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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Αλεξανδρούπολη,
15-11-2016
Αριθμ. πρωτ. Οικ. 147136/16342

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Για την προμήθεια πέντε (5) εκτυπωτών dot matrix για την κάλυψη των αναγκών των
Τμήματων Αδειών Κυκλοφορίας & Αδειών Οδήγησης, της Δνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου».
Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, (Δνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) θα δεχτεί οικονομικές προσφορές για την προμήθεια πέντε (5)
εκτυπωτών dot matrix, για τις ανάγκες των Τμημάτων Αδειών Κυκλοφορίας και Αδειών Οδήγησης
της Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1
Τεχνολογία: Impact Dot Matrix.
2
Ταχύτητα 580cps (VHSD), 520cps (HSD), 400cps (Draft), 200cps (NLQ), 133cps (LQ).
3
Μήκος Γραμμής: 94 columns @10cpi, 112 columns @12cpi, 141 columns @15cpi.
Διαχείριση Χαρτιού: Single sheet, envelopes, label, fanfold (40gr/m2 to 200gr/m2 – 0,65mm to
4
2,7mm), Passbook (horizontal and vertical), Single sheet: width 65-244mm, length 65-470mm.
Να έχει και δυνατότητα για χρήση συνεχόμενου χαρτιού.
5
Αντίγραφα: 1 original + 6 copies.
6
Display: LCD display – 2 lines with 16 characters each.
7
Ειδικές λειτουργίες :Αυτόματη ρύθμιση κενού, ευθυγράμμιση, αναγνώριση άκρων.
8
Ανάλυση: οριζόντια > 360dpi, κάθετα > 360dpi.
9
Κωδικοποίηση: 21 International Code Page, 28 International Character Set, Gost.
10
Υποστήριξη barcode.
11
Γραμματοσειρές: Draft, Courier, Gothic, Prestige, Presentor, Script, OCR-A/B, Boldface.
Προεγκατεστημένες εξομοιώσεις: IBM Personal Printer 2390+, Proprinter XL24-XL24AGM,
12
Epson LQ2550/LQ1170, IBM 4722, Olivetti PR40plus/PR2/PR2845, IBM 9068, HPR 4915.
13
Συνδεσιμότητα: Parallel, Serial, USB 2.0 Full Speed.
14
Input buffer up to 128 Kbytes.
15
Συμβατότητα: Windows 2000, XP, Vista (32-64 bits), Windows 7 (32-64 bits).
16
Reliability MTBF > 10.000 hours – MTTR 16 minutes.
Κεφαλή Εκτύπωσης: 24 needles, life > 400 million characters (equivalent to > 1 Billion
17
strokes/wire).
18
Να προσφερθούν καλώδια σύνδεσης.
19
Εγγύηση > τριών (3) ετών.
Συμβατότητα με το λογισμικό GLINK που χρησιμοποιείται για την διασύνδεση με το online
20
σύστημα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Θα εγκατασταθούν και θα παραμετροποιηθούν για την λειτουργία τους με τις εφαρμογές του
21
online συστήματος στις θέσεις που θα τους υποδειχθούν.
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η Δνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου είναι υπεύθυνη για την
ενημέρωση του Αναδόχου σε ότι αφορά προβλήματα στην λειτουργία του εξοπλισμού υπό εγγύηση.
Οποιαδήποτε βλάβη σε εξοπλισμό που βρίσκεται σε εγγύηση διεκπεραιώνεται από τον Ανάδοχο εντός
πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ενημέρωση.

ΑΔΑ:
Β. ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΟΥ7ΜΚΜ7ΛΒ-0Υ9
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
Ως τόπος παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού ορίζεται η Δνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να έχει παραδοθεί και εγκατασταθεί και να
τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Προσφορά που αναφέρει σαν χρόνο παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, σε χρονικό διάστημα διάφορο του
παραπάνω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η Οριστική Παραλαβή θα γίνει σε δέκα μέρες (10) ημέρες από την τελευταία τμηματική παράδοση,
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού. Ως ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής ορίζεται η
ημερομηνία του τελευταίου πρωτοκόλλου παραλαβής. Η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας αρχίζει με
την Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού.
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Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στην οικονομική προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια εξοπλισμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις
4.960,00 €(EURO), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. κλπ. κρατήσεων. Η τιμή θα δίδεται σε € (EURO),
θα αναγράφεται δε αριθμητικώς και ολογράφως στην προσφορά και για το σύνολο του εξοπλισμού, θα
αφορά το σύνολο του εξοπλισμού αλλιώς θα κρίνεται ως απαράδεκτη.
Οι προσφερόμενες κατά είδος τιμές είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή του
εξοπλισμού για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με δικαίωμα παράτασης άλλων δύο μηνών, από την
υπογραφή της σύμβασης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η δαπάνη για την προμήθεια του εξοπλισμού προϋπολογισθείσας αξίας 4.960,00 € (EURO),
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. κλπ. κρατήσεων) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού ΚΑΕ 4391.1713.0001της Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής
Ενότητας Έβρου.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την επιλογή της προσφοράς, η επιτροπή αξιολόγησης θα προβεί στα παρακάτω:
1. Έλεγχο και απόρριψη των προσφορών οι οποίες δεν ικανοποιούν τα οριζόμενα ως «Τεχνικά
Χαρακτηριστικά - Απαιτήσεις». Προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την
επιτροπή απορριπτέες θα καταχωρηθούν στο σχετικό πρακτικό της επιτροπής.
2. Ανάδειξη της οικονομικότερης προσφοράς από πλευράς τιμής.
3. Για όσα είδη δηλώνονται ως «Τεχνικά Χαρακτηριστικά -Προδιαγραφές», θα μπορούν να
μεταβληθούν κατά ± 20 % οι ποσότητες και η προϋπολογισθείσα δαπάνη αναλόγως των αναγκών
που θα προκύψουν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισµού µαζί µε την
προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.

Βεβαίωση έναρξης εργασιών αν πρόκειται για ατοµική επιχείρηση ή καταστατικό αν πρόκειται
για εταιρεία.

2.

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία:
i.

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και κατά την
κατάρτιση της προσφοράς έχουν λάβει υπόψη τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τους
οποίους και αποδέχονται.

ii.

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς της:
- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της
παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, δηλ. της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση,
της δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, ως και για αδικήµατα σχετικά µε την
άσκηση της επαγγελµατικής της δραστηριότητας.
-

δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις της που αφορούν της
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις της.
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-είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο (ή σε ισοδύναµες ΑΔΑ:
επαγγελµατικές
οργανώσεις αν
πρόκειται για αλλοδαπούς) και ότι θα εξακολουθήσουν να είναι εγγεγραµµένοι µέχρι την
κατακύρωση του διαγωνισµού.
- δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό ειδική
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όπως εκάστοτε ισχύει, (ή τις ανάλογες καταστάσεις εφόσον
πρόκειται για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων (ή υπό τις ανάλογες
καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
iii.

ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών της σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.
118/2007.
Σύµφωνα µε το Ν.4250/2014, άρθρο 3, η ηµεροµηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης
πρέπει να είναι 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, ακόµα και αν άλλως
ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

3.

Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή της αστυνοµικής ταυτότητας των νοµίµων
εκπροσώπων τους στην περίπτωση νοµικών προσώπων.

4.

Εφόσον οι Ανάδοχοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε
την προσφορά, παραστατικό εκπροσώπησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές θα πρέπει να τις καταθέσουν εγγράφως και
κλειστές, συνοδευόμενες από τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή που θα τεκμηριώνουν την
συμμόρφωση με τα «Τεχνικά Χαρακτηριστικά – Απαιτήσεις»,τα δικαιολογητικά συμμετοχής και από το
συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την γραμματεία της
Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Καραολή & Δημητρίου 40, τ.κ.
68132, τηλ.2551350556-569, φαξ 2551350459, e-mail:metaforon. evrou@ pamth.gov.gr, με τελική
ημερομηνία την, Παρασκευή, 18/11/2016 και ώρα 12.00 μ. μ.

Η αποσφράγιση τους θα γίνει δημόσια την ίδια ημέρα και ώρα 13.00 μ. μ.
Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και
η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.
Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας
Έβρου, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, www.peevrou.eu προκειμένου να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόμενοι.

Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος της Δνσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
Βουζάβαλης Ιωάννης

