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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Α.Φ.Μ. : 997708467

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS)

EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως

Πληροφορίες    : Πλαγερά Αγγελική

Τηλέφωνο         : 2421091194 & 2421091196

Fax : 2421091196

Ε-mail : promithies.doepap@gmail.com

Βόλος : 06/08/2019

Αριθμ. Πρωτ. : 10602/ΠΡ2210

ΔΑΠΑΝΗ : Προμήθεια εκτυπωτών των δομών των

Δ/νσεων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δήμου

Βόλου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ :

2.625,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

3.255,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Κ.Α: 10-7134.101, 15-7134.201, 15-7134.401, 15-7134.501

CPV: 30232110-8 (Εκτυπωτές λέιζερ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πληροφορίες Δαπάνης

Πρόσθετα στοιχεία δαπάνης

Τεχνικές Προδιαγραφές και Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης

Πρότυπο Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς

mailto:doepap@gmail.com
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δαπάνη: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών για την

κάλυψη των αναγκών των δομών των Δ/νσεων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του

Δήμου Βόλου.
Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην

προμήθεια Εκτυπωτών για τις ανάγκες όλων των Διευθύνσεων µε την διαδικασία της
συλλογής Προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές
προσφορές σύµφωνα µε:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( Δ.Κ.Κ.)

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια Εκτυπωτών για τις ανάγκες όλων των

Διευθύνσεων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου. Προσφορές γίνονται δεκτές

από τις 06/08/2019, ημέρα Τρίτη, έως τις 08/08/2019, ηµέρα Πέμπτη στις ώρα : 12:00

μ.μ, στη ∆/νση Διοικητικών και Οικονομικών του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου

Βόλου µε την ένδειξη: «Προσφορά για ΕκτυπωτώνΠρομήθεια για τις ανάγκες όλων των

Διευθύνσεων», στη ∆/νση: Καραμπατζάκη- Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446, πληροφορίες στα

τηλέφωνα 2421091194 και 2421091196.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης « Προμήθεια Εκτυπωτών » για τις

ανάγκες των Διευθύνσεων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου, ανέρχεται στο

ποσό των 3.255,00€ µε Φ.Π.Α. Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι :

α/α Κριτήριο κατακύρωσης
Επιλέγεται
το κριτήριο

με Χ
1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

2 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάση τιμής Χ

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας (εφόσον συμμετέχει εταιρία).
2. Η οικονοµική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα

παραδοθεί στην Υπηρεσία.
3. Η προσφορά θα είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Η προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
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5. Η προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές απορρίπτεται.

6. Η προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
7. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε

διαγωνιστική διαδικασία, ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνιστική
διαδικασία και υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986,
όπως  αυτός  ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016.

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του
N.4412/2016 και του Ν.4441/2016.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1. Αντικείμενο της υπό ανάθεση υπηρεσίας και προϋπολογισμός
Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης

ενδιαφέροντος για την προμήθεια με το όνομα « Προμήθεια Εκτυπωτών » σύμφωνα με
τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό
των 3.255,00 € (τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό Εξόδων στους Κ.Α.Ε.  10-7134.101
για την Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών, τον Κ.Α.Ε  15-7134.201 της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τον Κ.Α.Ε 15-7164.401 της Διεύθυνσης Αθλητισμού και τον
Κ.Α.Ε. 15-7134.501 της Διεύθυνσης Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2019. Η
παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ.
Δήμου Βόλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.doepap.gr

2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
Οι προσφέροντες, καλούνται να υποβάλλουν την τεχνική και οικονομική τους

προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς
τα παρακάτω:

Προσφορά για…………………………όνομα δαπάνης………………………….
Ημερομηνία :

με αριθμό πρωτοκόλλου :

Προς : Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου
Διεύθυνση :……………………………………….

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία
Διεύθυνση

Τηλ/ Fax
E-mail

http://www.doepap.gr
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Οι προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την ημέρα
Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών ( ταχυδρομική διεύθυνση Καραμπατζάκη- Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446 ).

Οι προσφέροντες μπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους στην ως άνω
διεύθυνση:

1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους

2. Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

3. Mέσωemail στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies.doepap@gmail.com ή

4. Μέσω fax στο 2421091196

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

α) ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, το οποίο
συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Α της παρούσης και
πρέπει να είναι υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον προσφέροντα ή το νόμιμο αυτού
εκπρόσωπο.

β) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως
ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος Β της παρούσης,

Διευκρίνιση:

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα
ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι
και τις υπογράφουν:
i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι

Α.Ε.
iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από

κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.
Εναλλακτικές προσφορές δε θα γίνονται δεκτές. Επίσης δε γίνονται δεκτές

προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα.
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα,

διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ.
Θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.
Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη

συμμετοχή τους.

mailto:doepap@gmail.com
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Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να
τύχουν περαιτέρω διευκρινίσεων.

3. Ισχύς των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για ενενήντα
(90) μέρες, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της
προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε
περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

4. Εγγύηση καλής λειτουργίας

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον ενός
(1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών για την καλή και
απρόσκοπτη λειτουργία τους και υποχρεούται να αντικαταστήσει δωρεάν κάθε εξάρτημα που
θα παρουσιάζει ελάττωμα ή βλάβη που δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα του χρήστη. Σε
περίπτωση βλάβης ο χρόνος απόκρισης της αντικατάστασης  το πολύ 15 ημέρες από την
ειδοποίηση του Αναδόχου.

5. Αξιολόγηση των Προσφορών – Ανάθεση

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι :

α/α Κριτήριο κατακύρωσης
Επιλέγεται
το κριτήριο

με Χ
1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

2 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάση τιμής Χ

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η
ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων Αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας
και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι
συμμετέχοντες, σε αυτή την περίπτωση, δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση. Μετά τη
κοινοποίηση της σχετικής Απόφασης Ανάθεσης, ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να
υπογράψει σχετική σύμβαση με τον Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου
προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προχωρήσει σε προμήθεια μεγαλύτερης ποσότητας,
σε ποσοστό όμως που δεν θα υπερβαίνει το 30% της αρχικά αιτούμενης ποσότητας (ν.
4412/2016, άρθρο 104, παρ.1) , και υπό την προϋπόθεση ότι η τελική συνολική δαπάνη είναι
εντός των ορίων του διαθέσιμου εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Πριν την έκδοση της
απόφασης ανάθεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
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1) Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας (εφόσον είναι εταιρία).
2) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως  αυτός  ορίζεται ανά
περίπτωση στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016
3) Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

6. Παράδοση - Παραλαβή

Η παράδοση θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, ως εξής:

Τα υπό προμήθεια είδη, κατά την παράδοσή τους, θα πρέπει να συνοδεύονται από το
αντίστοιχο δελτίο αποστολής.

Εν, συνεχεία κάθε υπηρεσία θα εκδώσει την αντίστοιχη βεβαίωση παραλαβής  των υπό
προμήθεια ειδών, την οποία θα διαβιβάσει αρμοδίως στη Διεύθυνση Οικονομικών  του
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Για την έκδοση των εν λόγω βεβαιώσεων, οι
υπηρεσίες του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου δύνανται να ζητούν από τον
Ανάδοχο περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες προς διαπίστωση της ορθής τήρησης των
προβλεπόμενων διαδικασιών.

7. Πληρωμή

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση των υπό προμήθεια
ειδών, οπότε και ο Ανάδοχος θα εκδώσει το αντίστοιχο τιμολόγιο προμήθειας υλικών και
μετά την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από τις  αρμόδιες
Επιτροπές  παραλαβής των Διευθύνσεων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.

Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ, βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου, με την προσκόμιση
των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Σύμφωνα
με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, για την πληρωμή θα απαιτηθούν κατ’ ελάχιστον τα
κάτωθι δικαιολογητικά:

• Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του
συνόλου του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219 του
Ν.4412/2016.

• Τιμολόγιο του Αναδόχου που θα φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
• Εξοφλητική Απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη

«Εξοφλήθηκε».

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις καθώς
και φόρος εισοδήματος επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Οι παραπάνω δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν από:

α/α Χρηματοδοτήσεις
Επιλέγεται
το κριτήριο

με Χ
1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

2 Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα

3 Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων

4 Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ

5 Τακτικός Προϋπολογισμός Χ

2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το είδος της δαπάνης (Σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι : Σύμβαση

α/α Είδος Δαπάνης - Σύμβασης
Επιλέγεται
το κριτήριο

με Χ
1 Έργου

2 Μελέτης

3 Προμήθειας Χ

4 Τεχνικής - Λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας

5 Υπηρεσίας

3. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ

α/α Είδος παραστατικού που θα εκδοθεί Επιλέγεται το
κριτήριο με Χ

1 Τιμολόγιο  προμήθειας αγαθών Χ
2 Τιμολόγιο παροχής Υπηρεσιών
3 Τίτλος κτήσης
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Διεύθυνση θα προβεί στην πραγματοποίηση  την κάτωθι διαδικασία για την επιλογή
αναδόχου :

α/α Διαδικασία Επιλογής  Αναδόχου
Επιλέγεται
το κριτήριο

με Χ
1 Ανοιχτή Χ

2 Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση

3 Ανταγωνιστικός Διάλογος

4 Κλειστή

5 Συνοπτικός διαγωνισμός

6 Σύμπραξη καινοτομίας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δαπάνη: Προμήθεια Εκτυπωτών για τις ανάγκες των δομών των Διευθύνσεων του

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών είναι οι ακόλουθες. Επισημαίνεται ότι  κάθε είδος έχει
τον ίδιο αριθμό και στις τεχνικές προδιαγραφές και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

1. Εκτυπωτής ασπρόμαυρος lazer LEXMARKMS421dw

• Τεχνολογία Εκτύπωσης : Laser Α/Μ.
• Οθόνη: 2-line( 128 x 32 pixel) monochrome OLED display.
• Μέγιστος κύκλος λειτουργίας: 100.000 σελίδες το μήνα.
• Ταχύτητα Μονόχρωμης Εκτύπωσης: 40ppm.
• Μέγιστη Ανάλυση Εκτύπωσης: 1200 DPIx1200 DPI.
• Συνδέσεις: Wi-Fi, Ethernet, USB.
• Μέγεθος Χαρτιού: A6, Executive, Letter, A5, B5, Legal, A4.
• Τυπική Χωρητικότητα εισόδου: 250 φύλλα
• Εκτύπωση διπλής όψης.
• Επεξεργαστής: 1.0GHz.
• Μνήμη: 512ΜΒ.
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• Διαστάσεις Προϊόντος:31.7cmx 37.7cmx40.3cm- (YxΠ xΜ).
• Βάρος: 14.0Kg.
• Εγγύηση: 1 έτος.

2. Εκτυπωτής έγχρωμος lazer LEXMARKC2425DW

• Τεχνολογία:Laser, Colour.
• Οθόνη: 2.4-inch (60mm) Color LCD display
• Αριθμός κασετών εκτύπωσης: 4.
• Μέγιστος κύκλος λειτουργίας: 75.000 σελίδες το μήνα.
• Ταχύτητα Μονόχρωμης/Έγχρωμης Εκτύπωσης:23ppm.
• Μέγιστη ανάλυση: 1200 x 1200 DPI,4800Color Quality(2400x600 DPI)
• Συνδέσεις: Wi-Fi, Ethernet, USB
• Μέγιστο μέγεθος χαρτιού ISO σειράς Α: A4.
• Τυπική Χωρητικότητα εισόδου: 250 φύλλα
• Εκτύπωση διπλής όψης.
• Επεξεργαστής: 1.0GHz.
• Μνήμη: 512ΜΒ.
• Διαστάσεις Προϊόντος:30.8cmx 44.2 cmx 42.1 cm- (YxΠ xΜ).
• Βάρος: 21.0 Kg.

• Εγγύηση:1 έτος.

Στην συνέχεια παραθέτονται οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί των Διευθύνσεων
και ο Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

100. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Διεύθυνση Διοικητικών και οικονομικών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου

Βόλου, επιθυμεί να προμηθευτεί « Εκτυπωτές » για τις ανάγκες των υπαλλήλων της που

εργάζονταιστο κτίριο του Μεταξουργείου του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου.

Ο Ενδεικτικός οικονομικός προϋπολογισμός για την προμήθεια  αυτή, όπως αναλυτικά

αναφέρεται ανέρχεται στο ποσό των 483,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των

νόμιμων κρατήσεων και φόρων, και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 10-7134.101 .H πληρωμή του

αναδόχου - προμηθευτή θα γίνει µε την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το

ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

Η έκδοση του τιμολογίου θα γίνει ανά Διεύθυνση και όχι συνολικά
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Διεύθυνσης Διοικητικών Οικονομικών

α/α CPV Περιγραφή Μονάδα
Μέτρησης 100 Τιμή

Μονάδος

Συνολική
Δαπάνη

χωρίς ΦΠΑ

1 30232110-8

Εκτυπωτήςασπρό
μαυρος

lazerLEXMARK
MS421dw

τεμάχιο 2 195,00 € 390,00 €

Σύνολο
χωρίς

Φ.Π.Α.
390,00€

ΦΠΑ
24% 93,60€

Σύνολο
με Φ.Π.Α 483,60€

Τα  υπό προμήθεια υλικά των εγκαταστάσεων θα παραδοθούν εντός (30)
ημερών.

200. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου, επιθυμεί

να προμηθευτεί Εκτυπωτές για τις ανάγκες των υπαλλήλων της που εργάζονται στις Δομές

της. Ο Ενδεικτικός οικονομικός προϋπολογισμός για την προμήθεια  αυτή, όπως αναλυτικά

αναφέρεται ανέρχεται στο ποσό των 198,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των

νόμιμων κρατήσεων και φόρων, και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 15-7134.201.H πληρωμή του

αναδόχου - προμηθευτή θα γίνει µε την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το

ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

Η έκδοση του τιμολογίου θα γίνει ανά Διεύθυνση και όχι συνολικά

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

α/α CPV Περιγραφή Μονάδα
Μέτρησης 200 Τιμή

Μονάδος

Συνολική
Δαπάνη

χωρίς ΦΠΑ

1 30232110-8

Εκτυπωτής
έγχρωμος lazer

LEXMARKC2425
DW

τεμάχιο 1 160,00 € 160,00 €
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Σύνολο
χωρίς

Φ.Π.Α.
160,00€

ΦΠΑ
24% 38,40€

Σύνολο
με Φ.Π.Α 198,40€

Τα   υπό προμήθεια υλικά των εγκαταστάσεων θα παραδοθούν εντός (30)
ημερών.

400. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Δ/νση Αθλητισμού για :Προμήθεια Εκτυπωτών για την κάλυψη  αναγκών των

αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ/νσης Αθλητισμού, όπως αναλυτικά αναφέρεται η

προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 1.605,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και

όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του αναδόχου -

προμηθευτή θα γίνει µε την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το

ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

α/α CPV Περιγραφή Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή

Μονάδος

Συνολική
Δαπάνη
χωρίς
ΦΠΑ

30232110-
8

30232110-
8

Εκτυπωτήςέγχρωμος
lazerLEXMARKC2425DW

Εκτυπωτήςασπρόμαυρος
lazerLEXMARKMS421dw

Τεμάχια

τεμάχια

2

5

160,00

195,00

320,00€

975,00€

Σύνολο
χωρίς
ΦΠΑ

Φ.Π.Α.

1.295,00€

ΦΠΑ
24%

310,80€
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Σύνολο
με ΦΠΑ

1.605,80€

Τα υπό προμήθεια υλικά τωνεγκαταστάσεων θα παραδοθούν εντός (30) ημερών.

500.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Ενδεικτικός οικονομικός προϋπολογισμός για την Προμήθεια Εκτυπωτών για τις δομές

της  Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για το έτος 2019 λόγω

έλλειψης,όπως αναλυτικά αναφέρεται ,ανέρχεται στο ποσό των 967,20 €

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή

του αναδόχου - προμηθευτή θα γίνει µε την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής

από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

α/α CPV Περιγραφή Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότη
τα

Τιμή
Μονάδος

Συνολική Δαπάνη
χωρίς ΦΠΑ

1 30232110-8
Εκτυπωτής
ασπρόμαυρος lazer
LEXMARKMS
421dw

Τμχ
4

195,00 € 780,00 €

Χωρίς Φ.Π.Α. 780,00€

Φ.Π.Α.24%
187,20 €

Σύνολο με
Φ.Π.Α. 967,20 €

Τα υπό προμήθεια υλικά των εγκαταστάσεων θα παραδοθούν εντός (30) ημερών.
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Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός όλων των Διευθύνσεων
Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει συνολικά τις υπό προμήθεια ποσότητες και για τις

πέντε Διευθύνσεις. Η προσφορά που θα δοθεί θα είναι μια και σύμφωνα με τον

παρακάτω πίνακα.

Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

α/α CPV Περιγραφή
Μονάδα

Μέτρηση
ς

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Τιμή
Μονάδος

Συνολική
Δαπάνη

χωρίς ΦΠΑ

1 30232110-8

Εκτυπωτής
ασπρόμαυρος lazer
LEXMARKMS421

dw

τεμάχιο 11 195,00 € 2.145,00€

2 30232110-8

Εκτυπωτής
έγχρωμος lazer

LEXMARK
C2425DW

τεμάχιο 3 160,00 480,00€

Σύνολο
χωρίς

Φ.Π.Α.
2.625,00€

ΦΠΑ
24% 630,00€

Σύνολο
με Φ.Π.Α 3.255,00€

Παρατηρήσεις

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δώσουν προσφορά για όλα τα είδη που
αναφέρονται στο Συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό και ο προμηθευτής θα προκύψει
αποκλειστικά με κριτήριο τη χαμηλότερη συνολική τιμή όλων των ειδών με ΦΠΑ.

Τα υπό προμήθεια ειδή θα παραδοθούν εντός τριάντα (30) ημερών

Οι συσκευές φέρουν σήμανση CE

Τα είδη θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία

Δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος τουλάχιστον

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝHΟΣΔ/ΝΣΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ                               ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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Συνημμένα :

1.  Παράρτημα Α: Πρότυπο Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς

2.  Παράρτημα Β: Υπεύθυνη Δήλωση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

• Στοιχεία Συμμετέχοντα υποψηφίου:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ
ΕΔΡΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ Ε-ΜΑΙL:

ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου):

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

• Τεχνικές προδιαγραφές

Τα υπό προμήθεια ειδή θα πρέπει είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

• Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

α/α CPV Περιγραφή Μονάδα
Μέτρησης

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Τιμή
Μονάδος

Συνολική
Δαπάνη

χωρίς ΦΠΑ

1 30232110-8
ΕκτυπωτήςCanon

i -Sensys LBP
253x

τεμάχιο 11

2 30232110-8 Εκτυπωτής
έγχρωμος λέιζερ τεμάχιο 3

Σύνολο
χωρίς

Φ.Π.Α.
ΦΠΑ
24%

Σύνολο
με Φ.Π.Α
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Αναγραφή ολογράφως  το Σύνολο με Φ.Π.Α. :
……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….

Οι συσκευές φέρουν σήμανση CE

Τα είδη θα παραδοθούν σε πλήρως λειτουργικά.

Δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος τουλάχιστον.

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στην αντίστοιχη Διεύθυνση μετά από συνεννόηση με
τον αρμόδιο υπάλληλο με ευθύνη του προμηθευτή.

Η τιμολόγηση θα γίνει ανά διεύθυνση, σύμφωνα με τα υπό προμήθεια είδη όπως αυτή έχει
στο ενδεικτικό της προϋπολογισμό.

Ο Προσφέρων

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου

(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Α. αποδέχομαι τους όρους του υπ’ αρ. πρωτ. 2383/ΠΡ542 και ημερομηνία23/02/2018έντυπο δαπανών.
Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου

1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.

Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα,
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
Β3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
Β4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(κυρίας και επικουρικής).

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)
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Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής
των λόγων αποκλεισμού 1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για
συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε
διαγωνιστική διαδικασία.

Ημερομηνία: ……………………………..
Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.


