ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λαµία: 24-11-2011
Αρ. πρ. 5008

Tαχ. ∆/νση: Πλ. Ελευθερίας 3
Πληροφορίες : Ε. Κοµνηνού
Τηλέφωνο
: 22313-53318
Φαξ
: 22310-67454

ΘΕΜΑ: «Επιλογή αναδόχου για την προµήθεια µελανιών (TONNER) των εκτυπωτών των
φωτοτυπικών µηχανηµάτων και των µηχανηµάτων φαξ µε πρόχειρο διαγωνισµό για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Το Π.∆. 148/2010 (ΦΕΚ 241/τ. Α΄/27-12-2010) Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Περί Προµηθειών του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων».
4. Το Π.∆. 118/2007 « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου » και το Π.∆. 60/2007 «Περί
συντονισµού των διαδικασιών συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών».
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 394/96 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου [κπδ] [φεκ 266 α/4-1296].
6. Την αρ. 12 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, θέµα
«Έγκριση διενέργειας διαγωνισµών που αφορούν προµήθειες υλικών και παροχής 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.
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7. Την αρ. …………….. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
που εγκρίνει την διενέργεια και τους όρους του συγκεκριµένου διαγωνισµού όπως
περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.
8. Την ανάγκη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια µελανιών (TONNER) των
εκτυπωτών των φωτοτυπικών µηχανηµάτων και των µηχανηµάτων φαξ µε πρόχειρο
διαγωνισµό για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές σε ΕΥΡΩ µε κριτήριο
κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την ανάδειξη µειοδότη ανά κατηγορία ή και
συνολικά για την προµήθεια µελανιών (TONNER) των εκτυπωτών των φωτοτυπικών
µηχανηµάτων και των µηχανηµάτων φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύµφωνα µε τον πίνακα Α΄,
προϋπολογισµένης δαπάνης 55.000,00 € περίπου µε Φ.Π.Α.
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας∆/νση Οικονοµικού Πλ. Ελευθερίας 3
– 3ος Όροφος

8-12-2011

ΠΕΜΠΤΗ

10:00 π.µ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος ή ασύµφορος για όλα ή ορισµένα είδη
θα επαναληφθεί στις 15η /12/2011 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.µ., µε τους ίδιους όρους
στον ίδιο τόπο.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ∆ηµόσια, από τριµελή επιτροπή.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
-

Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα

-

Συνεταιρισµοί και

-

Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά

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.

2

Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Ο διαγωνισµός αφορά τη σύναψη σύµβασης για ένα έτος, µετά από την έγκριση της
Οικονοµικής Επιτροπής, για την προµήθεια των µελανιών (TONNER) των εκτυπωτών των
φωτοτυπικών µηχανηµάτων και των µηχανηµάτων φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύµφωνα µε τις ανάγκες
που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύµβασης.
Οι προσφερόµενες τιµές να δοθούν σύµφωνα µε το ΠΙΝΑΚΑ Α΄, ο οποίος περιλαµβάνει:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΜΕΛΑΝΙΑ (TONNER) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ,
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΜΕΛΑΝΙΑ (TONNER) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ,
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ ΜΕΛΑΝΙΑ (TONNER) ΦΑΞ
και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της διακήρυξης.
Επισυνάπτονται τα παραρτήµατα:
α) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
β). ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
γ). ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
Τα ανωτέρω παραρτήµατα θεωρούνται αναπόσπαστα µέρη της διακήρυξης.
Περίληψη της παρούσας απόφασης θα δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες:
Τοπικές : 1). ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 2). ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ
Τα έξοδα δηµοσίευσης και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον ανάδοχο τα οποία θα
πληρωθούν µε την εξόφληση του πρώτου λογαριασµού, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.
3548/2007.
Σηµειώνεται, ότι στα προσφερόµενα είδη, θα δίνεται τελική τιµή (τιµή + Φ.Π.Α.) και δίπλα θα
αναγράφεται η εταιρική επωνυµία του προσφερόµενου είδους και ο αριθµός των αντιτύπων.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από τη ∆/νση
Οικονοµικού (τηλ. 22313-53318).
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Οι όποιες κρατήσεις βαρύνουν τους µειοδότες σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 3548/2007.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε:
•

Τους γενικούς όρους: (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ -Β΄).

•

Το Π.∆. 118/2007 Κ. Π. ∆. Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου.

•

Το Π.∆. 60/2007 « Περί συντονισµού των διαδικασιών συµβάσεων έργων, προµηθειών και

υπηρεσιών ».
•

Το νόµο 2286/1995 «Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων».

•

Το Π.∆. 394/96 Κ.Π.∆. «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».

•

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

•

Το άρθρο 4 παρ. 2.α του Π.∆. 394/96

•

Την αριθµ. 16820/2010 (ΦΕΚ Β΄1515 ) Υ.Α.

Η παρούσα διακήρυξη θα δηµοσιευτεί στην Ιστοσελίδα www.pste.gov.gr.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
α/α
ΘΩΜΑΣ Ε. ΣΤΑΪΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες
3. κ. Εκτελεστικό Γραµµατέα
4. κ.κ. Γενικοί ∆ιευθυντές
5. Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου
6. Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Στ. Ελλάδας
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ-ΦΑΞ

ΜΕΛΑΝΙΩΝ

(TONNER)

ΓΙΑ

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

A/A ΜΕΛΑΝΙA ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(τιµή µε Φ.Π.Α.)

1

HP OFFICE JET 6500 CYAN XL

2

HP OFFICE JET 6500 YELLOW
XL

3

HP
OFFICE
MAGENTA XL

4

HP OFFICE JET 6500 BLACK
XL

5

HP LASERJET P3005DN

6

HP LASER
BLACK

7

HP LASER JET P2035 /2055
BLACK

8

HP LASER JET M1522 NF

9

HP LASER JET 1320/1160

10

HP OFFICE JET PRO K5400
BLACK XL

11

HP OFFICE JET PRO K5400
CYAN XL

12

HP OFFICE JET PRO K5400
YELLOW XL

13

HP OFFICE JET PRO K5400
MAGENTA XL

14

HP LJ CP2025, BLACK

15

HP LJ CP2025, CYAN

JET

JET

Εταιρική
επωνυµία
προσφερόµενου
είδους

Αριθµός
αντιτύπων

6500

P1006/1005
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16

HP LJ CP2025, MAGENTA

17

HP LJ CP2025, YELLOW

18

HP LJ CP1215/1515/1518 Black

19

HP LJ CP1215/1515/1518 Cyan

20

HP LJ CP1215/1515/1518 Yellow

21

HP
LJ
Magenta

22

HP 21 απλό

23

HP 21 XL

24

HP 22

25

HP DESIGNJET 500 PL BLACK

26

HP
DESIGNJET
YELLOW

27

HP DESIGNJET 500 PL CYAN

28

HP
DESIGNJET
MANGENTA

29

HP TRICOLOR 300

30

HP BLACK 300

31

Lexmark E330

32

Lexmark E240

33

Lexmark E321

34

Lexmark E250/350

35

Compuprint AA 08827 ah (MDP
30FB)

36

HP LASERJET 9000

37

OKI B 4400

CP1215/1515/1518

500

500

PL

PL
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38

LEXMARK
Z13/Z23/Z33/Z25/Z35

39

SAMSUNG CLX316/216 BLACK

40

SAMSUNG CLX316/216 CYAN
SAMSUNG
MAGENTA

CLX316/216

41

SAMSUNG
YELLOW

CLX316/216

42
43

HP LASERJET 2605DN BLACK

44

HP LASERJET 2605DN CYAN
HP
LASERJET
YELLOW

2605DN

45

2605DN

46

HP
LASERJET
MAGENTA

47

OFFICE JET K 7100 BLACK

48

OFFICE
JET
TRICOLOUR

49

OFFICE JET 88 µαύρο µεγάλο

50

HP LASERJET P2014

51

EPSON EPL 6100

52

EPSON M2000 D

53

EPSON EPL 3000

54

EPSON EPL 6200/6200L

55

EPSON 5800

56

HP LASER JET 2300

57

HP LASERJET 1200 SERIES

58

HP DESKJET 1280 No 45

59

HP DESKJET 1280 No 78

K

7100
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60

HP DESKJET 5150 BLACK

61

HP DESKJET 5150 TRICOLOUR

62

HP LASERJET 2200 (67064A)

63

LASER JET 1300

64

HP LASER JET 1010/1020/ 1018

65

HP LASER JET 1100

66

LEXMARK Z1420 BLACK

67

LEXMARK Z1420 COLOUR

68

LEXMARK Z2420 BLACK

69

LEXMARK Z2420 COLOUR

70

LEXMARK Z2320 BLACK

71

LEXMARK Z2320 COLOUR

72

LEXMARK C 534 BLACK

73

LEXMARK C 534 CYAN

74

LEXMARK C 534 MAGENTA

75

LEXMARK C 534 YELLOW

76

LEXMARK E352 DN

77

OKI B410D

78

HP 364 XL

79

HP 17

80

HP LASERJET 5500 BLACK

81

HP LASERJET 5500 CYAN

82

HP LASERJET 5500 MAGENTA

83

HP LASERJET 5500 YELLOW

84

HP DESKJET 845 C
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85

HP LASER JET 4200N

86

HP PSC 1510 ALL IN ONE
BLACK

87

HP PSC 1510 ALL IN ONE
COLOR

88

HP 350

89

HP 351

90

HP LASER M 1120

91

HP 78 COLOR

92

KYOCERA FS 720

93

SAMSUNG SF300

94

EPSON DX4000 BLACK

95

EPSON DX4000 CYAN

96

EPSON DX4000 MAGENTA

97

EPSON DX4000 YELLOW

98

EPSON D 640

99

CANON LBP 5000 CYAN

100

CANON LBP 5000 MAGENTA

101

CANON LBP 5000 YELLOW

102

CANON LBP 5000 BLACK

103

CANON LBP 2000

104

CANON LBP 2900

105

CANON IP1800 BLACK

106

CANON IP1800 COLOUR

107

CANON MF 6550
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ΜΕΛΑΝΙΑ (TONNER) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

Α/Α

ΜΕΛΑΝΙΑ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ

1

Canon IR 3530

2

Canon IR 3300

3

Canon IR 1210

4

Canon IR 2016

5

Canon L290

6

Canon I –SENSUS MF 4150

7

Canon GP 335

8

Canon IR 2000

9

RICOH AF 150

10

Canon NP 7161

11

Canon IR 1700

12

DEVELOP 3050(2)

13

DEVELOP 4050(4)

14

E-Studio 28/35/45

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(τιµή µε Φ.Π.Α.)

Εταιρική
επωνυµία
προσφερόµενου
είδους

Αριθµός
αντιτύπων
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ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝNΕR) ΦΑΞ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

A/A

ΜΕΛΑΝΙΑ ΦΑΞ

1

BROTHER 2820

2

BROTHER 8070P LASER

3

BROTHER 8070P DRUM

4

CANON L140

5

CANON L380

6

CANON 240

7

CANON L100

8

CANON B 820

9

OKI OFFICE 86

10

PANASONIC 1810

11

SF-D560 (SAMSUNG SF560)

12

SAMSUNG SF-370

13

RICOH 1180 L

14

OLIVETI 275

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(τιµή µε Φ.Π.Α.)

Εταιρική
επωνυµία
προσφερόµενου
είδους

Αριθµός
αντιτύπων

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ (1) ΗΜΕΡΑ
Ο Προϊστάµενος
∆/νσης Οικονοµικού α/α

Βασίλειος Κύρκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ EΥΡΩ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(άρθρο 6 του Π.∆. 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, ( 2.750,00 €).
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.
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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 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. Για όσους ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος
από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΓΑ.
6. Βεβαίωση του προµηθευτή ότι διαθέτει πλήρως εξοπλισµένο συνεργείο το οποίο
αφενός θα τοποθετεί τα προσφερόµενα είδη στα αντίστοιχα µηχανήµατα και
αφετέρου µπορεί να διαγνώσει τυχόν βλάβη ή ανάγκη συντήρησης και επισκευής
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 , από το οποίο να
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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 ∆ιοικητικού 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.∆. 118/2007)
Προσφορές οι οποίες ισχύουν για διάστηµα µικρότερο από 120 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. ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µεµονωµένα είδη.

α.
β.
γ.
δ.
ε.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό
Ο αριθµός της διακήρυξης
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
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.
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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:
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. ∆ικαίωµα
γνωστοποίησης των οικονοµικών προσφορών και παρουσίας κατά την αποσφράγιση έχουν µόνο
όσοι εκ των συµµετεχόντων ∆ΕΝ 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.
∆ιευκρινήσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
∆ιευκρινήσεις 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.∆. 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.
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β) Κατά της συµµετοχής προµηθευτή σ΄ 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.
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ΄
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.∆. 118/2007)

α) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό:
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από γραµµάτιο του ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή οµολόγου ∆ηµοσίου 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.∆. 394/96.

ΤΙΜΕΣ
Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ, και θα πρέπει να αναγράφονται κατά είδος, 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, ή κατά
κατηγορία.

16

ΠΛΗΡΩΜΗ
Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και υπόκειται
στις προβλεπόµενες κρατήσεις. Τον ανάδοχο βαρύνουν επίσης οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και
οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις.
Η πληρωµή τα γίνει ως εξής:
Το 100% της αξίας µετά την παραλαβή των ειδών, µε την υποβολή των παρακάτω
δικαιολογητικών:
1. Πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής
2. Τιµολόγιο που να αναγράφει την ένδειξη εξοφλήθηκε
3. Εξοφλητικής απόδειξης αν το τιµολόγιο δεν αναγράφει την παραπάνω ένδειξη.
Το οφειλόµενο λόγω επιβολής προστίµου ή κατάπτωσης εγγυήσεως ποσό, γίνεται υπέρ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο τρόπος πληρωµής γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ∆ηµοσίου Λογιστικού.

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο προµηθευτής οφείλει να παραδίδει τις ποσότητες που ζητάει κάθε υπηρεσία και να
τοποθετεί ο ίδιος ή µε εξειδικευµένο προσωπικό µε έγγραφο δελτίο παραγγελίας στο οποίο να
αναγράφονται η ηµέρα και ώρα προσκόµισης των ειδών στο χώρο της ενδιαφερόµενης
Υπηρεσίας, είτε αυτή βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Νοµού είτε εκτός αυτής.
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε µία ηµέρα από την παραγγελία.
Τα µελάνια θα πρέπει να είναι τα αυθεντικά των επίσηµων αντιπροσωπειών ή να
αναφέρεται η εταιρική επωνυµία του προσφερόµενου είδους.
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 ∆/ντή της
Υπηρεσίας.
Τα µέλη της επιτροπής παραλαβής πρέπει, αν είναι δυνατόν, να είναι µόνιµοι υπάλληλοι
µε βαθµό τουλάχιστον ∆΄.
Σε περίπτωση που η συγκρότηση αυτής της επιτροπής δεν είναι δυνατή, τότε ο ∆/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) ηµέρα 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 ∆/ντή της Υπηρεσίας η γνώµη του οποίου είναι υποχρεωτική για τον
προµηθευτή.
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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.

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 ∆ηµοσίου ή του
διαφέροντος που θα προκύψει.
δ) Προσωρινώς ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από τις προµήθειες του
∆ηµόσιου 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 ∆ηµοσίων 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.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Α) Η διάρκεια της σύµβασης είναι ενός έτους αρχίζει από την ….. και λήγει την……, µε
µονοµερές δικαίωµα της υπηρεσίας να την παρατείνει για χρονικό διάστηµα το πολύ δύο (2)
µηνών, µε τους ίδιους όρους 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) Ο προµηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι των Υπηρεσιών για τυχόν
αυξοµείωση των χορηγουµένων ειδών.
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Γ) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της ολικής ή µερικής κατακύρωσης, της
επανάληψης ή της µαταίωσης του διαγωνισµού.

ΓΕΝΙΚΑ
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου. Η έγκριση ή όχι του
αποτελέσµατος του διαγωνισµού υπόκειται στην αρµοδιότητα της Οικονοµικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 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.∆. 394/96 Κ. Π. ∆. και Ν.
2503/97.
α) ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
β) ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Όλα τα είδη που θα παραδίνονται από τους προµηθευτές πρέπει να είναι
άριστης ποιότητας και να πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε.
γ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Θα προµηθεύονται οι ποσότητες των ειδών που είναι αναγκαίες για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο Προϊστάµενος
∆/νσης Οικονοµικού α/α
Βασίλειος Κύρκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ (TONNER) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Στη Λαµία, σήµερα ….-…..-2011 ηµέρα ……….. στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, οι υπογεγραµµένοι :
1. Κλέαρχος Περγαντάς, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ενεργώντας για λογαριασµό

του Κυρίου του έργου (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας),
2. Η

προµηθεύτρια

εταιρία

«

…………..

»

που

αναδείχθηκε

ανάδοχος

του

προαναφερθέντος έργου, δια του νοµίµου εκπροσώπου της κον/καν: …………….. του
…………….,

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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», Το Π.∆. 118/2007
Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.). Τις διατάξεις του Π.∆.60/2007 «Περί
συντονισµού των διαδικασιών συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», Τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 "Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων".
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(2) Την αριθµ. ……/…/….. Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής την οποία εγκρίνει την
διακήρυξη διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού.
(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 προµηθεύτριας εταιρίας, που αναδείχθηκε
Ανάδοχος, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία.

Αναθέτει
στο δεύτερο των συµβαλλοµένων την προµήθεια µελανιών (tonner) εκτυπωτών, φωτοτυπικών
µηχανηµάτων και φαξ στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών τους.

ΑΡΘΡΟ 1
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η ηµεροµηνία έναρξης της παρούσας σύµβασης ορίζεται η …-….-…… και λήξης η
……-..............-……. δυνάµενη να παραταθεί για (2) δύο µήνες µε µονοµερή, έγγραφη δήλωσή
µας, χωρίς να χρειάζεται η συναίνεση του προµηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΙ∆ΟΣ – ΤΙΜΗ
Τα κατωτέρω αναγραφόµενα είδη µελανιών (TONNER) για εκτυπωτές φωτοτυπικά και
φαξ µε τις αντίστοιχες τιµές, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ, ισχύουν για όλη τη
διάρκεια ισχύος της σύµβασης.
Ακολουθεί πίνακας των ειδών των µελανιών (TONNER) για εκτυπωτές φωτοτυπικά και
φαξ και είναι αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ-ΦΑΞ

ΜΕΛΑΝΙΩΝ

(TONNER)

ΓΙΑ

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(Τιµή µε Φ.Π.Α.)

A/A ΜΕΛΑΝΙA (TONNER)
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

1

HP OFFICE JET 6500 CYAN
XL

2

HP
OFFICE
YELLOW XL

JET

Εταιρική
επωνυµία
προσφερόµενου
είδους

Αριθµός
αντιτύπων

6500
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3

HP
OFFICE
MAGENTA XL

JET

6500

4

HP OFFICE JET 6500 BLACK
XL

5

HP LASERJET P3005DN

6

HP LASER JET P1006/1005
BLACK

7

HP LASER JET P2035 /2055
BLACK

8

HP LASER JET M1522 NF

9

HP LASER JET 1320/1160

10

HP OFFICE JET PRO K5400
BLACK XL

11

HP OFFICE JET PRO K5400
CYAN XL

12

HP OFFICE JET PRO K5400
YELLOW XL

13

HP OFFICE JET PRO K5400
MAGENTA XL

14

HP LJ CP2025, BLACK

15

HP LJ CP2025, CYAN

16

HP LJ CP2025, MAGENTA

17

HP LJ CP2025, YELLOW

18

HP LJ CP1215/1515/1518 Black

19

HP LJ CP1215/1515/1518 Cyan
HP
LJ
Yellow

CP1215/1515/1518

20

HP
LJ
Magenta

CP1215/1515/1518

21
22

HP 21 απλό

22

23

HP 21 XL

24

HP 22
HP DESIGNJET
BLACK

500

PL

25

HP DESIGNJET
YELLOW

500

PL

26
27

HP DESIGNJET 500 PL CYAN

28

HP DESIGNJET
MANGENTA

29

HP TRICOLOR 300

30

HP BLACK 300

31

Lexmark E330

32

Lexmark E240

33

Lexmark E321

34

Lexmark E250/350

35

Compuprint AA 08827 ah (MDP
30FB)

36

HP LASERJET 9000

37

OKI B 4400

38

LEXMARK
Z13/Z23/Z33/Z25/Z35
CLX316/216

39

SAMSUNG
BLACK
SAMSUNG
CYAN

CLX316/216

40

CLX316/216

41

SAMSUNG
MAGENTA
SAMSUNG
YELLOW

CLX316/216

42

500

PL
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43

HP
LASERJET
BLACK

2605DN

44

HP LASERJET 2605DN CYAN
HP
LASERJET
YELLOW

2605DN

45

2605DN

46

HP
LASERJET
MAGENTA

47

OFFICE JET K 7100 BLACK

48

OFFICE
JET
TRICOLOUR

49

OFFICE JET 88 µαύρο µεγάλο

50

HP LASERJET P2014

51

EPSON EPL 6100

52

EPSON M2000 D

53

EPSON EPL 3000

54

EPSON EPL 6200/6200L

55

EPSON 5800

56

HP LASER JET 2300

57

HP LASERJET 1200 SERIES

58

HP DESKJET 1280 No 45

59

HP DESKJET 1280 No 78

60

HP DESKJET 5150 BLACK

61

HP
DESKJET
TRICOLOUR

62

HP LASERJET 2200 (67064A)

63

LASER JET 1300

64

HP LASER JET 1010/1020/
1018

K

7100

5150
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65

HP LASER JET 1100

66

LEXMARK Z1420 BLACK

67

LEXMARK Z1420 COLOUR

68

LEXMARK Z2420 BLACK

69

LEXMARK Z2420 COLOUR

70

LEXMARK Z2320 BLACK

71

LEXMARK Z2320 COLOUR

72

LEXMARK C 534 BLACK

73

LEXMARK C 534 CYAN

74

LEXMARK C 534 MAGENTA

75

LEXMARK C 534 YELLOW

76

LEXMARK E352 DN

77

OKI B410D

78

HP 364 XL

79

HP 17

80

HP LASERJET 5500 BLACK

81

HP LASERJET 5500 CYAN

82

HP
LASERJET
MAGENTA

83

HP LASERJET 5500 YELLOW

84

HP DESKJET 845 C

85

HP LASER JET 4200N

86

HP PSC 1510 ALL IN ONE
BLACK

87

HP PSC 1510 ALL IN ONE
COLOR

5500
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88

HP 350

89

HP 351

90

HP LASER M 1120

91

HP 78 COLOR

92

KYOCERA FS 720

93

SAMSUNG SF300

94

EPSON DX4000 BLACK

95

EPSON DX4000 CYAN

96

EPSON DX4000 MAGENTA

97

EPSON DX4000 YELLOW

98

EPSON D 640

99

CANON LBP 5000 CYAN

100

CANON LBP 5000 MAGENTA

101

CANON LBP 5000 YELLOW

102

CANON LBP 5000 BLACK

103

CANON LBP 2000

104

CANON LBP 2900

105

CANON IP1800 BLACK

106

CANON IP1800 COLOUR

107

CANON MF 6550
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ΜΕΛΑΝΙΑ (TONNER) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

Α/Α

ΜΕΛΑΝΙΑ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ

1

Canon IR 3530

2

Canon IR 3300

3

Canon IR 1210

4

Canon IR 2016

5

Canon L290

6

Canon I –SENSUS MF 4150

7

Canon GP 335

8

Canon IR 2000

9

RICOH AF 150

10

Canon NP 7161

11

Canon IR 1700

12

DEVELOP 3050(2)

13

DEVELOP 4050(4)

14

E-Studio 28/35/45

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(Τιµή µε Φ.Π.Α.)

Εταιρική
επωνυµία
προσφερόµενου
είδους

Αριθµός
αντιτύπων
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ΜΕΛΑΝΙΑ (TONNER) ΦΑΞ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

A/A

ΜΕΛΑΝΙΑ ΦΑΞ

1

BROTHER 2820

2

BROTHER 8070P LASER

3

BROTHER 8070P DRUM

4

CANON L140

5

CANON L380

6

CANON 240

7

CANON L100

8

CANON B 820

9

OKI OFFICE 86

10

PANASONIC 1810

11

SF-D560 (SAMSUNG SF560)

12

SAMSUNG SF-370

13

RICOH 1180 L

14

OLIVETI 275

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(Τιµή µε Φ.Π.Α.)

Εταιρική
επωνυµία
προσφερόµενου
είδους

Αριθµός
αντιτύπων

Χρόνος παράδοσης σε µία (1) ηµέρα

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Τα προµηθευόµενα είδη που θα παραδίνονται από τους προµηθευτές πρέπει να είναι
αρίστης ποιότητας να πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε., και να είναι σύµφωνα µε τους όρους
και τις προδιαγραφές της διακήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδίδει και να τοποθετεί ο ίδιος ή µε
εξειδικευµένο προσωπικό τα είδη που παραγγέλνονται από τους αρµόδιους µε έγγραφο δελτίου
παραγγελίας, εντός 24 ωρών, στο οποίο θα αναγράφονται η ηµέρα και η ώρα προσκόµισης 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 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Σε περίπτωση απόρριψης από την Επιτροπή παραλαβής των ειδών που προσκοµίσθηκε,
γιατί δεν ήταν σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και της παραγγελίας 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,
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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 ∆ηµόσιου Τοµέα κλπ.» και το Π. ∆ 118/2007
«Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου», 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
∆ηµοσίων 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.

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.∆.
394/1996 (ΦΕΚ Β1996) και των διατάξεων 40 έως 42 του Π.∆. 173/1990 (ΦΕΚ Β1990) που
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επανήλθαν µε το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 1997), όπως ισχύουν σήµερα, και τις διατάξεις του Π.∆.
118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».

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 στη
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - ∆/νση Οικονοµικού, το δε άλλο πήρε ο προµηθευτής, αφού
δήλωσε συγχρόνως ότι ενεργεί για το όνοµά του και για λογαριασµό του.

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 ∆΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ονοµασία Τράπεζας …………………………
Κατάστηµα
…………………………
(∆/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……………………………………....
∆/νση
………………………………………….για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο
διαγωνισµό της …………………………………………….
για την προµήθεια
σύµφωνα
µε
την
υπ΄
………………………………………………
αριθµ………../……….∆/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 ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., 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 ∆ιακήρυξη.
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ
Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από το Ταµείο Παρακαταθηκών &
∆ανείων 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.∆. 118/2007».

Ο Προϊστάµενος
∆/νσης Οικονοµικού α/α

Βασίλειος Κύρκος
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