ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος : 10/05/2022
Αρ.πρωτ. : 8822

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2022, στα πλαίσια του Κωδικού 10.6673.001.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η Α226 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης.
Οι Τεχνικές προδιαγραφές επισυνάπτονται με την παρούσα.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την
Δευτέρα 16/05/2022.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74
του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του
άρθρου 73
του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση
αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος
του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση
του προηγούμενου εδαφίου αφορά:α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών
(Ο.Ε.
και
Ε.Ε.),
τους
διαχειριστές,
ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και
εκπροσώπησης
της
εταιρείας,
ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο
εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του
Ν.4412/2016)
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της
κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
23 του Ν.4782/2021)
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016,
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος
ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του
άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
ε. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (ή Φ/Α του/των Δελτίου/ων
Ταυτότητας εν προκειμένου να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας. Θα
πρέπει να μας προσκομιστούν τουλάχιστον μία (1) μέρα νωρίτερα από την
καταληκτική ημερομηνία προσφορών).
στ. Σε περίπτωση εταιρείας, όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. Καταστατικό
εταιρείας, Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, κ.λ.π)
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη
αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..
(άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του
Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του
άρθρου 107 του Ν.4497/2017)

Ο αν. Προϊστάμενος
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Στέφανος Καψάσκης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΔΑ: Ω5Α9ΩΡ1-2Ν1

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ζάκυνθος 15/04/2022
Αριθ. Πρωτ. : 7366

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 91 / 2022
ΘΕΜΑ :
Έγκριση των τευχών της μελέτης για την προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2022
στα πλαίσια του Κωδικού 10.6673.001 με περιγραφή « Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και
λοιπού εξοπλισμού»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έχοντας υπ’ όψιν :
1.
2.
3.
4.
5.

Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
Τις διατάξεις της περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 7 του Ν. 4412/2016
Την υπ’ αριθμό -3- /2022 μελέτη για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2022»
6. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια αυτή.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμό -3- / 2022 μελέτη για την προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2022
όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Νικήτας Αρετάκης

ΑΔΑ: Ω5Α9ΩΡ1-2Ν1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2022

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Αυτοτελές Τμήμα
Προγραμματισμού, Οργάνωσης

στα πλαίσια τoυ κωδικού:

Και Πληροφορικής

Κ.Α10.6673.001

Αρμ. Υπάλληλος: Α. Φαραού

Προϋπολογισμός: € 4.860,80
Χρηματ/ση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1,

Αριθ. Μελέτης : -3- / 202

Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος
Τηλ. : 2695361318

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : -3- /2022

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2022

στα πλαίσια Α. του Κωδικού 10.6673.001 με περιγραφή
« Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού»

ΑΔΑ: Ω5Α9ΩΡ1-2Ν1

Προϋπολογισμός : 4.860,80€

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική περιγραφή
2. Συγγραφή υποχρεώσεων
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2022

Αυτοτελές Τμήμα
Προγραμματισμού, Οργάνωσης

στα πλαίσια των κωδικών:

Και Πληροφορικής

Κ.Α10.6673.001

Αρμ. Υπάλληλος: Α. Φαραού

Προϋπολογισμός: € 4.860,80
Χρηματ/ση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1,

Αριθ. Μελέτης : -3- / 202

Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος
Τηλ. : 2695361312

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος Ζακύνθου θα προβεί στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του .
Η ανωτέρω ενέργεια αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών- αναλωσίμων για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου.
Οι ποσότητες των υλικών καθώς και το είδος των υλικών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της παρούσας
μελέτης είναι ενδεικτικές.
Οι ακριβείς ποσότητες καθώς και το είδος των υλικών θα προκύπτει από τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου
Ζακύνθου, με την προϋπόθεση ότι τα προς προμήθεια είδη θα είναι συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης και ότι δεν θα
υπερβούν το συνολικό ποσό της σύμβασης.
Ο τρόπος εκτέλεσης της ενέργειας θα καθοριστεί με απόφαση του Δημάρχου, όπως προβλέπεται από την κείμενη
νομοθεσία.
Δεκτές γίνονται οι προσφορές που αφορούν αποκλειστικά στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη όπως περιγράφονται
στους παρακάτω πίνακες .

ΑΔΑ: Ω5Α9ΩΡ1-2Ν1

Κ.Α10.6673.001

Α.Α

1.

2.

3.

4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

SAMSUNG m2675fn IMAGE UNIT (DRUM) R116

DRUM UNIT LEXMARK MB2236

DRUM OKI ES 4192-32

DRUM OKI ES 5112

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

ΤΕΜΑΧΙΟ

7

ΤΕΜΑΧΙΟ

6

ΤΕΜΑΧΙΟ

6

5.

DRUM OKI EM 472

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

6.

DRUM CANON ISENSYS LBP226DW

TEMAXIO

5

7

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ LAPTOP TOSHIBA PA3468UACA

TEMAXIO

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Αυτοτελές Τμήμα

Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2022

Προγραμματισμού, Οργάνωσης
Και Πληροφορικής

στα πλαίσια του κωδικού:

ΑΔΑ: Ω5Α9ΩΡ1-2Ν1

Αρμ. Υπάλληλος: Α. Φαραού

Κ.Α10.6673.001
Προϋπολογισμός: € 4.860,80
Χρηματ/ση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Αριθ. Μελέτης : -3- / 202

Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1,
Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος
Τηλ. : 2695361312

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Συγγραφής

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια Ανταλλακτικών- Αναλωσίμων ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
Δήμου Ζακύνθου.
Άρθρο 2ο
Διατάξεις που ισχύουν
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης και η εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάγεται στις
διατάξεις:


Του Ν. 4412 / 2016 ( ΦΕΚ 147 / 8-8-2016 ) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και
Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014 / 24 / ΕΕ και 2014 / 25 / ΕΕ ) και του Ν.4782/21



Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».



Του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.



Του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
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Του Ν. 4013 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση.

Άρθρο 3ο
Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές - Συμβατικά Στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Το Συμφωνητικό
β) Απόφαση Αρμοδίου Οργάνου
γ) Οι τεχνικές προδιαγραφές.
δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων.
ε) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός
στ) Η προσφορά του προμηθευτή

Άρθρο 4ο
Τρόποι εκτέλεσης της Προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους οι οποίοι θα καθορισθούν
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως αυτές αναλύονται στο άρθρο 2 του παρόντος και με την
απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης.

Άρθρο 5ο
Προθεσμία περαίωσης
Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται έως 31/12/2022
συμβατικών ποσοτήτων σε χρόνο μικρότερο του οριζόμενου.

Άρθρο 6ο
Προβλήματα – Αστοχίες υλοποίησης

ή μέχρι εξαντλήσεως των
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Αν τα υλικά δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει αυτά ή να αντικαταστήσει τα υλικά αυτά με κατάλληλα
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 7ο
Πληρωμές
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της παραλαβής της προμήθειας. Η
πληρωμή του προμηθευτή γίνεται τμηματικά με την έκδοση του εκάστοτε σχετικού παραστατικού
αλλά και χρηματικού εντάλματος από τον Ο.Τ.Α. ύστερα από την σύνταξη του πρωτοκόλλου
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής , η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο
Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις
Ο Προμηθευτής πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη
και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της απευθείας ανάθεσης.

Άρθρο 9ο
Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών
Ο χρόνος εκτέλεσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος της προθεσμίας
περαίωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας.
Ο προμηθευτής υποχρεούται στην παράδοση των ζητούμενων ειδών, σε χώρο που θα υποδειχθεί
από το Δήμο, εντός του διαστήματος των δέκα (10) εργάσιμων ημερών και κατόπιν δελτίου εντολής
της υπηρεσίας, εκτός και υπάρχει αιτιολογημένη έκθεση για την επιπλέον καθυστέρηση της
παράδοσης των ειδών.
Η προσωρινή παραλαβή ενεργείται από αρμόδια επιτροπή. Εάν κατά τη παραλαβή διαπιστωθούν
ελαττώματα η επιτροπή μπορεί να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και λογαριασμό του
προμηθευτή κατά τον προσφορότερο τρόπο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του Δήμου.
Τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Άρθρο 10ο
Υπογραφή σύμβασης

ΑΔΑ: Ω5Α9ΩΡ1-2Ν1

Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία της πρόσκλησης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα
στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτή με απόφαση Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Άρθρο 11ο
Ποινικές ρήτρες

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με τα ισχύοντα στα άρθρα 203 και 105 του Ν.
4412/2016. Επίσης είναι δυνατόν να του επιβληθούν ποινικές ρήτρες αν εμπέσει σε κάποια από τις
περιπτώσεις του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016.
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής παράδοσης των υλικών μπορεί να επιβληθεί
σε βάρος του προμηθευτή ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 12ο
Καταλληλότητα υλικών

Όλα τα προαναφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου από αρμόδιες Ελληνικές και
Ευρωπαϊκές εταιρείες και να πληρούν τις απαιτήσεις γνησιότητας και εγγύησης λειτουργίας.

Άρθρο 13ο
Ποσότητες και είδη υλικών

Οι ποσότητες των υλικών καθώς και τα είδη των υλικών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της
παρούσας μελέτης είναι ενδεικτικές.
Οι ακριβείς ποσότητες καθώς και τα είδη θα προκύψουν από τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Ζακύνθου με την μόνη προϋπόθεση ότι δεν θα ξεπεράσουν το συνολικό ποσό της σύμβασης και θα
είναι ομοειδή.
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Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-
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Αυτοτελές Τμήμα
Προγραμματισμού, Οργάνωσης

στα πλαίσια των κωδικών:
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Και Πληροφορικής

Κ.Α10.6673.001

Αρμ. Υπάλληλος: Α. Φαραού

Προϋπολογισμός: € 4.860,80
Χρηματ/ση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Αριθ. Μελέτης : -3- / 202

Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1,
Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος
Τηλ. : 2695361312

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπό προμήθεια ειδών φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα
:

Α.Α

1.

2.

3.
4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

SAMSUNG m2675fn IMAGE UNIT
(DRUM) R116

DRUM UNIT LEXMARK MB2236

DRUM OKI ES 4192-32
DRUM OKI ES 5112

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

60,00

600,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

7

80,00

560,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

6

140,00

840,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

6

140,00

840,00

€

€

5.

DRUM OKI EM 472

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

120,00

480,00

6.

DRUM CANON ISENSYS LBP226DW

TEMAXIO

5

110,00

550,00

7

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ LAPTOP TOSHIBA
PA3468U-ACA

TEMAXIO

1

50,00

50,00
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ΣΥΝΟΛΟ

3.920,00
940,80

Φ.Π.Α 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α

4.860,80
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