάσεων 80Χ40Χ200cm (ΠxBxY)
6. Καναπές γραφείου
Καναπές γραφείου που προορίζεται για το γραφείο πληροφόρησης του έργου
CommoNar.
Ο καναπές θα είναι διθέσιος, µε ξύλινο σκελετό, επενδυµένος µε δερµατίνη µαύρου
χρώµατος και αποσπώµενα µαξιλάρια.

Τετάρτη, 04/05/2012

Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Αικατερίνη Γούσιου
Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης και Ποιότητας

23

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria

ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια εξοπλισµού επίπλων γραφείου για
το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «5.000,00 €»

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1

Γραφεία

ΤΕΜ

2

365,85

731,70

168,30

900,00

2

Τραπέζι συνεδριάσεων

ΤΕΜ

1

731,70

731,70

168,30

900,00

3

Καθίσµατα γραφείου

ΤΕΜ

2

162,60

325,20

74,80

400,00

4

Καθίσµατα συνεργασίας

ΤΕΜ

6

121,95

731,70

168,30

900,00

5

Βιβλιοθήκες

ΤΕΜ

2

569,10

1.138,21

261,79

1.400,00

6

Καναπές γραφείου

ΤΕΜ

1

406,50

406,50

93,50

500,00

4.065,04

934,96

5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ:

Οι αναφερόµενες τιµές µορφώθηκαν µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες
τιµές εµπορίου σε αντίστοιχο είδος.

Τετάρτη, 04/05/2012

Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Αικατερίνη Γούσιου
Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης και Ποιότητας
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια εξοπλισµού επίπλων γραφείου για
το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «5.000,00 €»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι τιµές του παρόντος αναφέρονται στην προµήθεια εξοπλισµού επίπλων γραφείου για την
υλοποίηση των ∆ράσεων 1.3.5 – Γραφείο ∆ιαχείρισης Έργου και 2.2.2 – Γραφείο
Πληροφόρησης του έργου µε τον τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area» και το ακρωνύµιο «CommoNaR» και περιλαµβάνουν:
α) Τις δαπάνες εισαγωγής από το εσωτερικό
β) Τις δαπάνες των επισφαλών εξόδων, τις κάθε είδους κρατήσεις, τέλη, δασµούς,
ασφάλιστρα κ.λπ.
γ) το ποσοστό κέρδους του προµηθευτή που θα εκτελέσει την προµήθεια.
Β’ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Για την προµήθεια ΓΡΑΦΕΙΩΝ, σύµφωνα κατά τα άλλα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσης µελέτης.
Κόστος ενός (1) τεµαχίου
Τιµή ΕΥΡΩ: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ

(450,00)

ΑΡΘΡΟ 2Ο
Για την προµήθεια ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ, σύµφωνα κατά τα άλλα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσης µελέτης.
Κόστος ενός (1) τεµαχίου
Τιµή ΕΥΡΩ: ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ

(900,00)

ΑΡΘΡΟ 3Ο
Για την προµήθεια ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, σύµφωνα κατά τα άλλα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσης µελέτης.
Κόστος ενός (1) τεµαχίου
Τιµή ΕΥΡΩ: ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ

(200,00)

ΑΡΘΡΟ 4Ο
Για την προµήθεια ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, σύµφωνα κατά τα άλλα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσης µελέτης.
Κόστος ενός (1) τεµαχίου
Τιµή ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ

(150,00)

ΑΡΘΡΟ 5Ο
Για την προµήθεια ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, σύµφωνα κατά τα άλλα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσης µελέτης.
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια εξοπλισµού επίπλων γραφείου για
το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «5.000,00 €»

Κόστος ενός (1) τεµαχίου
Τιµή ΕΥΡΩ: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ

(700,00)

ΑΡΘΡΟ 6Ο
Για την προµήθεια ΚΑΝΑΠΕ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, σύµφωνα κατά τα άλλα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσης µελέτης.
Κόστος ενός (1) τεµαχίου
Τιµή ΕΥΡΩ: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ

(500,00)

Τετάρτη, 04/05/2012

Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Αικατερίνη Γούσιου
Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης και Ποιότητας
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια εξοπλισµού επίπλων γραφείου για
το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «5.000,00 €»

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού επίπλων γραφείου για την
υλοποίηση των Δράσεων 1.3.5 – Γραφείο Διαχείρισης Έργου και 2.2.2 – Γραφείο
Πληροφόρησης του έργου με τον τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area» και το ακρωνύμιο «CommoNaR». Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει
να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις για ποιότητα και αξιοπιστία και να είναι σύμφωνα με τις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οι κατασκευάστριες εταιρείες θα πρέπει να είναι αξιόπιστες,
ευρέως γνωστές και με καλή φήμη. Οι εκπρόσωποι - αντιπρόσωποι αυτών θα έχουν στη
διάθεση τους όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια και πιστοποιητικά.
ΑΡΘΡΟ 2: ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
1.Tον ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ), Υπουργική Απόφαση ΥΠ.ΕΣ
11389/23/3/1993, ΦΕΚ 185Β/93,µε όλες τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
που ακολούθησαν.
2. Τον ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (∆.Κ.Κ.) Π.∆. 3463/06
Ο διαγωνισµός και η προµήθεια θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται
αναλυτικά στην διακήρυξη. Η παρούσα είναι αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τα υπό προµήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και θα ελεγχθούν µε βάση τις ισχύουσες
προδιαγραφές ποιότητας υλικών. Αν τα υλικά αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η
υπηρεσία έχει δικαίωµα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθµισµένης
ποιότητας, κατά την εκτίµηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να αυξοµειώσει µονοµερώς χωρίς αποζηµίωση ή αύξηση των
τιµών τις υπό προµήθεια ποσότητες. Κατά τα λοιπά δε, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της
Απόφασης 11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ.
∆εν επιτρέπεται µεταγενέστερη αύξηση των τιµών µονάδας και η προµήθεια δεν υπόκειται
στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιµών µονάδας.
Τα υλικά θα µεταφέρονται και θα παραδίδονται στην αποθήκη του ∆ήµου ή στον τόπο των
εργασιών σύµφωνα µε την επιθυµία της υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ο διαγωνιζόµενος µαζί µε το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς και το φάκελο µε τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη θα πρέπει να προσκοµίσει και φάκελο
µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προµήθεια υλικών που προσφέρει. Οφείλει επίσης να
αναφέρει και τη χώρα προέλευσης των υλικών καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής τους.
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο προµηθευτής κατά την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή ίση
προς το 10% της συµβατικής δαπάνης της προµήθειας µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
σύµφωνα µε το άρθρο 26 της Απόφ.11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ. Η εγγυητική αυτή επιστολή
θα επιστραφεί µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας.
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια εξοπλισµού επίπλων γραφείου για
το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «5.000,00 €»

Σαν χρόνος οριστικής παραλαβής ορίζεται διάστηµα δύο (2) µηνών από την παραλαβή των
υλικών.
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η προµήθεια θα αρχίσει να εκτελείται σε διάστηµα εντός δέκα (10) ηµερών από την
υπογραφή της σύµβασης και θα ολοκληρωθεί κατά µέγιστο εντός ενός (1) µήνα από την
υπογραφή της σύµβασης.
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει τα υλικά σύµφωνα µε την επιθυµία του
∆ήµου ολικά ή τµηµατικά. Σε περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων τα υλικά θα παραδίδονται
άµεσα µετά από ειδοποίηση του ∆ήµου και εύλογη προθεσµία. Τυχόν παρατηρούµενες
καθυστερήσεις θα έχουν συνέπεια την διαγραφή του προµηθευτή από το µητρώο
προµηθευτών του ∆ήµου και ο ∆ήµος θα έχει το δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του, τους χρόνους παράδοσης των
προσφεροµένων υλικών.
Σε περίπτωση αδυναµίας του προµηθευτή να προµηθεύσει τα υλικά ή παρατηρούµενων
καθυστερήσεων παραδόσεως των υλικών ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα µε απόφαση του
∆ηµάρχου να διαλύσει την σύµβαση και να αναθέσει την προµήθεια στον αµέσως επόµενο
µειοδότη του διαγωνισµού. Η διαφορά της αξίας θα παρακρατηθεί από τις εγγυήσεις ή θα
καταλογισθεί σε βάρος του προµηθευτή ανάλογα µε το ύψος της οικονοµικής ζηµίας που έχει
ο ∆ήµος Ηράκλειας.
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου, παρουσία του
αναδόχου, εάν αυτός το επιθυµεί, η οποία έχει συγκροτηθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα
στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σύµβαση και στα
άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Λόγω της φύσης της προµήθειας ο έλεγχος θα είναι κύρια
ποσοτικός, ενώ η κατάσταση και η ποιότητα των παραλαµβανοµένων υλικών θα ελέγχεται
µακροσκοπικά και δειγµατοληπτικά. Τελικό έλεγχο της ποιότητας των υλικών συνιστά η
εγκατάστασή και έναρξη λειτουργίας αυτών.
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΟΡΡΙΨΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
Με γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να
γίνει αντικατάσταση ακατάλληλων ή ελαττωµατικών υλικών, σύµφωνα κατά τα λοιπά µε τις
διατάξεις του άρθρου 34 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε
υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας
βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό
γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι,
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού
του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια εξοπλισµού επίπλων γραφείου για
το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «5.000,00 €»

προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα
που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος
ανάλογα.
ΑΡΘΡΟ 8: ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Η πληρωµή θα γίνει µόλις συµπληρωθεί η παράδοση υλικών στο ∆ήµο Ηράκλειας, συνταχθεί
και υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβής υλικών και υποβληθούν τα νόµιµα δικαιολογητικά
πληρωµής.
Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα συµφωνητικού, αντίγραφα, κηρύκεια κλπ.
Επίσης βαρύνουν τον προµηθευτή οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.
Οι πληρωµές θα γίνονται µετά από την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής.
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις.
Τετάρτη, 04/05/2012
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Αικατερίνη Γούσιου
Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης και Ποιότητας
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια κλιµατιστικού για το
έργο:«Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «1.000,00 €»

Aριθµ. Μελέτης:

1/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ: για την δράση 2.2.2 – ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ του έργου µε τον τίτλο «Common paths in Natura and
Ramsar areas of Strymon river area»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
5.
6.
7.
8.

Τεχνική περιγραφή
Προϋπολογισµός
Περιγραφικό τιµολόγιο
Συγγραφή υποχρεώσεων
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Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια κλιµατιστικού για το
έργο:«Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «1.000,00 €»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα µελέτη προβλέπετε η προµήθεια κλιµατιστικού για την
υλοποίηση της δράσης: ∆ΡΑΣΗ 2.2.2 – Γραφείο Πληροφόρησης του έργου µε
τον τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river
area» και το ακρωνύµιο «CommoNaR».
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Mε την υπ. αριθµ. 300155/ΜΑ196/14-1-2011 απόφαση της Κ.Τ.Γ. του Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» εγκρίθηκε η πρόταση του
∆ήµου Ηράκλειας µε τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon
river area», συνολικού προϋπολογισµού 534.811,11€. Η ανάθεση της προµήθειας
κλιµατιστικού για την υλοποίηση της ∆ράσης 2.2.2 – Γραφείο Πληροφόρησης του
συγκεκριµένου έργου αποτελεί υποέργο της συνολικής πρότασης.
1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
7. Κλιµατιστικό
ΚΛιµατιστικό που προορίζεται για το γραφείο πληροφόρησης του έργου CommoNar.
Inverter
Ενεργ. Κλάση (Ψύξη/Θέρµανση): A/A

Ψυκτικό υγρό: R410A
Ψυκτική Απόδοση: ίση ή µεγαλύτερη από 8.500 BTU/h
Θερµική Απόδοση: ίση ή µεγαλύτερη από 11.500 BTU/h
Μέση Στάθµη Θορύβου dB(A): ίση ή µικρότερη από 45

Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος : ίση ή µικρότερη από 2.5 KW
Τετάρτη, 07/05/2012
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Απόστολος Βεράνης
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

31

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria

ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια κλιµατιστικού για το
έργο:«Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»

Ελληνική ∆ηµοκρατία
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Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
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ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΤΕΜ

1

813,00

813,00

187,00

1.000,00

813,00

187,00

1.000,00

Κλιµατιστικό

ΣΥΝΟΛΟ:

Οι αναφερόµενες τιµές µορφώθηκαν µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες
τιµές εµπορίου σε αντίστοιχο είδος.

Τετάρτη, 07/05/2012
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Απόστολος Βεράνης
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
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Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι τιµές του παρόντος αναφέρονται στην προµήθεια κλιµατιστικού για την υλοποίηση της
∆ράσης 2.2.2 – Γραφείο Πληροφόρησης του έργου µε τον τίτλο «Common paths in Natura
and Ramsar areas of Strymon river area» και το ακρωνύµιο «CommoNaR» και
περιλαµβάνουν:
α) Τις δαπάνες εισαγωγής από το εσωτερικό
β) Τις δαπάνες των επισφαλών εξόδων, τις κάθε είδους κρατήσεις, τέλη, δασµούς,
ασφάλιστρα κ.λπ.
γ) το ποσοστό κέρδους του προµηθευτή που θα εκτελέσει την προµήθεια.
Β’ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Για την προµήθεια ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ, σύµφωνα κατά τα άλλα µε τις τεχνικές προδιαγραφές
της παρούσης µελέτης.
Κόστος ενός (1) τεµαχίου
Τιµή ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ
(1.000,00)

Τετάρτη, 07/05/2012
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Απόστολος Βεράνης
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
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Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
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Προϋπολογισµός: «1.000,00 €»

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια κλιματιστικού για την υλοποίηση της Δράσης
2.2.2 – Γραφείο Πληροφόρησης του έργου με τον τίτλο «Common paths in Natura and
Ramsar areas of Strymon river area» και το ακρωνύμιο «CommoNaR». Τα προσφερόμενα
υλικά θα πρέπει να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις για ποιότητα και αξιοπιστία και να είναι
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οι κατασκευάστριες εταιρείες θα πρέπει να
είναι αξιόπιστες, ευρέως γνωστές και με καλή φήμη. Οι εκπρόσωποι - αντιπρόσωποι αυτών
θα έχουν στη διάθεση τους όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια και πιστοποιητικά.
ΑΡΘΡΟ 2: ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
1.Tον ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ), Υπουργική Απόφαση ΥΠ.ΕΣ
11389/23/3/1993, ΦΕΚ 185Β/93,µε όλες τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
που ακολούθησαν.
2. Τον ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (∆.Κ.Κ.) Π.∆. 3463/06
Ο διαγωνισµός και η προµήθεια θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται
αναλυτικά στην διακήρυξη. Η παρούσα είναι αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τα υπό προµήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και θα ελεγχθούν µε βάση τις ισχύουσες
προδιαγραφές ποιότητας υλικών. Αν τα υλικά αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η
υπηρεσία έχει δικαίωµα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθµισµένης
ποιότητας, κατά την εκτίµηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να αυξοµειώσει µονοµερώς χωρίς αποζηµίωση ή αύξηση των
τιµών τις υπό προµήθεια ποσότητες. Κατά τα λοιπά δε, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της
Απόφασης 11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ.
∆εν επιτρέπεται µεταγενέστερη αύξηση των τιµών µονάδας και η προµήθεια δεν υπόκειται
στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιµών µονάδας.
Τα υλικά θα µεταφέρονται και θα παραδίδονται στην αποθήκη του ∆ήµου ή στον τόπο των
εργασιών σύµφωνα µε την επιθυµία της υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ο διαγωνιζόµενος µαζί µε το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς και το φάκελο µε τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη θα πρέπει να προσκοµίσει και φάκελο
µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προµήθεια υλικών που προσφέρει. Οφείλει επίσης να
αναφέρει και τη χώρα προέλευσης των υλικών καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής τους.
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο προµηθευτής κατά την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή ίση
προς το 10% της συµβατικής δαπάνης της προµήθειας µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
σύµφωνα µε το άρθρο 26 της Απόφ.11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ. Η εγγυητική αυτή επιστολή
θα επιστραφεί µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας.
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Σαν χρόνος οριστικής παραλαβής ορίζεται διάστηµα δύο (2) µηνών από την παραλαβή των
υλικών.
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η προµήθεια θα αρχίσει να εκτελείται σε διάστηµα εντός δέκα (10) ηµερών από την
υπογραφή της σύµβασης και θα ολοκληρωθεί κατά µέγιστο εντός ενός (1) µήνα από την
υπογραφή της σύµβασης.
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει τα υλικά σύµφωνα µε την επιθυµία του
∆ήµου ολικά ή τµηµατικά. Σε περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων τα υλικά θα παραδίδονται
άµεσα µετά από ειδοποίηση του ∆ήµου και εύλογη προθεσµία. Τυχόν παρατηρούµενες
καθυστερήσεις θα έχουν συνέπεια την διαγραφή του προµηθευτή από το µητρώο
προµηθευτών του ∆ήµου και ο ∆ήµος θα έχει το δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του, τους χρόνους παράδοσης των
προσφεροµένων υλικών.
Σε περίπτωση αδυναµίας του προµηθευτή να προµηθεύσει τα υλικά ή παρατηρούµενων
καθυστερήσεων παραδόσεως των υλικών ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα µε απόφαση του
∆ηµάρχου να διαλύσει την σύµβαση και να αναθέσει την προµήθεια στον αµέσως επόµενο
µειοδότη του διαγωνισµού. Η διαφορά της αξίας θα παρακρατηθεί από τις εγγυήσεις ή θα
καταλογισθεί σε βάρος του προµηθευτή ανάλογα µε το ύψος της οικονοµικής ζηµίας που έχει
ο ∆ήµος Ηράκλειας.
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου, παρουσία του
αναδόχου, εάν αυτός το επιθυµεί, η οποία έχει συγκροτηθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα
στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σύµβαση και στα
άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Λόγω της φύσης της προµήθειας ο έλεγχος θα είναι κύρια
ποσοτικός, ενώ η κατάσταση και η ποιότητα των παραλαµβανοµένων υλικών θα ελέγχεται
µακροσκοπικά και δειγµατοληπτικά. Τελικό έλεγχο της ποιότητας των υλικών συνιστά η
εγκατάστασή και έναρξη λειτουργίας αυτών.
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΟΡΡΙΨΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
Με γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να
γίνει αντικατάσταση ακατάλληλων ή ελαττωµατικών υλικών, σύµφωνα κατά τα λοιπά µε τις
διατάξεις του άρθρου 34 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε
υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας
βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό
γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι,
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού
του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή
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προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα
που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος
ανάλογα.
ΑΡΘΡΟ 8: ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Η πληρωµή θα γίνει µόλις συµπληρωθεί η παράδοση υλικών στο ∆ήµο Ηράκλειας, συνταχθεί
και υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβής υλικών και υποβληθούν τα νόµιµα δικαιολογητικά
πληρωµής.
Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα συµφωνητικού, αντίγραφα, κηρύκεια κλπ.
Επίσης βαρύνουν τον προµηθευτή οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.
Οι πληρωµές θα γίνονται µετά από την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής.
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις.
Τετάρτη, 07/05/2012
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Απόστολος Βεράνης
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων
για το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar
areas of Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «5.500,00 €»

Aριθµ. Μελέτης:

2/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: για τις δράσεις
1.3.5 – ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ και 2.2.2 – ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ του έργου µε τον τίτλο «Common paths in Natura and
Ramsar areas of Strymon river area»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
9. Τεχνική περιγραφή
10. Προϋπολογισµός
11. Περιγραφικό τιµολόγιο
12. Συγγραφή υποχρεώσεων
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων
για το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar
areas of Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «5.500,00 €»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα µελέτη προβλέπετε η προµήθεια φωτοαντιγραφικών
µηχανηµάτων για την υλοποίηση των ∆ράσεων 1.3.5 – Γραφείο ∆ιαχείρισης
Έργου και 2.2.2 – Γραφείο Πληροφόρησης του έργου µε τον τίτλο «Common
paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area» και το ακρωνύµιο
«CommoNaR».
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Mε την υπ. αριθµ. 300155/ΜΑ196/14-1-2011 απόφαση της Κ.Τ.Γ. του Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» εγκρίθηκε η πρόταση του
∆ήµου Ηράκλειας µε τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river
area», συνολικού προϋπολογισµού 534.811,11€. Η ανάθεση της προµήθειας
φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων για την υλοποίηση των ∆ράσεων 1.3.5 – Γραφείο
∆ιαχείρισης Έργου και 2.2.2 – Γραφείο Πληροφόρησης του συγκεκριµένου έργου αποτελεί
υποέργο της συνολικής πρότασης.
1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
8. Φωτοαντιγραφικό Μηχάνηµα που προορίζονται για το γραφείο διαχείρισης του έργου
CommoNar.
Είδος: Ασπρόµαυρο
Σύστηµα εκτύπωσης : µε γραφίτη ή ψηφιακό
Λειτουργία : Φωτοαντιγραφικού , δικτυακού scanner , δικτυακού εκτυπωτή
Σαρωτής: εξαγωγή σε jpg, pdf, tiff
Ανάλυση εκτύπωσης : 600*600 dpi
Ανάλυση σάρωσης : 600*600 dpi

Ταχύτητα εκτύπωσης: το ελάχιστο A4 b/w 30 ppm
Ταχύτητα εκτύπωσης: το ελάχιστο A3 b/w 18 ppm
Ταχύτητα σάρωσης: το ελάχιστο A4 b/w 30 ppm
Ταχύτητα σάρωσης: το ελάχιστο A3 b/w 18 ppm
Αυτόµατη διπλή όψη εκτυπώσεων: A4-A3 το ελάχιστο
Αυτόµατος τροφοδότης διπλής όψης: A4-A3 το ελάχιστο
2 κασέτες το ελάχιστο 500 φύλλων 64-256g/m έως Α3
Touch screen panel : Ελληνικό µενού
∆ιαχείριση µε δυνατότητα web interface
Μηνιαίος όγκος παραγωγής: το ελάχιστο 50.000 σελίδες
Εγγύηση: το ελάχιστο 2 έτη
Φωτοαντιγραφικό Μηχάνηµα που προορίζονται για το γραφείο πληροφόρησης του έργου
CommoNar.
Είδος: Έγχρωµο
Σύστηµα εκτύπωσης : µε γραφίτη ή ψηφιακό
Λειτουργία : Φωτοαντιγραφικού , δικτυακού scanner , δικτυακού εκτυπωτή
Σαρωτής : εξαγωγή σε jpg, pdf, tiff

9.
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων
για το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar
areas of Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «5.500,00 €»

Ανάλυση εκτύπωσης : 600*600 dpi
Ανάλυση σάρωσης : 600*600 dpi

Ταχύτητα εκτύπωσης: το ελάχιστο A4 b/w 30 ppm & A4 colour 25 ppm
Ταχύτητα εκτύπωσης: το ελάχιστο A3 b/w 18 ppm & A3 colour 18 ppm
Ταχύτητα σάρωσης: το ελάχιστο A4 b/w 30 ppm
Ταχύτητα σάρωσης: το ελάχιστο A3 b/w 18 ppm
Αυτόµατη διπλή όψη εκτυπώσεων: A4-A3 το ελάχιστο
Αυτόµατος τροφοδότης διπλής όψης: A4-A3 το ελάχιστο
2 κασέτες το ελάχιστο 500 φύλλων έως Α3
Touch screen panel : Ελληνικό µενού
∆ιαχείριση µε δυνατότητα web interface
Μηνιαίος όγκος παραγωγής: το ελάχιστο 50.000 σελίδες
Εγγύηση: το ελάχιστο 2 έτη
10. Συσκευή Τηλ/ΦΑΞ που προορίζεται για το γραφείο πληροφόρησης του έργου CommoNar.
Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser Fax.
Λειτουργίες :Scanner-Copier-FAX
Ταχύτητα Modem: 33.6 Kbps.
Χειρισµός χαρτιού: Χειροκίνητα.
Τύποι και µεγέθη χαρτιού: A4, A5, B5, Letter, Legal
Είσοδος χαρτιού: ∆ίσκος εισόδου τουλάχιστον 200 φύλλων.
Εγγύηση: το ελάχιστο 1 έτος
Τετάρτη, 07/05/2012
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Απόστολος Βεράνης
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων
για το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar
areas of Strymon river area»

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «5.500,00 €»

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1
2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα
ασπρόµαυρο
Φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα
έγχρωµο

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΤΕΜ

1

1666,67

1666,67

383,33

2050

ΤΕΜ

1

2642,28

2642,28

607,72

3250

ΤΕΜ

1

162,60

162,60

37,40

200

4.471,55

1.028,45

5.500,00

Συσκευή Τηλ/ΦΑΞ

ΣΥΝΟΛΟ:

Οι αναφερόµενες τιµές µορφώθηκαν µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες τιµές
εµπορίου σε αντίστοιχο είδος.

Τετάρτη, 07/05/2012
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Απόστολος Βεράνης
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων
για το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar
areas of Strymon river area»

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «5.500,00 €»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι τιµές του παρόντος αναφέρονται στην προµήθεια φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων για την
υλοποίηση των ∆ράσεων 1.3.5 – Γραφείο ∆ιαχείρισης Έργου και 2.2.2 – Γραφείο
Πληροφόρησης του έργου µε τον τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area» και το ακρωνύµιο «CommoNaR» και περιλαµβάνουν:
α) Τις δαπάνες εισαγωγής από το εσωτερικό
β) Τις δαπάνες των επισφαλών εξόδων, τις κάθε είδους κρατήσεις, τέλη, δασµούς, ασφάλιστρα
κ.λπ.
γ) το ποσοστό κέρδους του προµηθευτή που θα εκτελέσει την προµήθεια.
Β’ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Για την προµήθεια ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ, σύµφωνα κατά
τα άλλα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης µελέτης.
Κόστος ενός (1) τεµαχίου
Τιµή ΕΥΡΩ: ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ
(2.050,00)
ΑΡΘΡΟ 2Ο
Για την προµήθεια ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ, σύµφωνα κατά τα
άλλα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης µελέτης.
Κόστος ενός (1) τεµαχίου
Τιµή ΕΥΡΩ: ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ
(3.250,00)
ΛΕΠΤΑ
ΑΡΘΡΟ 3Ο
Για την προµήθεια ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛ/ΦΑΞ., σύµφωνα κατά τα άλλα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσης µελέτης.
Κόστος ενός (1) τεµαχίου
Τιµή ΕΥΡΩ: ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ
(200,00)
Τετάρτη, 07/05/2012
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Απόστολος Βεράνης
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων
για το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar
areas of Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «5.500,00 €»

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την
υλοποίηση των Δράσεων 1.3.5 – Γραφείο Διαχείρισης Έργου και 2.2.2 – Γραφείο
Πληροφόρησης του έργου με τον τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area» και το ακρωνύμιο «CommoNaR». Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να
πληρούν τις γενικές απαιτήσεις για ποιότητα και αξιοπιστία και να είναι σύμφωνα με τις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οι κατασκευάστριες εταιρείες θα πρέπει να είναι αξιόπιστες,
ευρέως γνωστές και με καλή φήμη. Οι εκπρόσωποι - αντιπρόσωποι αυτών θα έχουν στη
διάθεση τους όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια και πιστοποιητικά.
ΑΡΘΡΟ 2: ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
1.Tον ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ), Υπουργική Απόφαση ΥΠ.ΕΣ
11389/23/3/1993, ΦΕΚ 185Β/93,µε όλες τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. που
ακολούθησαν.
2. Τον ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (∆.Κ.Κ.) Π.∆. 3463/06
Ο διαγωνισµός και η προµήθεια θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται
αναλυτικά στην διακήρυξη. Η παρούσα είναι αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τα υπό προµήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και θα ελεγχθούν µε βάση τις ισχύουσες
προδιαγραφές ποιότητας υλικών. Αν τα υλικά αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η
υπηρεσία έχει δικαίωµα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθµισµένης
ποιότητας, κατά την εκτίµηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να αυξοµειώσει µονοµερώς χωρίς αποζηµίωση ή αύξηση των τιµών
τις υπό προµήθεια ποσότητες. Κατά τα λοιπά δε, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της Απόφασης
11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ.
∆εν επιτρέπεται µεταγενέστερη αύξηση των τιµών µονάδας και η προµήθεια δεν υπόκειται στις
διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιµών µονάδας.
Τα υλικά θα µεταφέρονται και θα παραδίδονται στην αποθήκη του ∆ήµου ή στον τόπο των
εργασιών σύµφωνα µε την επιθυµία της υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ο διαγωνιζόµενος µαζί µε το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς και το φάκελο µε τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη θα πρέπει να προσκοµίσει και φάκελο µε
τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προµήθεια υλικών που προσφέρει. Οφείλει επίσης να
αναφέρει και τη χώρα προέλευσης των υλικών καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής τους.
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο προµηθευτής κατά την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή ίση
προς το 10% της συµβατικής δαπάνης της προµήθειας µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
σύµφωνα µε το άρθρο 26 της Απόφ.11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ. Η εγγυητική αυτή επιστολή
θα επιστραφεί µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας.
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων
για το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar
areas of Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «5.500,00 €»

Σαν χρόνος οριστικής παραλαβής ορίζεται διάστηµα δύο (2) µηνών από την παραλαβή των
υλικών.
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η προµήθεια θα αρχίσει να εκτελείται σε διάστηµα εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή
της σύµβασης και θα ολοκληρωθεί κατά µέγιστο εντός ενός (1) µήνα από την υπογραφή της
σύµβασης.
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει τα υλικά σύµφωνα µε την επιθυµία του
∆ήµου ολικά ή τµηµατικά. Σε περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων τα υλικά θα παραδίδονται
άµεσα µετά από ειδοποίηση του ∆ήµου και εύλογη προθεσµία. Τυχόν παρατηρούµενες
καθυστερήσεις θα έχουν συνέπεια την διαγραφή του προµηθευτή από το µητρώο προµηθευτών
του ∆ήµου και ο ∆ήµος θα έχει το δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του, τους χρόνους παράδοσης των
προσφεροµένων υλικών.
Σε περίπτωση αδυναµίας του προµηθευτή να προµηθεύσει τα υλικά ή παρατηρούµενων
καθυστερήσεων παραδόσεως των υλικών ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα µε απόφαση του ∆ηµάρχου
να διαλύσει την σύµβαση και να αναθέσει την προµήθεια στον αµέσως επόµενο µειοδότη του
διαγωνισµού. Η διαφορά της αξίας θα παρακρατηθεί από τις εγγυήσεις ή θα καταλογισθεί σε
βάρος του προµηθευτή ανάλογα µε το ύψος της οικονοµικής ζηµίας που έχει ο ∆ήµος
Ηράκλειας.
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου, παρουσία του
αναδόχου, εάν αυτός το επιθυµεί, η οποία έχει συγκροτηθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα
στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σύµβαση και στα
άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Λόγω της φύσης της προµήθειας ο έλεγχος θα είναι κύρια
ποσοτικός, ενώ η κατάσταση και η ποιότητα των παραλαµβανοµένων υλικών θα ελέγχεται
µακροσκοπικά και δειγµατοληπτικά. Τελικό έλεγχο της ποιότητας των υλικών συνιστά η
εγκατάστασή και έναρξη λειτουργίας αυτών.
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΟΡΡΙΨΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
Με γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να
γίνει αντικατάσταση ακατάλληλων ή ελαττωµατικών υλικών, σύµφωνα κατά τα λοιπά µε τις
διατάξεις του άρθρου 34 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε
υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας
είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός
ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική
απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου
κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να
ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων
για το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar
areas of Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «5.500,00 €»

µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της
ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος
ανάλογα.
ΑΡΘΡΟ 8: ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Η πληρωµή θα γίνει µόλις συµπληρωθεί η παράδοση υλικών στο ∆ήµο Ηράκλειας, συνταχθεί
και υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβής υλικών και υποβληθούν τα νόµιµα δικαιολογητικά
πληρωµής.
Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα συµφωνητικού, αντίγραφα, κηρύκεια κλπ.
Επίσης βαρύνουν τον προµηθευτή οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.
Οι πληρωµές θα γίνονται µετά από την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής.
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις.
Τετάρτη, 07/05/2012
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Απόστολος Βεράνης
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ για
το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «500,00 €»

Aριθµ. Μελέτης:

3/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η/Υ: για τις δράσεις 1.3.5 –
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ και 2.2.2 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
του έργου µε τον τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
13. Τεχνική περιγραφή
14. Προϋπολογισµός
15. Περιγραφικό τιµολόγιο
16. Συγγραφή υποχρεώσεων
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ για
το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «500,00 €»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα µελέτη προβλέπετε η προµήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ
για την υλοποίηση των ∆ράσεων 1.3.5 – Γραφείο ∆ιαχείρισης Έργου και 2.2.2 –
Γραφείο Πληροφόρησης του έργου µε τον τίτλο «Common paths in Natura and
Ramsar areas of Strymon river area» και το ακρωνύµιο «CommoNaR».
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Mε την υπ. αριθµ. 300155/ΜΑ196/14-1-2011 απόφαση της Κ.Τ.Γ. του Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» εγκρίθηκε η πρόταση του
∆ήµου Ηράκλειας µε τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon
river area», συνολικού προϋπολογισµού 534.811,11€. Η ανάθεση της προµήθειας
περιφερειακών συσκευών Η/Υ για την υλοποίηση των ∆ράσεων 1.3.5 – Γραφείο ∆ιαχείρισης
Έργου και 2.2.2 – Γραφείο Πληροφόρησης του συγκεκριµένου έργου αποτελεί υποέργο της
συνολικής πρότασης.
1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η/Υ
11. Εκτυπωτές που προορίζονται για το γραφείο διαχείρισης και το γραφείο πληροφόρησης
του έργου CommoNar.
Είδος : Laser ασπρόµαυρος
Ταχύτητα εκτύπωσης: ίση ή µεγαλύτερη BW: 16 σελ/ λεπτό.
Ανάλυση εκτύπωσης: ίση ή µεγαλύτερη 1200x1200dpi.
Μηνιαία απόδοση: ίση ή µεγαλύτερη 5.000 σελίδες.
Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, Letter
Εκτύπωση πρώτης σελίδας: Λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα.
Τροφοδοσία εισόδου: τουλάχιστον 150
Συµβατά λειτουργικά συστήµατα: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server,
Mac OS X 10.3 - 10.6, Various Linux OS.
∆ιασύνδεση: USB 2.0.
Τετάρτη, 07/05/2012
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Απόστολος Βεράνης
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ για
το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «500,00 €»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Η/Υ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Η/Υ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΤΕΜ

4

101,6

406,40

93,60

500,00

406,40

93,60

500,00

Εκτυπωτές

ΣΥΝΟΛΟ:

Οι αναφερόµενες τιµές µορφώθηκαν µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες
τιµές εµπορίου σε αντίστοιχο είδος.

Τετάρτη, 07/05/2012
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Απόστολος Βεράνης
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ για
το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «500,00 €»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι τιµές του παρόντος αναφέρονται στην προµήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ για την
υλοποίηση των ∆ράσεων 1.3.5 – Γραφείο ∆ιαχείρισης Έργου και 2.2.2 – Γραφείο
Πληροφόρησης του έργου µε τον τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area» και το ακρωνύµιο «CommoNaR» και περιλαµβάνουν:
α) Τις δαπάνες εισαγωγής από το εσωτερικό
β) Τις δαπάνες των επισφαλών εξόδων, τις κάθε είδους κρατήσεις, τέλη, δασµούς,
ασφάλιστρα κ.λπ.
γ) το ποσοστό κέρδους του προµηθευτή που θα εκτελέσει την προµήθεια.
Β’ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Η/Υ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Για την προµήθεια ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, σύµφωνα κατά τα άλλα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσης µελέτης.
Κόστος ενός (1) τεµαχίου
Τιµή ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ

Τετάρτη, 07/05/2012
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Απόστολος Βεράνης
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

48

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria

(125,00)

ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ για
το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «500,00 €»

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ για την
υλοποίηση των Δράσεων 1.3.5 – Γραφείο Διαχείρισης Έργου και 2.2.2 – Γραφείο
Πληροφόρησης του έργου με τον τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area» και το ακρωνύμιο «CommoNaR». Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει
να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις για ποιότητα και αξιοπιστία και να είναι σύμφωνα με τις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οι κατασκευάστριες εταιρείες θα πρέπει να είναι αξιόπιστες,
ευρέως γνωστές και με καλή φήμη. Οι εκπρόσωποι - αντιπρόσωποι αυτών θα έχουν στη
διάθεση τους όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια και πιστοποιητικά.
ΑΡΘΡΟ 2: ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
1.Tον ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ), Υπουργική Απόφαση ΥΠ.ΕΣ
11389/23/3/1993, ΦΕΚ 185Β/93,µε όλες τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
που ακολούθησαν.
2. Τον ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (∆.Κ.Κ.) Π.∆. 3463/06
Ο διαγωνισµός και η προµήθεια θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται
αναλυτικά στην διακήρυξη. Η παρούσα είναι αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τα υπό προµήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και θα ελεγχθούν µε βάση τις ισχύουσες
προδιαγραφές ποιότητας υλικών. Αν τα υλικά αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η
υπηρεσία έχει δικαίωµα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθµισµένης
ποιότητας, κατά την εκτίµηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να αυξοµειώσει µονοµερώς χωρίς αποζηµίωση ή αύξηση των
τιµών τις υπό προµήθεια ποσότητες. Κατά τα λοιπά δε, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της
Απόφασης 11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ.
∆εν επιτρέπεται µεταγενέστερη αύξηση των τιµών µονάδας και η προµήθεια δεν υπόκειται
στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιµών µονάδας.
Τα υλικά θα µεταφέρονται και θα παραδίδονται στην αποθήκη του ∆ήµου ή στον τόπο των
εργασιών σύµφωνα µε την επιθυµία της υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ο διαγωνιζόµενος µαζί µε το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς και το φάκελο µε τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη θα πρέπει να προσκοµίσει και φάκελο
µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προµήθεια υλικών που προσφέρει. Οφείλει επίσης να
αναφέρει και τη χώρα προέλευσης των υλικών καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής τους.
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο προµηθευτής κατά την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή ίση
προς το 10% της συµβατικής δαπάνης της προµήθειας µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
σύµφωνα µε το άρθρο 26 της Απόφ.11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ. Η εγγυητική αυτή επιστολή
θα επιστραφεί µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας.
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Σαν χρόνος οριστικής παραλαβής ορίζεται διάστηµα δύο (2) µηνών από την παραλαβή των
υλικών.
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η προµήθεια θα αρχίσει να εκτελείται σε διάστηµα εντός δέκα (10) ηµερών από την
υπογραφή της σύµβασης και θα ολοκληρωθεί κατά µέγιστο εντός ενός (1) µήνα από την
υπογραφή της σύµβασης.
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει τα υλικά σύµφωνα µε την επιθυµία του
∆ήµου ολικά ή τµηµατικά. Σε περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων τα υλικά θα παραδίδονται
άµεσα µετά από ειδοποίηση του ∆ήµου και εύλογη προθεσµία. Τυχόν παρατηρούµενες
καθυστερήσεις θα έχουν συνέπεια την διαγραφή του προµηθευτή από το µητρώο
προµηθευτών του ∆ήµου και ο ∆ήµος θα έχει το δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του, τους χρόνους παράδοσης των
προσφεροµένων υλικών.
Σε περίπτωση αδυναµίας του προµηθευτή να προµηθεύσει τα υλικά ή παρατηρούµενων
καθυστερήσεων παραδόσεως των υλικών ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα µε απόφαση του
∆ηµάρχου να διαλύσει την σύµβαση και να αναθέσει την προµήθεια στον αµέσως επόµενο
µειοδότη του διαγωνισµού. Η διαφορά της αξίας θα παρακρατηθεί από τις εγγυήσεις ή θα
καταλογισθεί σε βάρος του προµηθευτή ανάλογα µε το ύψος της οικονοµικής ζηµίας που έχει
ο ∆ήµος Ηράκλειας.
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου, παρουσία του
αναδόχου, εάν αυτός το επιθυµεί, η οποία έχει συγκροτηθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα
στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σύµβαση και στα
άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Λόγω της φύσης της προµήθειας ο έλεγχος θα είναι κύρια
ποσοτικός, ενώ η κατάσταση και η ποιότητα των παραλαµβανοµένων υλικών θα ελέγχεται
µακροσκοπικά και δειγµατοληπτικά. Τελικό έλεγχο της ποιότητας των υλικών συνιστά η
εγκατάστασή και έναρξη λειτουργίας αυτών.
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΟΡΡΙΨΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
Με γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να
γίνει αντικατάσταση ακατάλληλων ή ελαττωµατικών υλικών, σύµφωνα κατά τα λοιπά µε τις
διατάξεις του άρθρου 34 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε
υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας
βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό
γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι,
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού
του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή
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προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα
που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος
ανάλογα.
ΑΡΘΡΟ 8: ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Η πληρωµή θα γίνει µόλις συµπληρωθεί η παράδοση υλικών στο ∆ήµο Ηράκλειας, συνταχθεί
και υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβής υλικών και υποβληθούν τα νόµιµα δικαιολογητικά
πληρωµής.
Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα συµφωνητικού, αντίγραφα, κηρύκεια κλπ.
Επίσης βαρύνουν τον προµηθευτή οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.
Οι πληρωµές θα γίνονται µετά από την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής.
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις.
Τετάρτη, 07/05/2012
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Απόστολος Βεράνης
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
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Aριθµ. Μελέτης:

4/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ: για τις δράσεις 1.3.5 – ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
και 2.2.2 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ του έργου µε τον τίτλο «Common
paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
17. Τεχνική περιγραφή
18. Προϋπολογισµός
19. Περιγραφικό τιµολόγιο
20. Συγγραφή υποχρεώσεων
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα µελέτη προβλέπετε η προµήθεια Η/Υ για την υλοποίηση των
∆ράσεων 1.3.5 – Γραφείο ∆ιαχείρισης Έργου και 2.2.2 – Γραφείο
Πληροφόρησης του έργου µε τον τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar
areas of Strymon river area» και το ακρωνύµιο «CommoNaR».
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Mε την υπ. αριθµ. 300155/ΜΑ196/14-1-2011 απόφαση της Κ.Τ.Γ. του Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» εγκρίθηκε η πρόταση του
∆ήµου Ηράκλειας µε τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon
river area», συνολικού προϋπολογισµού 534.811,11€. Η ανάθεση της προµήθειας Η/Υ για
την υλοποίηση των ∆ράσεων 1.3.5 – Γραφείο ∆ιαχείρισης Έργου και 2.2.2 – Γραφείο
Πληροφόρησης του συγκεκριµένου έργου αποτελεί υποέργο της συνολικής πρότασης.
1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Υ
12. Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές που προορίζονται για το γραφείο διαχείρισης και το
γραφείο πληροφόρησης του έργου CommoNar.
Επεξεργαστής: τουλάχιστον δύο πυρήνων µε συχνότητα λειτουργίας ίση ή µεγαλύτερη από
2.30GHz.
Οθόνη: τουλάχιστον υψηλής ευκρίνειας 15.6" LED.
Μνήµη: ίση ή µεγαλύτερη από 2048MB DDR3
Σκληρός ∆ίσκος: ίσος ή µεγαλύτερος από 500 GB SATA,.
Οπτικός ∆ίσκος: DVD Writer (+/-R +/-RW).
Floppy Disk: δεν είναι απαραίτητο
Κάρτα γραφικών: τουλάχιστον 1 GB αυτόνοµης µνήµης.
Ενσύρµατη επικοινωνία: Ενσωµατωµένο Ethernet LAN 10/100.
Ασύρµατη επικοινωνία: WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth.
∆ιασυνδέσεις: τουλάχιστον 2 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x Mic-in, 1 x
Headphone-out, 1 x DC-in.
Ήχος: ενσωµατωµένα Ηχεία
Πρόσθετα χαρακτηριστικά: WebCam µε ενσωµατωµένο ψηφιακό µικρόφωνο, 2-in-1 card
reader (SD, MMC).
Πληκτρολόγιο: Πληκτρολόγιο µε αριθµητικό πληκτρολόγιο, TouchPad
Μπαταρία: λιθίου ιόντων (Li-Ion).
Λειτουργικό σύστηµα και λογισµικό : Windows 7 Ελληνικά & πακέτο Office 2010 Ελληνικό
Εγγύηση : τουλάχιστον 2 ΕΤΗ.

13. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές που προορίζονται για το γραφείο διαχείρισης και το γραφείο
πληροφόρησης του έργου CommoNar.
Επεξεργαστής: τουλάχιστον δύο πυρήνων µε συχνότητα λειτουργίας ίση ή µεγαλύτερη από
2.30GHz.
Οθόνη: Υψηλής ευκρίνειας τουλάχιστον 22" LED µε ανάλυση τουλάχιστον 1600 x 900.
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Μνήµη: ίση ή µεγαλύτερη από 2048MB DDR3
Σκληρός ∆ίσκος: ίσoς ή µεγαλύτερoς από 500 GB SATA,.
Οπτικός ∆ίσκος: DVD Writer (+/-R +/-RW)
Floppy Disk: δεν είναι απαραίτητο
Κάρτα γραφικών: τουλάχιστον 1 GB αυτόνοµης µνήµης.
Ενσύρµατη επικοινωνία: εξωτερική Ethernet LAN 10/100.
Ήχος: τουλάχιστον 5-1 channel High-Definition µε εξωτερικά ηχεία
Πληκτρολόγιο & mouse : 101 πλήκτρων & optical.
Λειτουργικό σύστηµα και λογισµικό : Windows 7 Ελληνικά & πακέτο Office 2010 Ελληνικό
Εγγύηση : τουλάχιστον 2 έτη.
Οι φορητοί και οι επιτραπέζιοι υπολογιστές θα πρέπει να παραδοθούν µε εγκατεστηµένα (όχι
προεγκατεστηµένα) τα λογισµικά τους.

Τετάρτη, 07/05/2012
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Απόστολος Βεράνης
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η/Υ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1

Φορητοί Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές

ΤΕΜ

2

569,10

1138,21

261,79

1.400,00

2

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

ΤΕΜ

2

447,15

894,30

205,70

1.100,00

2.032,52

467,48

2.500,00

ΣΥΝΟΛΟ:

Οι αναφερόµενες τιµές µορφώθηκαν µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες
τιµές εµπορίου σε αντίστοιχο είδος.

Τετάρτη, 07/05/2012
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Απόστολος Βεράνης
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
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Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι τιµές του παρόντος αναφέρονται στην προµήθεια Η/Υ για την υλοποίηση των ∆ράσεων
1.3.5 – Γραφείο ∆ιαχείρισης Έργου και 2.2.2 – Γραφείο Πληροφόρησης του έργου µε τον
τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area» και το
ακρωνύµιο «CommoNaR» και περιλαµβάνουν:
α) Τις δαπάνες εισαγωγής από το εσωτερικό
β) Τις δαπάνες των επισφαλών εξόδων, τις κάθε είδους κρατήσεις, τέλη, δασµούς,
ασφάλιστρα κ.λπ.
γ) το ποσοστό κέρδους του προµηθευτή που θα εκτελέσει την προµήθεια.
Β’ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1) Η/Υ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Για την προµήθεια ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, σύµφωνα κατά τα άλλα µε
τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης µελέτης.
Κόστος ενός (1) τεµαχίου
Τιµή ΕΥΡΩ: ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ

(250,00)

ΑΡΘΡΟ 2Ο
Για την προµήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, σύµφωνα κατά τα άλλα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσης µελέτης.
Κόστος ενός (1) τεµαχίου
Τιµή ΕΥΡΩ: ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ

(250,00)

Τετάρτη, 07/05/2012
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Απόστολος Βεράνης
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ για την
υλοποίηση των Δράσεων 1.3.5 – Γραφείο Διαχείρισης Έργου και 2.2.2 – Γραφείο
Πληροφόρησης του έργου με τον τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area» και το ακρωνύμιο «CommoNaR». Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει
να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις για ποιότητα και αξιοπιστία και να είναι σύμφωνα με τις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οι κατασκευάστριες εταιρείες θα πρέπει να είναι αξιόπιστες,
ευρέως γνωστές και με καλή φήμη. Οι εκπρόσωποι - αντιπρόσωποι αυτών θα έχουν στη
διάθεση τους όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια και πιστοποιητικά.
ΑΡΘΡΟ 2: ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
1.Tον ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ), Υπουργική Απόφαση ΥΠ.ΕΣ
11389/23/3/1993, ΦΕΚ 185Β/93,µε όλες τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
που ακολούθησαν.
2. Τον ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (∆.Κ.Κ.) Π.∆. 3463/06
Ο διαγωνισµός και η προµήθεια θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται
αναλυτικά στην διακήρυξη. Η παρούσα είναι αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τα υπό προµήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και θα ελεγχθούν µε βάση τις ισχύουσες
προδιαγραφές ποιότητας υλικών. Αν τα υλικά αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η
υπηρεσία έχει δικαίωµα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθµισµένης
ποιότητας, κατά την εκτίµηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να αυξοµειώσει µονοµερώς χωρίς αποζηµίωση ή αύξηση των
τιµών τις υπό προµήθεια ποσότητες. Κατά τα λοιπά δε, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της
Απόφασης 11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ.
∆εν επιτρέπεται µεταγενέστερη αύξηση των τιµών µονάδας και η προµήθεια δεν υπόκειται
στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιµών µονάδας.
Τα υλικά θα µεταφέρονται και θα παραδίδονται στην αποθήκη του ∆ήµου ή στον τόπο των
εργασιών σύµφωνα µε την επιθυµία της υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ο διαγωνιζόµενος µαζί µε το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς και το φάκελο µε τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη θα πρέπει να προσκοµίσει και φάκελο
µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προµήθεια υλικών που προσφέρει. Οφείλει επίσης να
αναφέρει και τη χώρα προέλευσης των υλικών καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής τους.
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο προµηθευτής κατά την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή ίση
προς το 10% της συµβατικής δαπάνης της προµήθειας µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
σύµφωνα µε το άρθρο 26 της Απόφ.11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ. Η εγγυητική αυτή επιστολή
θα επιστραφεί µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας.
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Σαν χρόνος οριστικής παραλαβής ορίζεται διάστηµα δύο (2) µηνών από την παραλαβή των
υλικών.
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η προµήθεια θα αρχίσει να εκτελείται σε διάστηµα εντός δέκα (10) ηµερών από την
υπογραφή της σύµβασης και θα ολοκληρωθεί κατά µέγιστο εντός ενός (1) µήνα από την
υπογραφή της σύµβασης.
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει τα υλικά σύµφωνα µε την επιθυµία του
∆ήµου ολικά ή τµηµατικά. Σε περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων τα υλικά θα παραδίδονται
άµεσα µετά από ειδοποίηση του ∆ήµου και εύλογη προθεσµία. Τυχόν παρατηρούµενες
καθυστερήσεις θα έχουν συνέπεια την διαγραφή του προµηθευτή από το µητρώο
προµηθευτών του ∆ήµου και ο ∆ήµος θα έχει το δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του, τους χρόνους παράδοσης των
προσφεροµένων υλικών.
Σε περίπτωση αδυναµίας του προµηθευτή να προµηθεύσει τα υλικά ή παρατηρούµενων
καθυστερήσεων παραδόσεως των υλικών ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα µε απόφαση του
∆ηµάρχου να διαλύσει την σύµβαση και να αναθέσει την προµήθεια στον αµέσως επόµενο
µειοδότη του διαγωνισµού. Η διαφορά της αξίας θα παρακρατηθεί από τις εγγυήσεις ή θα
καταλογισθεί σε βάρος του προµηθευτή ανάλογα µε το ύψος της οικονοµικής ζηµίας που έχει
ο ∆ήµος Ηράκλειας.
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου, παρουσία του
αναδόχου, εάν αυτός το επιθυµεί, η οποία έχει συγκροτηθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα
στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σύµβαση και στα
άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Λόγω της φύσης της προµήθειας ο έλεγχος θα είναι κύρια
ποσοτικός, ενώ η κατάσταση και η ποιότητα των παραλαµβανοµένων υλικών θα ελέγχεται
µακροσκοπικά και δειγµατοληπτικά. Τελικό έλεγχο της ποιότητας των υλικών συνιστά η
εγκατάστασή και έναρξη λειτουργίας αυτών.
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΟΡΡΙΨΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
Με γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να
γίνει αντικατάσταση ακατάλληλων ή ελαττωµατικών υλικών, σύµφωνα κατά τα λοιπά µε τις
διατάξεις του άρθρου 34 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε
υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας
βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό
γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι,
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού
του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή
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προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα
που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος
ανάλογα.
ΑΡΘΡΟ 8: ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Η πληρωµή θα γίνει µόλις συµπληρωθεί η παράδοση υλικών στο ∆ήµο Ηράκλειας, συνταχθεί
και υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβής υλικών και υποβληθούν τα νόµιµα δικαιολογητικά
πληρωµής.
Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα συµφωνητικού, αντίγραφα, κηρύκεια κλπ.
Επίσης βαρύνουν τον προµηθευτή οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.
Οι πληρωµές θα γίνονται µετά από την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής.
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις.
Τετάρτη, 07/05/2012
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Απόστολος Βεράνης
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
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Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια συστηµάτων εικόνας και ήχου για
το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «3.000,00 €»

Aριθµ. Μελέτης:

5/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ: για την ∆ράση 2.2.2 –
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ του έργου µε τον τίτλο «Common paths in
Natura and Ramsar areas of Strymon river area»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
21. Τεχνική περιγραφή
22. Προϋπολογισµός
23. Περιγραφικό τιµολόγιο
24. Συγγραφή υποχρεώσεων
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα µελέτη προβλέπετε η προµήθεια συστηµάτων εικόνας και ήχου
για την υλοποίηση της ∆ράσης 2.2.2 – Γραφείο Πληροφόρησης του έργου µε τον
τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area»
και το ακρωνύµιο «CommoNaR».
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Mε την υπ. αριθµ. 300155/ΜΑ196/14-1-2011 απόφαση της Κ.Τ.Γ. του Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» εγκρίθηκε η πρόταση του
∆ήµου Ηράκλειας µε τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon
river area», συνολικού προϋπολογισµού 534.811,11€. Η ανάθεση της προµήθειας
συστηµάτων εικόνας και ήχου για την υλοποίηση της ∆ράσης 2.2.2 – Γραφείο
Πληροφόρησης του συγκεκριµένου έργου αποτελεί υποέργο της συνολικής πρότασης.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ
που προορίζεται για το γραφείο πληροφόρησης του έργου CommoNar.
14. Φωτογραφική µηχανή
Τύπος: Digital SLR
Οθόνη: 3.0"" TFT.
Αισθητήρας: το ελάχιστο 14 Megapixels.
Παρεχόµενοι Φακοί: 2
∆ιάµετρος Φακού σε mm: 18-55mm & 55-200mm
Ανάλυση φωτογραφίας : το ελάχιστο 2256 x 1504 pixels.
Εγγραφή Εικόνας: JPEG, RAW
Εγγραφή Βιντεο: το ελάχιστο 1280 x 720
Εστίαση: Αυτόµατη - Χειροκίνητη.
∆ιάφραγµα: Ηλεκτρονικά ελεγχόµενο.
Ταχύτητα διαφράγµατος: 30-1/4000 δευτ.
Χρονοδιακόπτης: Ναι
Flash: Ενσωµατωµένο.
Εξωτερικό flash: Ναι
Τύπος Μνήµης: SD card, SDHC card
Παρεχόµενη µνήµη: το ελάχιστο 16 Gb SDHC
Συνδεσιµότητα: USB 2.0, Video output PAL/ NTSC, HDMI
Μπαταρία: Μπαταρία Li-ion Battery LP-E8.
Θήκη µεταφοράς : Ναι
Εγγύηση : το ελάχιστο 2 έτη

15. Τηλεόραση
Τύπος πάνελ : LED
Μέγεθος οθόνης : το ελάχιστο 40’’
Ανάλυση : το ελάχιστο 1980χ1080 Full HD
Συχνότητα σάρωσης : το ελάχιστο 100 Hz
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Ελληνική ∆ηµοκρατία
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ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια συστηµάτων εικόνας και ήχου για
το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «3.000,00 €»

Ethernet: Ναι
Wifi: Wifi ready
HDMI : το ελάχιστο 2
USB 2.0 : το ελάχιστο 2
Component : το ελάχιστο 1
Composite : το ελάχιστο 1
Scart : το ελάχιστο 1
Εγγύηση : το ελάχιστο 2 έτη
16. Video projector
Φωτεινότητα : το ελάχιστο 2000 Lumens
Λόγος Αντίθεσης: το ελάχιστο 4000:1
Ανάλυση : το ελάχιστο 1024x768
Φορµά Εικόνας: 4:3 & 16:9
Εστίαση: manual
∆ιάρκεια Λυχνίας: το ελάχιστο 3000 ώρες
HDMI : το ελάχιστο 2
Composite : το ελάχιστο 1
Εγγύηση : το ελάχιστο 2 έτη
17. DVD player
∆ίσκοι Αναπαραγωγής: το ελάχιστο Blu-ray, DVD-Video / DVD±R / DVD±RW, CD DA /
CD-R / CD-RW
Αναπαραγωγή αρχείων εικόνας: HD JPEG , WMV, MKV, AVCHD, DivX HD, MPEG 2/4
Αναπαραγωγή αρχείνω ήχου : Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS,
MP3, WMA
Ethernet: Ναι
Wifi: Wifi ready
HDMI : το ελάχιστο 1
USB 2.0 : το ελάχιστο 1
Component : το ελάχιστο 1
Composite : το ελάχιστο 1
Scart : το ελάχιστο 1
Εγγύηση : το ελάχιστο 1 έτη

Τετάρτη, 07/05/2012
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Απόστολος Βεράνης
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
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Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
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ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ
ΗΧΟΥ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1

Φωτογραφική µηχανή

ΤΕΜ

1

813,00

813,00

187,00

1000

2

Τηλεόραση

TEM

1

813,00

813,00

187,00

1000

3

Video projector

TEM

1

650,40

650,40

149,60

800

4

DVD player

ΤΕΜ

1

162,60

162,60

37,40

200

2.439.00

561,00

3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ:

Οι αναφερόµενες τιµές µορφώθηκαν µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες
τιµές εµπορίου σε αντίστοιχο είδος.

Τετάρτη, 07/05/2012
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Απόστολος Βεράνης
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
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το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar areas of
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Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «3.000,00 €»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι τιµές του παρόντος αναφέρονται στην προµήθεια συστηµάτων εικόνας και ήχου για την
υλοποίηση της ∆ράσης 2.2.2 – Γραφείο Πληροφόρησης του έργου µε τον τίτλο «Common
paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area» και το ακρωνύµιο
«CommoNaR» και περιλαµβάνουν:
α) Τις δαπάνες εισαγωγής από το εσωτερικό
β) Τις δαπάνες των επισφαλών εξόδων, τις κάθε είδους κρατήσεις, τέλη, δασµούς,
ασφάλιστρα κ.λπ.
γ) το ποσοστό κέρδους του προµηθευτή που θα εκτελέσει την προµήθεια.

Β’ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1) Η/Υ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Για την προµήθεια ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, σύµφωνα κατά τα άλλα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσης µελέτης.
Κόστος ενός (1) τεµαχίου
Τιµή ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ
(1.000,00)
ΑΡΘΡΟ 2Ο
Για την προµήθεια ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, σύµφωνα κατά τα άλλα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσης µελέτης.
Κόστος ενός (1) τεµαχίου
Τιµή ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ
(1.000,00)
ΑΡΘΡΟ 3Ο
Για την προµήθεια VIDEO PROJECTOR, σύµφωνα κατά τα άλλα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσης µελέτης.
Κόστος ενός (1) τεµαχίου
Τιµή ΕΥΡΩ: ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ
ΑΡΘΡΟ 4Ο
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια συστηµάτων εικόνας και ήχου για
το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «3.000,00 €»

Για την προµήθεια DVD PLAYER, σύµφωνα κατά τα άλλα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσης µελέτης.
Κόστος ενός (1) τεµαχίου
Τιµή ΕΥΡΩ: ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ
Τετάρτη, 07/05/2012
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Απόστολος Βεράνης
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια συστηµάτων εικόνας και ήχου για
το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «3.000,00 €»

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια συστημάτων εικόνας και ήχου για την υλοποίηση
της Δράσης 2.2.2 – Γραφείο Πληροφόρησης του έργου με τον τίτλο «Common paths in
Natura and Ramsar areas of Strymon river area» και το ακρωνύμιο «CommoNaR». Τα
προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις για ποιότητα και
αξιοπιστία και να είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οι κατασκευάστριες
εταιρείες θα πρέπει να είναι αξιόπιστες, ευρέως γνωστές και με καλή φήμη. Οι εκπρόσωποι
- αντιπρόσωποι αυτών θα έχουν στη διάθεση τους όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια και
πιστοποιητικά.
ΑΡΘΡΟ 2: ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
1.Tον ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ), Υπουργική Απόφαση ΥΠ.ΕΣ
11389/23/3/1993, ΦΕΚ 185Β/93,µε όλες τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
που ακολούθησαν.
2. Τον ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (∆.Κ.Κ.) Π.∆. 3463/06
Ο διαγωνισµός και η προµήθεια θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται
αναλυτικά στην διακήρυξη. Η παρούσα είναι αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τα υπό προµήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και θα ελεγχθούν µε βάση τις ισχύουσες
προδιαγραφές ποιότητας υλικών. Αν τα υλικά αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η
υπηρεσία έχει δικαίωµα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθµισµένης
ποιότητας, κατά την εκτίµηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να αυξοµειώσει µονοµερώς χωρίς αποζηµίωση ή αύξηση των
τιµών τις υπό προµήθεια ποσότητες. Κατά τα λοιπά δε, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της
Απόφασης 11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ.
∆εν επιτρέπεται µεταγενέστερη αύξηση των τιµών µονάδας και η προµήθεια δεν υπόκειται
στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιµών µονάδας.
Τα υλικά θα µεταφέρονται και θα παραδίδονται στην αποθήκη του ∆ήµου ή στον τόπο των
εργασιών σύµφωνα µε την επιθυµία της υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ο διαγωνιζόµενος µαζί µε το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς και το φάκελο µε τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη θα πρέπει να προσκοµίσει και φάκελο
µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προµήθεια υλικών που προσφέρει. Οφείλει επίσης να
αναφέρει και τη χώρα προέλευσης των υλικών καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής τους.
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο προµηθευτής κατά την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή ίση
προς το 10% της συµβατικής δαπάνης της προµήθειας µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
σύµφωνα µε το άρθρο 26 της Απόφ.11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ. Η εγγυητική αυτή επιστολή
θα επιστραφεί µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας.
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Προϋπολογισµός: «3.000,00 €»

Σαν χρόνος οριστικής παραλαβής ορίζεται διάστηµα δύο (2) µηνών από την παραλαβή των
υλικών.
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η προµήθεια θα αρχίσει να εκτελείται σε διάστηµα εντός δέκα (10) ηµερών από την
υπογραφή της σύµβασης και θα ολοκληρωθεί κατά µέγιστο εντός ενός (1) µήνα από την
υπογραφή της σύµβασης.
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει τα υλικά σύµφωνα µε την επιθυµία του
∆ήµου ολικά ή τµηµατικά. Σε περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων τα υλικά θα παραδίδονται
άµεσα µετά από ειδοποίηση του ∆ήµου και εύλογη προθεσµία. Τυχόν παρατηρούµενες
καθυστερήσεις θα έχουν συνέπεια την διαγραφή του προµηθευτή από το µητρώο
προµηθευτών του ∆ήµου και ο ∆ήµος θα έχει το δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του, τους χρόνους παράδοσης των
προσφεροµένων υλικών.
Σε περίπτωση αδυναµίας του προµηθευτή να προµηθεύσει τα υλικά ή παρατηρούµενων
καθυστερήσεων παραδόσεως των υλικών ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα µε απόφαση του
∆ηµάρχου να διαλύσει την σύµβαση και να αναθέσει την προµήθεια στον αµέσως επόµενο
µειοδότη του διαγωνισµού. Η διαφορά της αξίας θα παρακρατηθεί από τις εγγυήσεις ή θα
καταλογισθεί σε βάρος του προµηθευτή ανάλογα µε το ύψος της οικονοµικής ζηµίας που έχει
ο ∆ήµος Ηράκλειας.
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου, παρουσία του
αναδόχου, εάν αυτός το επιθυµεί, η οποία έχει συγκροτηθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα
στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σύµβαση και στα
άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Λόγω της φύσης της προµήθειας ο έλεγχος θα είναι κύρια
ποσοτικός, ενώ η κατάσταση και η ποιότητα των παραλαµβανοµένων υλικών θα ελέγχεται
µακροσκοπικά και δειγµατοληπτικά. Τελικό έλεγχο της ποιότητας των υλικών συνιστά η
εγκατάστασή και έναρξη λειτουργίας αυτών.
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΟΡΡΙΨΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
Με γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να
γίνει αντικατάσταση ακατάλληλων ή ελαττωµατικών υλικών, σύµφωνα κατά τα λοιπά µε τις
διατάξεις του άρθρου 34 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε
υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας
βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό
γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι,
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού
του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή
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ΑΔΑ: Β49ΗΩΡΤ-ΘΣΘ

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια συστηµάτων εικόνας και ήχου για
το έργο:«Common paths in Natura and Ramsar areas of
Strymon river area»
Χρηµατοδότηση: Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Προϋπολογισµός: «3.000,00 €»

προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα
που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος
ανάλογα.
ΑΡΘΡΟ 8: ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Η πληρωµή θα γίνει µόλις συµπληρωθεί η παράδοση υλικών στο ∆ήµο Ηράκλειας, συνταχθεί
και υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβής υλικών και υποβληθούν τα νόµιµα δικαιολογητικά
πληρωµής.
Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα συµφωνητικού, αντίγραφα, κηρύκεια κλπ.
Επίσης βαρύνουν τον προµηθευτή οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.
Οι πληρωµές θα γίνονται µετά από την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής.
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις.
Τετάρτη, 07/05/2012
Θεωρήθηκε

Συντάχθηκε

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης
∆ήµαρχος Ηράκλειας

Απόστολος Βεράνης
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
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