
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                Λαμία:   4 / 10 /2011
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                            Αρ. πρ.   4064
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3
 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού
 Τηλέφωνο : ( 22313-53318 )

ΘΕΜΑ: «Επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση Προμηθειών –Υπηρεσιών με πρόχειρο 
διαγωνισμό  για την  προμήθεια Η/Υ,  και  συναφών  συσκευών  (εκτυπωτών,  scanners, 
κλπ)  για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Φθιώτιδας  της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/τ.  Α΄/7-6-2010)  Νέα  Αρχιτεκτονική  της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το  Π.Δ.  148/2010  (ΦΕΚ  241/τ.  Α΄/27-12-2010)  Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Στερεάς 

Ελλάδας.

3. Τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/95  «Περί  Προμηθειών  του  Δημόσιου  Τομέα  και  ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων».

4.
Το Π.Δ.  118/2007 « Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου » και  το Π.Δ.  60/2007 «Περί 

συντονισμού των διαδικασιών συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου [κπδ] [φεκ 266 

α/4-12-96].

6. Το ΦΕΚ 1291/11-8-2010 τεύχος Β΄ με τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 35130/739 απόφασης 

για αύξηση των χρηματικών  ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.  2362/95 για σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 

έργων.

7. Την αρ. 12 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, θέμα 

«Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμών  που  αφορούν  προμήθειες  υλικών  και  παροχής 
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υπηρεσιών  έτους  2011  για  την  κάλυψη  των  αναγκών των  υπηρεσιών  της  Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας ανά περιφερειακή ενότητα» θέμα 4 πρακτικό Π.Σ. 2 /24-2-2011.

8. Την  ανάγκη διενέργειας  πρόχειρου  διαγωνισμού για  την  ανάδειξη  προμηθευτή  για  την 

προμήθεια Η/Υ και συναφών συσκευών (εκτυπωτές, σαρωτές κλπ.) για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

9. Την  αριθμ.  223/9ο /4-4-2011  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης των όρων του διαγωνισμού.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  έγγραφες  σφραγισμένες  προσφορές  σε  ΕΥΡΩ  με 

κριτήριο κατακύρωσης  ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την ανάδειξη μειοδότη για την 

προμήθεια  Η/Υ, και συναφών συσκευών (εκτυπωτές scanners σαρωτές κλπ) ανά κωδικό 

για τις  ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας 

Στερεάς  Ελλάδας,  σύμφωνα  με  τον  πίνακα  του  παραρτήματος  Α΄,  προϋπολογισμένης 

δαπάνης 55.000,00 € περίπου με Φ.Π.Α.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ Ω Ρ Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/νση Οικονομικού, Πλατεία Ελευθερίας 
3/ 3ος όροφος

24-10-2011 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00 π.μ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για όλα ή ορισμένα είδη θα 

επαναληφθεί την 31
η
 /10/2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ., με τους ίδιους όρους 

στον ίδιο τόπο.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι [120] ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενους  από  την  επόμενη  ημέρα  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  της  δε 

εγγύησης συμμετοχής [150] ημέρες [ημερολογιακές] τουλάχιστον.

Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από Δημόσια τριμελή επιτροπή.

Ο διαγωνισμός αφορά τη σύναψη σύμβασης διάρκειας ενός έτους για την προμήθεια των 

ειδών Η/Υ, εκτυπωτών, και συναφών συσκευών (εκτυπωτές scanners σαρωτές κλπ), ανά 

κωδικό σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, μετά 

την  κατακύρωση  του  πρακτικού  από  το  άνοιγμα  των  προσφορών  της  Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι  προσφερόμενες  τιμές  να  δοθούν  ανά  είδος,  σύμφωνα  με  το  παράρτημα  Α΄,  της 

διακήρυξης.

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προμηθεύεται τμηματικά τα προσφερόμενα είδη (π.χ. 

Η/Υ, Οθόνη, εκτυπωτής, πληκτρολόγιο, λογισμικό κλπ).

Οι  προδιαγραφές  των  ειδών  αναφέρονται  στο  παράρτημα  Α΄  το  οποίο  αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής και τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται 

στο Παράρτημα Β΄, που είναι και αυτό αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

• Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

• Συνεταιρισμοί και

• Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Περίληψη της παρούσας απόφασης θα δημοσιευτεί στις τοπικές εφημερίδες:

1)    ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ   2)   ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ

Πληρωμές – κρατήσεις:

Ο  τρόπος  πληρωμής  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  περί  Δημοσίου 

Λογιστικού και οι κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες θα βαρύνουν τους μειοδότες και θα πληρωθούν με 

την εξόφληση του πρώτου λογαριασμού σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3548/2007.

Τυχόν  διευκρινίσεις  σχετικά  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  παρέχονται  από  τη  Δ/νση 

Οικονομικού (τηλ. 2231353318).
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Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:

• Τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τους  συμπληρωματικούς  όρους  του  διαγωνισμού 

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄-Β΄]

• Το Π.Δ. 118/2007 Κ. Π. Δ.  Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου.

•
Το Π.Δ. 60/2007  « Περί συντονισμού  των διαδικασιών συμβάσεων έργων, προμηθειών 

και υπηρεσιών ».

• Το νόμο 2286/1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

• Το Π.Δ. 394/96 Κ.Π.Δ. «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

•
Τα άρθρα 40-42 του Π.Δ. 173/90 όπως ισχύουν σήμερα.

Επισυνάπτονται τα παραρτήματα.

α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄]

β) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄].

γ). ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄].

δ). ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄]

Τα ανωτέρω παραρτήματα θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.pste.gov.gr.

                                                                                       Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                                                          α/α

                                                                                       ΘΩΜΑΣ Ε. ΣΤΑΪΚΟΣ

                                                                                       ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες
κ. Εκτελεστικό Γραμματέα
κ. κ. Γενικοί Διευθυντές
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στ. Ελλάδας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΟΘΟΝΗΣ

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

A1 Εξειδικευμένοι Προσωπικοί 
Υπολογιστές 

A1.1 Γενικά    
A1.1.1 Αριθμός Μονάδων

A1.1.2

Το προτεινόμενο σύστημα 
πρέπει να είναι σύγχρονης 
τεχνολογίας με ανακοίνωση τους 
τελευταίους 12 μήνες από την 
υποβολή της προσφοράς

ΝΑΙ

A1.1.3

Όλες οι διακριτές συνιστώσες 
του συστήματος (οθόνη-
πληκτρολόγιο-ποντίκι-κεντρική 
μονάδα) θα πρέπει να είναι του 
ίδιου κατασκευαστή.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Α1.1.4

Όλες οι διακριτές συνιστώσες 
του συστήματος θα πρέπει να 
καλύπτονται από τους ίδιους 
όρους εγγύησης.

ΝΑΙ

A1.2 Mητρική κάρτα/CPU/Chassis 

A1.2.1
Τύπος θήκης Επιδαπέδιος 

Mini/micro 
tower

A1.2.2 Η θήκη θα πρέπει να ανοίγει 
χωρίς τη χρήση εργαλείων

ΝΑΙ

A1.2.3 Τύπος μητρικής ΑΤΧ/ΒΤΧ
A1.2.4 C.P.U. NAI

A1.2.5 Πολυπύρηνος με πολυνηματική 
λειτουργία 4 νημάτων NAI

A1.2.6 Αρ. Πυρήνων ≥2
A1.2.7 Συχνότητα ≥3
A1.2.8 Cache memory ≥ 3
A1.3 Κεντρική Μνήμη
A1.3.1 Τύπος DDR3
A1.3.2 Εγκατεστημένη μνήμη ≥4 GB
A1.3.3 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥16
A1.3.4 Ταχύτητα – Συχνότητα ≥1066
A1.4 Θύρες I/O
A1.4.1 Παράλληλη ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
A1.4.2 Σειριακή ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
A1.4.3 Πληκτρολογίου (PS/2) ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
A1.4.4 Ποντικιού (PS/2) ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
A1.4.5 Συνολικές θύρες USB 2.0 ≥8

A1.4.6 Θύρες USB στο εμπρόσθιο 
μέρος της θήκης ≥2

A1.5 Τροφοδοτικό
A1.5.1 Τύπου Active PFC ΝΑΙ
A1.5.2 Ενεργειακή απόδοση ≥90%

A1.6 Μονάδα σκληρού δίσκου
A1.6.1 Πλήθος Μονάδων 1
A1.6.2 Ωφέλιμη Χωρητικότητα (GΒ) ≥500
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A1.6.3 Ρυθμός Περιστροφής (rpm) ≥7200
A1.6.4 Τύπος Interface Serial ATA 
A1.6.5 Ρυθμός Μετάδοσης δεδομένων 6GBps
A1.6.6 Μέγεθος Βuffer ≥16
A1.7 Μονάδα DVD+/-RW

A1.7.1
Το σύστημα θα πρέπει να 
διαθέτει εσωτερική συσκευή 
ανάγνωσης/εγγραφής DVD RW

NAI

A1.7.6 Να έχει δυνατότητα εγγραφής 
DVD +, DVD - NAI

A1.7.7 Να έχει δυνατότητα εγγραφής 
DVD Dual Layer ΝΑΙ

A1.7.8
Το σύστημα θα πρέπει να 
συνοδεύεται από λογισμικό 
εγγραφής/αντιγραφής CD/DVD

NAI

A1.7.9 Τύπος σύνδεσης SATA
A1.8 Υποσύστημα γραφικών

A1.8.1 Τύπος/μοντέλο ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

A1.8.2
Το σύστημα θα πρέπει να 
διαθέτει ενσωματωμένη κάρτα 
γραφικών

ΝΑΙ

A1.8.6 Να διαθέτει έξοδο VGA NAI
A1.8.7 Να διαθέτει έξοδο DisplayPort ΝΑΙ

A1.8.8 Να μπορεί να υποστηρίξει 2 
οθόνες

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

A1.8.9
Η κάρτα γραφικών θα πρέπει να 
υποστηρίζει το πρότυπο DirectX 
10

NAI

A1.8.10
Το υποσύστημα θα πρέπει να 
μπορεί να υποστηρίξει 
αναλύσεις έως 2560 x 1600 

NAI

A1.9 Κάρτα Δικτύου
A1.9.1 Ethernet Card 10/100/1000 ΝΑΙ
A1.9.2 Υποδοχή RJ45 ΝΑΙ

A1.9.3
To σύστημα θα πρέπει να 
συνοδεύεται από Patch cord 
UTP cat5 μήκους 5 μέτρων 

NAI

A1.10 Υποσύστημα Ήχου

A1.10.1

Ο υπολογιστής θα πρέπει να 
διαθέτει στερεοφωνικό 
υποσύστημα ήχου 16Ait, 44.1 
KHz

ΝΑΙ

A1.10.2

Το σύστημα θα πρέπει να 
διαθέτει έξοδο ακουστικών και 
είσοδο μικροφώνου στο 
εμπρόσθιο μέρος της θήκης

ΝΑΙ

A1.10.3
Το σύστημα θα πρέπει να 
διαθέτει έξοδο ήχου 
LINE/SPEAKER

ΝΑΙ

A1.10.4
Το σύστημα ηχείων να είναι 
ενσωματωμένο στον υπολογιστή 
ή στην οθόνη

NAI

A1.11 Οθόνη
A1.11.1 Τύπος-τεχνολογία TFT LCD
A1.11.2 Μέγεθος διαγωνίου ≥19’’
A1.11.3 Έγχρωμη ΝΑΙ
A1.11.4 Λόγος ύψους/πλάτος 16:10
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A1.11.5 Αρ. Υποστηριζόμενων 
χρωμάτων

≥16.2 
εκατομμύρια

A1.11.6 Φωτεινότητα ≥250

A1.11.7 Λόγος αντίθεσης 1000:1 ή 
καλύτερος

A1.11.8 Plug & Play ΝΑΙ
A1.11.9 Εγγενής Ανάλυση 1280 x 1024 
A1.11.1
0

Ρυθμός ανανέωσης >60Hz

A1.11.1
1

Υστέρηση απόκρισης ≤5

A1.11.1
2

Να διαθέτει βάση στήριξης ΝΑΙ

A1.11.1
3

Να διαθέτει υποδοχή για 
ασφάλιση με κλειδαριά 
ασφαλείας

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

A1.11.1
4

Να διαθέτει είσοδο VGA NAI

A1.12 Λοιπός Εξοπλισμός

A1.12.1

Πληκτρολόγιο τύπος QWERTY 
με μόνιμη αποτύπωση 
Ελληνικών και
Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε 
πλήκτρο

NAI

A1.12.2 Αριθμός Πλήκτρων ≥101
A1.12.3 Σύνδεση USΒ
A1.12.4 Mouse ΝΑΙ

A1.12.5 2 πλήκτρων οπτικό με τροχό 
κύλισης 

ΝΑΙ

A1.12.6 Σύνδεση USΒ
A1.13 Λογισμικό 

A1.13.1 Λειτουργικό σύστημα Windows 
7 Professional 64 bit Ελληνικά

ΝΑΙ

A1.13.1
Θα πρέπει να παραδοθεί 
αντίγραφο του λογισμικού των 
οδηγών σε CD ή DVD

ΝΑΙ

A1.13.2 Πρόγραμμα προστασίας ιών ΝΑΙ
A1.14 Τεκμηρίωση-Εγγύηση

A1.14.1

Εγγύηση που δίνει ο 
κατασκευαστής του προϊόντος 
στο χώρο εγκατάστασης (on-
site)

≥ 3

A1.15 Πιστοποιήσεις 

A1.15.1
Το προσφερόμενο σύστημα θα 
πρέπει να είναι πιστοποιημένο 
κατά EnergyStar 

NAI

A1.15.2
Το προσφερόμενο σύστημα θα 
πρέπει να διαθέτει ευρωπαϊκή 
πιστοποίηση CE 

NAI

A1.15.3
Το προσφερόμενο σύστημα θα 
πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση 
TCO’05 ή TCO 3.0

NAI

A1.15.4

Ο κατασκευαστής του 
συστήματος θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένος κατά 
ISO9001:2000 (ή μεταγενέστερη 
έκδοση)

NAI
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A1.15.5

Ο κατασκευαστής του 
συστήματος θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένος κατά 
ISO14001/EMAS

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

A1 Εκτυπωτής ΑΠΑΙΤΗΣΗ
A1.1 Τεχνολογία εκτύπωσης Laser βαρέως τύπου
A1.2 Είδος εκτύπωσης Ασπρόμαυρη
A1.3 Ανάλυση εκτύπωσης >=1200 dpi
A1.4 Ταχύτητα εκτύπωσης >= 33 σελ/λεπτό
A1.5 Μέγεθος εκτύπωσης Α4
A1.6 Βάρος χαρτιού εκτύπωσης 60-163 γραμμ.
A1.7 Μεγίστη Μηνιαία χρήση 50.000 αντίγραφα
A1.8 Εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ - ΑΥΤΟΜΑΤΑ
A1.9 Μνήμη εκτυπωτή >= 128ΜΒ
Α1.10 Συνδέσεις USB
Α1.11 Σύνδεση δικτύου NAI ΕΤΗΕRΝΕΤ
Α1.12 Ενιαίο toner-drum NAI

A1.13 Διάρκεια αναλωσίμων σε 
σελίδες NAI

A1.14 Να αναφερθεί η τιμή αγοράς 
toner-drum ΝΑΙ

A1.15 Πιστοποίηση κατά ISO9001 για 
τη διάρκεια των αναλωσίμων ΝΑΙ

A1.16 Πιστοποίηση συστήματος CE-ENERGY 
STAR

Α1.17 Εγγύηση > = 1 χρόνο

                                                                                                             Ο Προϊστάμενος 
                                                                                                         Δ/νσης Οικονομικού α/α

                                                                                                              Βασίλειος Κύρκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ  EΥΡΩ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007)

Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  υποβάλλουν,  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  τα  εξής 
δικαιολογητικά :

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ίση με το 5% επί της προϋπολογισμένης 
δαπάνης, ( 2.750  €).

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.  1599/86,  όπως εκάστοτε  ισχύει  με  θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής στην οποία  :

 α)  θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν

 β) θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,
 

i. δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  κάποιο  αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για 
κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  απάτης,  εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας

ii. δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης , 
εκκαθάρισης

iii. είναι  φορολογικά  και  ασφαλιστικά  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις 
τους

iv. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά περίπτωση

    γ) θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 
των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

Εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στους  διαγωνισμούς   με αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η προσφορά θα υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα:
Α). Πρωτότυπα δικαιολογητικά Β). Φωτοαντίγραφα σε κλειστούς υπό-φακέλους. 
Κάθε υπο-φάκελος θα περιλαμβάνει:

1. φάκελο δικαιολογητικών, 
2. φάκελος τεχνικής προσφορά, 
3. φάκελος οικονομικής προσφοράς(πρωτότυπη και αντίγραφο). 

Όλη η προσφορά πρωτότυπη και αντίγραφα θα υποβληθεί σε ενιαίο φάκελο.

9



Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλλει , σε σφραγισμένο φάκελο, τα 
εξής δικαιολογητικά:

α)   Οι Έλληνες  πολίτες
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από 

την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να 
προκύπτει  ότι  δεν έχουν καταδικασθεί  με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή 
για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  απάτης,  εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας

2. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  έκδοσης  του 
τελευταίου  εξαμήνου,  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης 
ειδοποίησης  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και ότι 
δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση .

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο 
να  προκύπτει  ότι,  κατά  την  ημερομηνία  της  ως  άνω  ειδοποίησης  είναι 
ενήμεροι  ως  προς τις  υποχρεώσεις  τους που αφορούν εισφορές  κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο 
να  προκύπτει  ότι,  κατά  την  ημερομηνία  της  ως  άνω  ειδοποίησης,  είναι 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

5. Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου  με  το  οποίο  να  πιστοποιείται  η 
εγγραφή  τους  σε  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.  Για 
όσους  ασκούν  γεωργικό  ή  κτηνοτροφικό  επάγγελμα,  απαιτείται  σχετική 
βεβαίωση  άσκησης  επαγγέλματος  από  αρμόδια  αρχή  του  Δημοσίου  ή  του 
οικείου ΟΓΑ.

6. Βεβαίωση  του  προμηθευτή  ότι  διαθέτει  πλήρως  εξοπλισμένο  συνεργείο 
επισκευής  και  συντήρησης  του  μηχανήματος  ή  βεβαίωση  του  οίκου 
κατασκευής του μηχανήματος ότι το συνεργείο με το οποίο συνεργάζεται έχει 
εκπαιδευτεί στη συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.

7. Υπεύθυνη  δήλωση  του  συμμετέχοντα  συμμόρφωσης  με  τις  αντίστοιχες 
τεχνικές  προδιαγραφές  της  διακήρυξης  και  με  τους  όρους  τους  οποίους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

β)  Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά 
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει  ότι  δεν τελούν υπό  εκκαθάριση,  όπως εκάστοτε ισχύει  και 
επίσης  ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  κοινής  ή  ειδικής 
εκκαθάρισης.

3.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  για  τους  διαχειριστές,  στις  περιπτώσεις  των 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε) και 
Ε.Ε) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο στις περιπτώσεις των ανωνύμων 
εταιρειών  (Α.Ε),   ή  άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας  διοικητικής  ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης στις περιπτώσεις αλλοδαπών νομικών προσώπων , 
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από το οποίο να προκύπτει ότι  δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση  για 
κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή 
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας.

γ)  Οι  Συνεταιρισμοί
              Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά..

1. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής ότι ο Συν/σμος λειτουργεί νόμιμα.
2. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο αρμόδιας  διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από 
το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  δεν  έχει 
καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  απόφαση  ,  για  κάποιο  αδίκημα  σχετικό  με  την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  ή για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας.

δ)  Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή Προσφορά.
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην Ένωση.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί 
με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(άρθρο 11, 12 Π.Δ. 118/2007)

Προσφορές  οι οποίες  ισχύουν για διάστημα μικρότερο από 30 ημέρες  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες.
Με ποινή να μην γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε 
σφραγισμένο  φάκελο  καθαρογραμμένη  και  χωρίς  ξύσματα,  σε  δύο  αντίγραφα.  Οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν  να προσφέρουν τιμές  ανά είδος και για το σύνολο 
των προς προμήθεια ειδών του συνημμένου παραρτήματος Α. Δε γίνονται δεκτές προσφορές 
για μεμονωμένα είδη.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
β.  Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 
γ.  Ο αριθμός  της  διακήρυξης
δ.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε.  Τα στοιχεία  του αποστολέα

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 
συμμετοχής η υπεύθυνη δήλωση και η βεβαίωση εκπροσώπησης, όπου απαιτείται κλπ.

Τα τεχνικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, (μέσα στον κυρίως φάκελο)με 
την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο (μέσα στον κυρίως 
φάκελο) με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Προσφορές  που  υποβάλλονται  στην  Επιτροπή  μετά  την  έναρξη  της  διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη.

Η αποσφράγιση γίνεται με την πιο κάτω διαδικασία:
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α) Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος,  μονογράφεται  και  σφραγίζονται  από  την 
Επιτροπή, όλα τα δικαιολογητικά. Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς, μονογράφεται 
και  αποσφραγίζεται  μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων. 
Δικαίωμα  γνωστοποίησης  των  οικονομικών  προσφορών  και  παρουσίας  κατά  την 
αποσφράγιση  έχουν  μόνο  όσοι  εκ  των  συμμετεχόντων  ΔΕΝ  απορρίφθηκαν  κατά  τα 
προηγούμενα στάδια αξιολόγησης.

β) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά 
την αξιολόγηση, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

Προσφορές με τις  οποίες ζητείται  η απαλλαγή από τις  επιβαρύνσεις  και  τις  κατά 
περίπτωση υπέρ τρίτων κρατήσεις, είναι άκυρες και λογίζονται σαν να μην έχουν υποβληθεί 
ποτέ.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν θα γίνονται δεκτές.
Προσφορές στις οποίες υπάρχουν διορθώσεις, που τις καθιστούν ασαφείς κατά την 

κρίση της Επιτροπής, απορρίπτονται. Προσφορές από τις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια 
η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν 
θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από 
την αρμόδια επιτροπή προμηθειών.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της 
διακήρυξης, εκτός αν αναγράφει ρητά στην προσφορά του τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν 
αποδέχεται,  οπότε πρέπει να αναγράφει στην προσφορά του τους όρους με τους οποίους 
μπορεί να αναλάβει την προμήθεια.
Διευκρινήσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Διευκρινήσεις  δίδονται μόνο όταν ζητούνται  από αρμόδιο όργανο, είτε  ενώπιον του, είτε 
ύστερα  από  έγγραφο  της  Υπηρεσίας,  μετά  από  σχετική  γνωμοδότηση  του  οργάνου. 
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
(άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007)

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της 
συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν  υποβάλλεται εγγράφως  ως εξής :

α)  Κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού στο  αρμόδιο  για  τη  διενέργεια  του 
διαγωνισμού όργανο,  μέσα  στο μισό του χρονικού  διαστήματος  από τη  δημοσίευση  της 
διακήρυξης  μέχρι  την  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.  Για  τον  καθορισμό  της 
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής 
των προσφορών.

Η  ένσταση  εξετάζεται  από  το  αρμόδιο  όργανο  του  φορέα,  που  διενεργεί  τον 
διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 
από τη διενέργεια αυτού.

β) Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας 
ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια 
του διαγωνισμού μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς 
του.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά 
την  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  από  την  αρμόδια  επιτροπή 
προμηθειών και εκδίδεται  η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτής.  Το όργανο 
αυτό  υποβάλλει  την  ένσταση  με  αιτιολογημένη  γνωμοδότηση  του  στο  αρμόδιο  για  την 
κατακύρωση όργανο το οποίο αποφαίνεται τελικά.
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Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

γ) Κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική 
απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών [3] εργάσιμων ημερών από της καταχώρησης 
των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από την υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισμό.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοδήποτε άλλο από τους προαναφερόμενους λόγους, 
δεν  γίνονται  δεκτές.

Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
(άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007)

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Κάθε  προσφορά  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  γραμμάτιο  του  ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ομολόγου 
Δημοσίου  για ποσό ίσο προς το 5 % επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. 
Προσφορές  χωρίς  εγγύηση  ή  χωρίς  την  προσήκουσα  κατά  τα  ανωτέρω  εγγύηση  , 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης:

Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση  ή  η  ανάθεση  υποχρεούται  να 
καταθέσει  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  των  όρων  της  σύμβασης,  το  ύψος  της  οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Κατά 
τα λοιπά ως προς τις εγγυήσεις, ισχύουν  τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 394/96. 

ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ, και θα πρέπει να αναγράφονται ολογράφως 

και αριθμητικώς κατά είδος, (όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσης) και 
θα είναι σταθερές για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.
Γενικά,  η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από τους  συμμετέχοντες  στοιχεία 
απαραίτητα  για  την  τεκμηρίωση  του  κανονικού  ή  μη  των  προσφερομένων  τιμών,  οι  δε 
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Οι κρατήσεις  θα υπολογίζονται  στις  ανωτέρω τιμές  σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία.
Προσφορές που δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω δύνανται κατά την κρίση της 
Επιτροπής Προμηθειών να μην ληφθούν υπόψη.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή  των προσφερομένων ειδών.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ  -  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  -  ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η αξία  κάθε  είδους  που  παραλαμβάνεται  θα  καταβάλλεται  στον  προμηθευτή  σε 

εύλογο χρονικό διάστημα και μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών :
 α]  Πρωτόκολλο  οριστικής,  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής ή σε  περίπτωση 

αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη.
  β]  Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Ιδρύματος.
  γ]  Τιμολόγιο  του  προμηθευτή  εις  τριπλούν  που  να  αναγράφει  την  ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε»
 δ] Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή αν το τιμολόγιο δεν φέρει την παραπάνω 

ένδειξη.
  ε] Οι κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή.
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στ]  Πηγές  χρηματοδότησης  είναι  αυτές  όπως  προκύπτουν  από  τον  οικείο 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το οφειλόμενο λόγω επιβολής προστίμου ή κατάπτωσης εγγυήσεως ποσό, γίνεται 
υπέρ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο τρόπος πληρωμής θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίου 
Λογιστικού.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο προμηθευτής οφείλει  να παραδίδει τις ποσότητες που ζητάει κάθε υπηρεσία με 

έγγραφο δελτίο παραγγελίας στο οποίο να αναγράφονται η ημέρα και ώρα προσκόμισης των 
ειδών στις αποθήκες της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας, είτε αυτή βρίσκεται στην πρωτεύουσα 
του Νομού είτε εκτός αυτής.
Κατά  την  παράδοση  καλείται  να  παραστεί  εφόσον  το  επιθυμεί  ο  προμηθευτής  ή 
αντιπρόσωπος του την ιδιότητα του οποίου πρέπει να κάνει γνωστή στην Υπηρεσία και ο 
οποίος  θα  υπογράφει  τα  σχετικά  πρωτόκολλα  παραλαβής  και  τις  τυχόν  γενόμενες 
απορρίψεις.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής  ή αντιπρόσωπος του αρνηθεί  να υπογράψει  τα 
παραπάνω πρωτόκολλα ή πρακτικά πρέπει να γίνει ρητή μνεία για την άρνηση του αυτή.

Η παραλαβή θα γίνεται από τριμελή επιτροπή που θα ορίζεται από τον Δ/ντή της 
Υπηρεσίας.

Τα  μέλη  της  επιτροπής  παραλαβής  πρέπει,  αν  είναι  δυνατόν,  να  είναι  μόνιμοι 
υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Β΄.

Σε  περίπτωση  που  η  συγκρότηση  αυτής  της  επιτροπής  δεν  είναι  δυνατή,  τότε  ο 
Δ/ντής  κατά την κρίση του συγκροτεί  την  επιτροπή από υπαλλήλους που δεν  έχουν τις 
ανωτέρω ιδιότητες. Οι επιτροπές αυτές αντικαθίστανται τουλάχιστον κατά μήνα.

Η επιτροπή παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή την απόρριψη.
Σε  περίπτωση  που  η  επιτροπή  παραλαβής  απορρίψει  το  προς  προμήθεια  είδος,  

αναφέρεται στο σχετικό πρωτόκολλο η παρέκκλιση που παρουσιάζει από τους όρους της 
σύμβασης και τους λόγους απόρριψης και γνωματεύει αν το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, όπως μέσα 
σε μία (1) ώρα αντικαταστήσει το είδος που έχει απορριφθεί παραιτούμενος ρητώς από το 
δικαίωμα  της  διαιτησίας,  διαφορετικά  η  Υπηρεσία  έχει  τη  δυνατότητα  να  αγοράσει  ίση 
ποσότητα του είδους που έχει απορριφθεί από την ελεύθερη αγορά, η δε επί πλέον διαφορά 
τιμής καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή.

Το ίδιο θα γίνεται και στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσκομίσει το είδος, 
που του έχει παραγγελθεί .Σε περίπτωση όμως που το είδος απορρίπτεται κατά πλειοψηφία 
το ζήτημα παραπέμπεται στο Δ/ντή της Υπηρεσίας η γνώμη του οποίου είναι υποχρεωτική 
για τον προμηθευτή.

Το  πρακτικό  για  την  απόρριψη  θα  υπογράφεται  και  από  τον  προμηθευτή  ή  τον 
αντιπρόσωπό του, στο οποίο θα διατυπώνει επίσης τις αντιρρήσεις του, αν υπάρχουν, επί των 
οποίων η επιτροπή παραλαβής πρέπει  να διατυπώσει  τις  αντιπαρατηρήσεις  της.  Εάν δεν 
διατυπωθούν  από  την  επιτροπή  παραλαβής  αντιπαρατηρήσεις,  για  τις  παρατηρήσεις  του 
προμηθευτή το γεγονός αυτό μαρτυρεί την αλήθεια των παρατηρήσεων του προμηθευτή. 
Επίσης αδικαιολόγητη άρνηση του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του να υπογράψει το 
πρακτικό αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική αιτία για την ποινή που θα του επιβληθεί.
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ΚΥΡΩΣΕΙΣ
 Από  την  έγγραφη  ανακοίνωση  της  κατακύρωσης  των  αποτελεσμάτων  του 
διαγωνισμού, στον τελευταίο μειοδότη αυτός υποχρεούται, εντός είκοσι(20) ημερών:

α) Να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και 
β) Να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Σε περίπτωση που μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν προσέλθει να υπογράψει την 

σύμβαση ή δεν προσκομίσει  την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά  με  απόφαση του  Περιφερειάρχη  Στερεάς  Ελλάδας  ύστερα από 
γνώμη της επιτροπής προμηθειών, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση 
ή την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

Στον  προμηθευτή,  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή 
σύμβαση,  επιβάλλονται  με  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Στερεάς  Ελλάδας  ύστερα  από 
γνωμοδότηση της επιτροπής προμηθειών, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις :

α) Κατάπτωση μερική  ή ολική  της  κατατεθείσης  εγγυήσεως συμμετοχής  ή καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση

β) Προμήθεια του είδους σε βάρος του είτε από τους επόμενους προμηθευτές, που 
είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό είτε με απευθείας αγορά, είτε με διενέργεια διαγωνισμού.

γ) Καταλογισμός κάθε άμεσης ή έμμεσης προκαλούμενης ζημιάς του Δημοσίου ή του 
διαφέροντος που θα προκύψει.

δ) Προσωρινώς ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του 
Δημόσιου Τομέα.

Οι  παραπάνω  κυρώσεις  κατά  του  προμηθευτή  είναι  άσχετες  με  την  κατ’  αυτού 
ποινική δίωξη εφόσον η παράβαση συνιστά ταυτόχρονα και ποινικό αδίκημα ή οποιαδήποτε 
άλλη αξίωση της υπηρεσίας, που προέρχεται από άλλο λόγο. Τα πρόστιμα που τυχόν θα 
επιβληθούν για κάθε ζημιά της υπηρεσίας από τον προμηθευτή, η κάθε αξίωσή της κατά 
αυτού θα κρατείται απ’ ότι έχει να λαμβάνει ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης και θα 
βεβαιώνεται σαν Έσοδο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις περί 
είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Το δικαίωμα της επιλογής έχει ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδας κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης της επιτροπής προμηθειών.

Γενικά  σε  κάθε  περίπτωση  αθέτησης  οποιουδήποτε  όρου  της  διακήρυξης  αυτής 
εφαρμόζονται οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Α) Η χορήγηση αρχίζει από την ….. και λήγει την……, με μονομερές δικαίωμα της 

υπηρεσίας  να  την  παρατείνει  για  χρονικό  διάστημα  το  πολύ  δύο  (2)  μηνών,  χωρίς  να 
απαιτείται για αυτό καμία συναίνεση του προμηθευτή ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να 
προβάλει οποιαδήποτε αξίωση έναντι των Υπηρεσιών για την αιτία αυτή.

Β)  Με  τους  ίδιους  όρους  η  υπηρεσία  μπορεί  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της 
σύμβασης, να εντάξει και άλλες Υπηρεσίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα της 
διακήρυξης.

Γ) Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι των Υπηρεσιών για τυχόν 
αυξομείωση των χορηγουμένων ειδών. Επίσης ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωση 
σε  περίπτωση  καταργήσεως  Υπηρεσίας  ή  μεταφοράς  της  σε  άλλο  μέρος  οπότε  στην 
περίπτωση αυτή  η  εκτέλεση  της  σύμβασης  διακόπτεται  με  απόφαση του  Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας μετά από προηγούμενη γνωμάτευση της επιτροπής προμηθειών.

Δ)  Η  υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  της  ολικής  ή  μερικής  κατακύρωσης,  της 
επανάληψης ή της ματαίωσης του διαγωνισμού.
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Γ Ε Ν Ι Κ Α
Το κείμενο  της  σύμβασης  κατισχύει  κάθε  άλλου  κειμένου.  Η έγκριση  ή  όχι  του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού υπόκειται σε μας, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής 
προμηθειών. Τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από 
την υπηρεσία μας. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95, 
Π.Δ. 394/96 Κ. Π. Δ. και Ν. 2503/97.
α) ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: 
β) ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Όλα τα είδη που θα παραδίνονται από τους προμηθευτές πρέπει να είναι 
άριστης ποιότητας.
γ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Θα προμηθεύονται  οι ποσότητες των ειδών που είναι  αναγκαίες για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.

                                                                                                             Ο Προϊστάμενος
                                                                                                       Δ/νσης Οικονομικού α/α

                        Βασίλειος Κύρκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη Λαμία, σήμερα ….-…..-2011 ημέρα ……….. στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, οι υπογεγραμμένοι :

1. Ο  Περιφερειάρχης  Στερεάς  Ελλάδας,  κ.  Κλέαρχος  Περγαντάς,  ενεργώντας  για 

λογαριασμό του κυρίου του έργου (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), που εδρεύει στη 

Λαμία, ταχ. δ/νση. Υψηλάντη 1 με Α.Φ.Μ. 997947718 Δ.Ο.Υ. Λαμίας και

2. Η προμηθεύτρια εταιρία  «…………………………» με Α.Φ.Μ. …………. Δ.Ο.Υ. 

……………. ταχ. δ/νση ……………….. τ.κ. …………….. που αναδείχθηκε ανάδοχος του 

προαναφερθέντος έργου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ………….

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα παρακάτω:

α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του και έχοντας 

υπ' όψη:

(1) Το  N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», Το Π.Δ. 118/2007 

Κανονισμός  Προμηθειών  του Δημοσίου  (Κ.Π.Δ.).  Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.60/2007 

«Περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και 

υπηρεσιών»,  Τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  "Περί  προμηθειών  του  Δημοσίου 

Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".

(2) Την αριθμ. ……/…/….. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την οποία εγκρίνει 

την διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.
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(3) Την  αριθμ.  …./…./…….  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία 

εγκρίθηκε  το  πρακτικό  της   …./…./…..και  κατακυρώθηκε  το  αποτέλεσμα  της 

δημοπρασίας, που έγινε την …./…./….., υπέρ της ως άνω εργοληπτικής επιχείρησης, 

που αναδείχθηκε  Ανάδοχος,  σύμφωνα  με  τη διαδικασία  που προβλέπεται  από τη 

σχετική νομοθεσία.

Α ν α θ έ τ ε ι
στο  δεύτερο  των  συμβαλλομένων  την  προμήθεια  ειδών  Η/Υ  εκτυπωτών  και  συναφών 
συσκευών στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών τους.

ΑΡΘΡΟ 1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ημερομηνία έναρξης της παρούσας σύμβασης ορίζεται η …-….-2011 και λήξης η 
……-..............-…….  δυνάμενη  να  παραταθεί  για  (2)  δύο  μήνες  με  μονομερή,  έγγραφη 
δήλωσή μας, χωρίς να χρειάζεται η συναίνεση του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΙΔΟΣ – ΤΙΜΗ

Οι τιμές είναι σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., και έχουν ως παρακάτω:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ TIMH ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

A1 Εξειδικευμένοι Προσωπικοί 
Υπολογιστές 

A1.1 Γενικά    
A1.1.1 Αριθμός Μονάδων

A1.1.2

Το προτεινόμενο σύστημα 
πρέπει να είναι σύγχρονης 
τεχνολογίας με ανακοίνωση τους 
τελευταίους 12 μήνες από την 
υποβολή της προσφοράς

ΝΑΙ

A1.1.3

Όλες οι διακριτές συνιστώσες 
του συστήματος (οθόνη-
πληκτρολόγιο-ποντίκι-κεντρική 
μονάδα) θα πρέπει να είναι του 
ίδιου κατασκευαστή.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Α1.1.4

Όλες οι διακριτές συνιστώσες 
του συστήματος θα πρέπει να 
καλύπτονται από τους ίδιους 
όρους εγγύησης.

ΝΑΙ

A1.2 Mητρική κάρτα/CPU/Chassis 

A1.2.1
Τύπος θήκης Επιδαπέδιος 

Mini/micro 
tower

A1.2.2 Η θήκη θα πρέπει να ανοίγει 
χωρίς τη χρήση εργαλείων

ΝΑΙ

A1.2.3 Τύπος μητρικής ΑΤΧ/ΒΤΧ
A1.2.4 C.P.U. NAI
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A1.2.5 Πολυπύρηνος με πολυνηματική 
λειτουργία 4 νημάτων NAI

A1.2.6 Αρ. Πυρήνων ≥2
A1.2.7 Συχνότητα ≥3
A1.2.8 Cache memory ≥ 3
A1.3 Κεντρική Μνήμη
A1.3.1 Τύπος DDR3
A1.3.2 Εγκατεστημένη μνήμη ≥4 GB
A1.3.3 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥16
A1.3.4 Ταχύτητα – Συχνότητα ≥1066
A1.4 Θύρες I/O
A1.4.1 Παράλληλη ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
A1.4.2 Σειριακή ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
A1.4.3 Πληκτρολογίου (PS/2) ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
A1.4.4 Ποντικιού (PS/2) ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
A1.4.5 Συνολικές θύρες USB 2.0 ≥8

A1.4.6 Θύρες USB στο εμπρόσθιο 
μέρος της θήκης ≥2

A1.5 Τροφοδοτικό
A1.5.1 Τύπου Active PFC ΝΑΙ
A1.5.2 Ενεργειακή απόδοση ≥90%

A1.6 Μονάδα σκληρού δίσκου
A1.6.1 Πλήθος Μονάδων 1
A1.6.2 Ωφέλιμη Χωρητικότητα (GΒ) ≥500
A1.6.3 Ρυθμός Περιστροφής (rpm) ≥7200
A1.6.4 Τύπος Interface Serial ATA 
A1.6.5 Ρυθμός Μετάδοσης δεδομένων 6GBps
A1.6.6 Μέγεθος Βuffer ≥16
A1.7 Μονάδα DVD+/-RW

A1.7.1
Το σύστημα θα πρέπει να 
διαθέτει εσωτερική συσκευή 
ανάγνωσης/εγγραφής DVD RW

NAI

A1.7.6 Να έχει δυνατότητα εγγραφής 
DVD +, DVD - NAI

A1.7.7 Να έχει δυνατότητα εγγραφής 
DVD Dual Layer ΝΑΙ

A1.7.8
Το σύστημα θα πρέπει να 
συνοδεύεται από λογισμικό 
εγγραφής/αντιγραφής CD/DVD

NAI

A1.7.9 Τύπος σύνδεσης SATA
A1.8 Υποσύστημα γραφικών

A1.8.1 Τύπος/μοντέλο ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

A1.8.2
Το σύστημα θα πρέπει να 
διαθέτει ενσωματωμένη κάρτα 
γραφικών

ΝΑΙ

A1.8.6 Να διαθέτει έξοδο VGA NAI
A1.8.7 Να διαθέτει έξοδο DisplayPort ΝΑΙ

A1.8.8 Να μπορεί να υποστηρίξει 2 
οθόνες

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

A1.8.9
Η κάρτα γραφικών θα πρέπει να 
υποστηρίζει το πρότυπο DirectX 
10

NAI

A1.8.10
Το υποσύστημα θα πρέπει να 
μπορεί να υποστηρίξει 
αναλύσεις έως 2560 x 1600 

NAI

A1.9 Κάρτα Δικτύου
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A1.9.1 Ethernet Card 10/100/1000 ΝΑΙ
A1.9.2 Υποδοχή RJ45 ΝΑΙ

A1.9.3
To σύστημα θα πρέπει να 
συνοδεύεται από Patch cord 
UTP cat5 μήκους 5 μέτρων 

NAI

A1.10 Υποσύστημα Ήχου

A1.10.1

Ο υπολογιστής θα πρέπει να 
διαθέτει στερεοφωνικό 
υποσύστημα ήχου 16Ait, 44.1 
KHz

ΝΑΙ

A1.10.2

Το σύστημα θα πρέπει να 
διαθέτει έξοδο ακουστικών και 
είσοδο μικροφώνου στο 
εμπρόσθιο μέρος της θήκης

ΝΑΙ

A1.10.3
Το σύστημα θα πρέπει να 
διαθέτει έξοδο ήχου 
LINE/SPEAKER

ΝΑΙ

A1.10.4
Το σύστημα ηχείων να είναι 
ενσωματωμένο στον υπολογιστή 
ή στην οθόνη

NAI

A1.11 Οθόνη
A1.11.1 Τύπος-τεχνολογία TFT LCD
A1.11.2 Μέγεθος διαγωνίου ≥19’’
A1.11.3 Έγχρωμη ΝΑΙ
A1.11.4 Λόγος ύψους/πλάτος 16:10

A1.11.5 Αρ. Υποστηριζόμενων 
χρωμάτων

≥16.2 
εκατομμύρια

A1.11.6 Φωτεινότητα ≥250

A1.11.7 Λόγος αντίθεσης 1000:1 ή 
καλύτερος

A1.11.8 Plug & Play ΝΑΙ
A1.11.9 Εγγενής Ανάλυση 1280 x 1024 
A1.11.1
0

Ρυθμός ανανέωσης >60Hz

A1.11.1
1

Υστέρηση απόκρισης ≤5

A1.11.1
2

Να διαθέτει βάση στήριξης ΝΑΙ

A1.11.1
3

Να διαθέτει υποδοχή για 
ασφάλιση με κλειδαριά 
ασφαλείας

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

A1.11.1
4

Να διαθέτει είσοδο VGA NAI

A1.12 Λοιπός Εξοπλισμός

A1.12.1

Πληκτρολόγιο τύπος QWERTY 
με μόνιμη αποτύπωση 
Ελληνικών και
Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε 
πλήκτρο

NAI

A1.12.2 Αριθμός Πλήκτρων ≥101
A1.12.3 Σύνδεση USΒ
A1.12.4 Mouse ΝΑΙ

A1.12.5 2 πλήκτρων οπτικό με τροχό 
κύλισης 

ΝΑΙ

A1.12.6 Σύνδεση USΒ
A1.13 Λογισμικό 

A1.13.1 Λειτουργικό σύστημα Windows 
7 Professional 64 bit Ελληνικά

ΝΑΙ
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A1.13.1
Θα πρέπει να παραδοθεί 
αντίγραφο του λογισμικού των 
οδηγών σε CD ή DVD

ΝΑΙ

A1.13.2 Πρόγραμμα προστασίας ιών ΝΑΙ
A1.14 Τεκμηρίωση-Εγγύηση

A1.14.1

Εγγύηση που δίνει ο 
κατασκευαστής του προϊόντος 
στο χώρο εγκατάστασης (on-
site)

≥ 3

A1.15 Πιστοποιήσεις 

A1.15.1
Το προσφερόμενο σύστημα θα 
πρέπει να είναι πιστοποιημένο 
κατά EnergyStar 

NAI

A1.15.2
Το προσφερόμενο σύστημα θα 
πρέπει να διαθέτει ευρωπαϊκή 
πιστοποίηση CE 

NAI

A1.15.3
Το προσφερόμενο σύστημα θα 
πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση 
TCO’05 ή TCO 3.0

NAI

A1.15.4

Ο κατασκευαστής του 
συστήματος θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένος κατά 
ISO9001:2000 (ή μεταγενέστερη 
έκδοση)

NAI

A1.15.5

Ο κατασκευαστής του 
συστήματος θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένος κατά 
ISO14001/EMAS

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

A1 Εκτυπωτής ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
A1.1 Τεχνολογία εκτύπωσης Laser βαρέως τύπου
A1.2 Είδος εκτύπωσης Ασπρόμαυρη
A1.3 Ανάλυση εκτύπωσης >=1200 dpi
A1.4 Ταχύτητα εκτύπωσης >= 33 σελ/λεπτό
A1.5 Μέγεθος εκτύπωσης Α4
A1.6 Βάρος χαρτιού εκτύπωσης 60-163 γραμμ.
A1.7 Μεγίστη Μηνιαία χρήση 50.000 αντίγραφα
A1.8 Εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ - ΑΥΤΟΜΑΤΑ
A1.9 Μνήμη εκτυπωτή >= 128ΜΒ
Α1.10 Συνδέσεις USB
Α1.11 Σύνδεση δικτύου NAI ΕΤΗΕRΝΕΤ
Α1.12 Ενιαίο toner-drum NAI

A1.13 Διάρκεια αναλωσίμων σε 
σελίδες NAI

A1.14 Να αναφερθεί η τιμή αγοράς 
toner-drum ΝΑΙ

A1.15 Πιστοποίηση κατά ISO9001 για 
τη διάρκεια των αναλωσίμων ΝΑΙ

A1.16 Πιστοποίηση συστήματος CE-ENERGY 
STAR

Α1.17 Εγγύηση > = 1 χρόνο

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση των μηχανημάτων.
Οι κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή και θα γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε 
φορά διατάξεις.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τα  προμηθευόμενα  είδη  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις 
προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δικαιούται να 
ελέγχει  την ποιότητα των παραλαμβανομένων ειδών για διαπίστωση της καταλληλότητας 
αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  παραδίδει  στην υπηρεσία  με  μέριμνα  και 
δαπάνη  του  τα  είδη  που  παραγγέλνονται  από  τους  αρμόδιους  με  έγγραφο  δελτίου 
παραγγελίας, εντός 24 ωρών, στο οποίο θα αναγράφονται η ημέρα και η ώρα προσκόμησης 
των ειδών στην υπηρεσία. 

 Κατά  την  παράδοση  πρέπει  ο  προμηθευτής   με  αντιπρόσωπό  του   ενήλικα  και 
εγγράμματο, του οποίου πρέπει να έχει κάνει γνωστή την ιδιότητά αυτή στην υπηρεσία να 
υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από Επιτροπή παραλαβής, η οποία ορίζεται από 
την υπηρεσία και η οποία αποφαίνεται για την παραλαβή ή την απόρριψη των ειδών που 
προσκομίσθηκαν.

Σε περίπτωση που ομόφωνα απορρίπτονται τα προσκομισθέντα είδη, ο προμηθευτής 
οφείλει εντός μιας ώρας να αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν παραιτούμενος του 
δικαιώματος  διαιτησίας,  διαφορετικά  η  υπηρεσία  έχει  τη  δυνατότητα  να  αγοράσει  ίση 
ποσότητα των ειδών που έχουν απορριφθεί, από την ελεύθερη αγορά, η δε επιπλέον διαφορά 
τιμής καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή. 

Το ίδιο θα γίνεται και στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσκομίσει τα είδη 
που έχουν παραγγελθεί ή προσκομίσει ποσότητα μικρότερη της παραγγελθείσης.

Ο  προμηθευτής  δεν  μπορεί  να  αρνηθεί  τη  χορήγηση  των  ειδών  που  έχουν 
παραγγελθεί επικαλούμενος λόγους έλλειψής τους στην αγορά, οπότε είναι υποχρεωμένος 
να ειδοποιήσει έγκαιρα την υπηρεσία, για την έλλειψη αυτή.

ΑΡΘΡΟ 5
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται από την υπηρεσία μετά την παράδοσή τους εντός 
(30)  τριάντα  ημερών  με  την  υποβολή  α)  του  τιμολογίου  που θα  αναφέρει  την  ένδειξη 
«εξοφλήθηκε»  ή  εξοφλητική  απόδειξη  του  προμηθευτή  εάν  το  τιμολόγιο  δεν  φέρει  την 
ένδειξη του «εξοφλήθηκε», που θα εκδίδεται στο όνομα της υπηρεσίας β) το πρωτόκολλο 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής γ) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ ή 
ΤΕΒΕ και δ) οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία 
που διενεργεί την πληρωμή.
Οι κρατήσεις  υπέρ τρίτων και τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον προμηθευτή  και θα 
γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε  περίπτωση  απόρριψης  από  την  Επιτροπή  παραλαβής  των  ειδών  που 
προσκομίσθηκε, γιατί δεν ήταν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της παραγγελίας 
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και αν ακόμη η αντικατάσταση των ειδών  που απορρίφθηκαν έγινε από τον προμηθευτή 
μέσα στην ταχθείσα προθεσμία,  η  Επιτροπή Προμηθειών  έχει  το  δικαίωμα να  προτείνει  
κυρώσεις κατά του προμηθευτή  θεωρούμενης της περίπτωσης αυτής παράβασης των όρων 
της σύμβασης.

Σε περίπτωση που λόγω ανάγκης παραληφθεί από την υπηρεσία, είδος κατώτερης 
ποιότητας  από  αυτό  που  ορίζεται  στη  σύμβαση  και  στην  παραγγελία,  η  Επιτροπή 
προμηθειών  εκτός  από την  κύρωση την οποία  μπορεί  να  προτείνει,  για  την  αιτία  αυτή, 
γνωμοδοτεί και για τιμή στην οποία μπορεί να πληρωθεί αυτό.

Σε περίπτωση που θα προσκομισθούν  ή παραδοθούν  τα είδη με  βραδύτητα ή σε 
περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δε γίνει η προμήθεια από τον προμηθευτή,  άσχετα από 
την κύρωση την οποία η Επιτροπή μπορεί να προτείνει  κατά του προμηθευτή για την αιτία 
αυτή, η υπηρεσία όπου σημειώθηκε η παράβαση αυτή μπορεί να προβεί στην προμήθεια από 
ελεύθερη αγορά σε βάρος του προμηθευτή  του είδους που δεν προσκομίστηκε έγκαιρα ή δε 
χορηγήθηκε,  η  διαφορά  δε  τιμής  μεταξύ  της τιμής  της  σύμβασης  και  της  τιμής  που  πράγματι 
καταβλήθηκε από την υπηρεσία, λόγω της αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο, ως και κάθε πρόσθετη δαπάνη που 
έγινε από την αιτία αυτή, βαρύνει τον προμηθευτή. 

Γενικά, για κάθε παράβαση, από τον προμηθευτή,  των όρων της σύμβασης, όπως 
καθορίζονται  από  αυτή,  από  τα  συναλλακτικά  ήθη  και  τις  αρχές  της  καλής  πίστης,  η 
Επιτροπή  Προμηθειών μπορεί να προτείνει την επιβολή κατά του προμηθευτή  όλων των 
κυρώσεων που προβλέπονται από το Ν.2286/95 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα κλπ.» και το 
Π. Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», μέσα στις οποίες και πρόστιμο 
σταθμίζοντας όλα τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση ή εκείνα τα οποία 
τελούν σε αιτιώδη προς αυτή συνάφεια, τις παραβάσεις του προμηθευτή  που γίνονται κατά 
αποτροπή  και  γενικά  τη  συμβατική  συμπεριφορά  αυτού,  μπορεί  αυτή  να  κηρύξει  τον 
προμηθευτή  έκπτωτο είτε από την όλη σύμβαση είτε μερικά για την υπηρεσία. 

Οι  έτσι  διαγραφόμενες,  ότι  επιβλήθηκαν  κατά  του  προμηθευτή,   κυρώσεις  είναι 
άσχετες  προς  την  άσκηση  ποινικής  δίωξης  κατά  του  εκπροσώπου  τούτου,  εφόσον  η 
παράβαση  συνιστά  συγχρόνως  και  αξιόποινο  αδίκημα  ως  και  κάθε  άλλη  αξίωση  της 
υπηρεσίας κατά του προμηθευτή,  που προκύπτει από οποιοδήποτε λόγο.

Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα κατά του προμηθευτή, από την Επιτροπή Προμηθειών 
και οι καταλογισμοί για κάθε ζημιά που προξενήθηκε από αυτόν στην υπηρεσία ως και κάθε 
κατά του προμηθευτή απαίτηση τούτων θα κρατούνται από το ποσό που δικαιούται αυτός ή 
από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που έχει καταθέσει ή 
θα βεβαιώνεται σαν έσοδο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά τις διατάξεις είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων, το εκτελεστικό δε δικαίωμα για αυτό ανήκει αποκλειστικά στην αρμόδια 
υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που διενεργεί τις προμήθειες.

Αρμόδια για την επίλυση κάθε θέματος ή διαφοράς κατά τα παραπάνω αναλυτικά 
αναφερόμενα  που  θα  προκύψει  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  σύμβασης  μεταξύ  των 
συμβαλλομένων  μερών,  είναι  μόνο  η  Επιτροπή  Προμηθειών  της  Περιφέρειας  Στερεάς 
Ελλάδας

Απαγορεύεται  η  εκχώρηση  της  παρούσας  σε  άλλο  πρόσωπο  καθώς  και  οι 
απορρέουσες από τη σύμβαση αυτή υποχρεώσεις του προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο προμηθευτής  που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει έγγραφα 
και να προσκομίσει στην υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όλα τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.
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ΑΡΘΡΟ 8
Για  την  εκτέλεση  της   παρούσας,  η  προμηθεύτρια  κατέθεσε  την  με  αριθμ  Νο  .
………………………………. αξίας  ……………………… €   εγγυητική  επιστολή  καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9

Η παρούσα σύμβαση διέπεται και από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α1995) του του 
Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ Β1996) και των διατάξεων 40 έως 42 του Π.Δ. 173/1990 (ΦΕΚ Β1990) 
που επανήλθαν με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 1997), όπως ισχύουν σήμερα, και τις διατάξεις 
του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

ΑΡΘΡΟ 10
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα 
από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια αντίτυπα από τα οποία τα δύο κατατέθηκαν 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Δ/νση Οικονομικού, το δε άλλο πήρε ο προμηθευτής 
αφού δήλωσε συγχρόνως ότι ενεργεί για το όνομά της και για λογαριασμό της.

ΟΙ  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 

Για τον κύριο του έργου

 O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                                      Για τον ανάδοχο

Κλέαρχος Περγαντάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ονομασία Τράπεζας …………………………
Κατάστημα                …………………………
(Δ/νση: οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX)                     Ημερομηνία έκδοσης……..

ΕΥΡΩ  ………………………..

Προς:  (Αναγράφεται  η  Υπηρεσία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  προς  την  οποία 
απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ…………….

• Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε 
ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσης  εγγυητικής  επιστολής  ανέκκλητα  και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι  του  ποσού  των  ΕΥΡΩ  …......................υπέρ  της 
εταιρείας……………………………………....   Δ/νση 
………………………………………….για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό  της  …………………………………………….  για  την  προμήθεια 
……………………………………………… σύμφωνα  με την υπ΄ αριθμ………../
……….Δ/ξή 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  αν  πράγματι  υπάρχει  ή  αν  είναι  νόμιμη  ή  μη  η 
απαίτησή σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας.
• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
• Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από 
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 την ………………………………………………
• Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που 
έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & 
Δανείων θα πρέπει επί ποινή απορρίψεως να διατυπώνεται ο όρος:
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«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 αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα 
σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.»

ή

«η εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007».

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Οικονομικού α/α

                                                                             Βασίλειος Κύρκος
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