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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει
συνεδριάσεων Δ.Σ.

την υπηρεσία απομαγνητοφώνησης πρακτικών

, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη περιγραφή.

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε μέχρι και την

26η

Ιουλίου 2019 και ώρα

11:00

π.μ. να

υποβάλλεται έγγραφη προσφορά σχετικά με την ανωτέρω υπηρεσία, η οποία να περιλαμβάνει τις
τεχνικές προδιαγραφές καθώς και την συνολική αμοιβή σας.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε,
μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. 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.
β. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασία
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για μη οφειλή ληξιπρόθεσμων οφειλών προσωπικού της
εταιρείας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Ασφαλιστική ενημερότητα των διαχειριστών της εταιρείας.

Η Αντιδήμαρχος

Δεντάκου Ελένη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΜΕΛΕΤΗ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ <<Εργασίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών
συνεδριάσεων Δ.Σ.>>
CPV:
79550000-4
Υπηρεσίες δακτυλογράφησης,
επεξεργασίας κειμένων &
εκδόσεων με τη βοήθεια Η/Υ
-------------------------------------------------------92370000-5
Υπηρεσίες τεχνικών ήχου
-------------------------------------------------------79800000-2
Υπηρεσίες εκτύπωσης & συναφείς υπηρεσίες
-----------------------------------------------------------79971000-1
Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
«Εργασίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
συνεδριάσεων Δ.Σ. >>
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην υπηρεσία μαγνητοφώνησης (ηχογράφησης) απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και
συγκεκριμένα:
• μαγνητοφώνηση - απομαγνητοφώνηση που θα πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία
ανάθεσης και για ένα (1) έτος, οι οποίες δεν θα ξεπερνάνε σε αριθμό τις τριάντα μία (31)
και με μέσο χρόνο διάρκειας ανά συνεδρίαση τις τρείς (3) ώρες.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα δεδομένα των προηγούμενων ετών, προβλέπεται να
πραγματοποιηθούν έως τριάντα μία (31) τακτικές, έκτακτες και ειδικές συνεδριάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Για την μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση των πρακτικών, ο Δήμος δεν διαθέτει την
κατάλληλη υποδομή, δηλαδή προσωπικό και μηχανήματα, ώστε αξιόπιστα και σε
σύντομο χρονικό διάστημα να επιτελέσει την εργασία αυτή.
Στόχος της υπηρεσίας η καλύτερη και ορθολογικότερη διαχείριση των συνεδριάσεων του
Δ.Σ .
Η ηχογράφηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και η
απομαγνητοφώνηση, δακτυλογράφηση και φωτοτύπηση τους θα γίνονται από τον ανάδοχο,
κατά τρόπο που να αποδίδονται με ακρίβεια οι συζητήσεις που γίνονται στο Συμβούλιο.
Συνοπτικά, θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες (οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό που ακολουθεί):
1. Μαγνητοφώνηση (Ηχογράφηση ) συνεδριάσεων με παρουσία εκπροσώπου του
αναδόχου.
2. Απομαγνητοφώνηση πρακτικών – Ψηφιακή -, ηλεκτρονική επεξεργασία και
δακτυλογράφηση σε Η/Υ με ενσωμάτωση, όπου είναι απαραίτητο, φωτογραφικού υλικού ή
άλλων «σαρωμένων» (scanned) εγγράφων. Η απομαγνητοφωνημένη Α4 σελίδα θα πρέπει
να έχει γραμματοσειρά ARIAL μέγεθος 13 , με πλήρης στοίχιση .
3. Εκτύπωση πρακτικών – Εγγραφή σε cd με θήκη και εξώφυλλο το οποίο περιλαμβάνει
αρχείο ήχου και αρχείο κειμένου . Η εκτύπωση των πρακτικών θα γίνεται με εκτυπωτές
υψηλής ανάλυσης σε χαρτί λευκό 80γρ. για την άψογη εμφάνισή τους. Η αναπαραγωγή θα

γίνεται με φωτοαντιγραφικά μηχανήματα υψηλής απόδοσης .
4. Βιβλιοδεσία πρακτικών . Η κάθε συνεδρίαση να είναι σε ξεχωριστό τεύχος με τον
αντίστοιχο αριθμό και ημερομηνία και με φόρμα υπογραφών των παρόντων Συμβούλων σε
κάθε συνεδρίαση. Η βιβλιοδεσία θα γίνεται με τη μέθοδο σύρραψης και θερμοκόλλησης
με εξωτερική πλαστικοποίηση και σκληρό εξώφυλλο εμπρός και πίσω.
5. Παράδοση των βιβλιοδετημένων αντιτύπων στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου
εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της κάθε συνεδρίασης εκτός των κατεπειγόντων
θεμάτων που η παράδοση θα πρέπει να γίνεται άμεσα (ανάλογα με τη βαρύτητα του
θέματος).
Ο χρόνος ισχύος της ανάθεσης θα διαρκέσει για ένα χρόνο ή έως εξαντλήσεως της
πίστωσης.
Η παρούσα υπηρεσία διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
1. Ο Ν. 3463/2006 Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας.
2. Ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).
3. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
4. Tο άρθρο 107 του Ν. 4497/17, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα.

Ο προυπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 18.739,50ευρώ
(συμπεριλαμαβανομένου του ΦΠΑ 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
προσφοράς , σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4412/2016 και Ν.3852/2010, όπως αυτές
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
Η υπηρεσία έχει εγγραφεί στον Κ.Α.Ε : 00-6495.0006 του έτους 2019 με το γενικό τίτλο
“Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικών Συμβουλίων και
Οικονομικών Επιτροπών ¨.

Σκάλα 12/07/2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΜΠΟΓΕΩΡΓΑ ΜΑΡΙΑ
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΡΩΜΑΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
<Εργασίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
συνεδριάσεων Δ.Σ.>
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η αμοιβή του αναδοχου για τήν ολοκλήρωσή τής ανωτέρω υπήρέσιας υπολογιζέται
να ανέλθέι μέχρι το ποσο των 18.739,50€ συμπέριλαμβανομένου Φ.Π.Α. € ήτοι:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ
Ανευ Φ.Π.Α

1

Υπηρεσία μαγνητοφώνησης
– ηχογράφησης των
πρακτικών των
Συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου με
παρουσία του εκπροσώπου
του αναδόχου

ΩΡΑ

31 Χ 3
(Αριθμός
Συνεδριάσεων
Χ ωρες
συνεδριασης)

30,00 €

2.790,00

2

Υπηρεσίες Απομαγνητοφώνησης ΩΡΑ
των Συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου

31χ3
(Αριθμός
Συνεδριάσεων
Χ ωρες
συνεδριασης)

80,00 €

7.440,00

3

Ψηφιακή /ηλεκτρονική
ΣΕΛΙΔΑ
επεξεργασία – δακτυλογράφηση
σε Η/Υ

31χ115
(Αριθμός
Συνεδριάσεων
Χ μ.ο
σελίδων)

1,20 €

4.278,00

4

Εκτύπωση πρακτικών

ΣΕΛΙΔΑ

31χ115

0,10

356,50

5

Εγγραφή σε CD με θήκη και
εξώφυλλο το οποίο θα
περιλαμβάνει αρχείο ήχου και
αρχείο κειμένου

ΤΕΜ

31
(Αριθμός
Συνεδριάσεων)

1,00

31,00

6

Βιβλιοδεσία πρακτικών με
εξώφυλλο

ΤΕΜ

31
(Αριθμός
Συνεδριάσεων)

7,00

217,00

ΣΥΝΟΛΟ

15,112,50

ΦΠΑ 24%

3.627,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18.739,50

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
« Εργασίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
συνεδριάσεων Δ.Σ.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1 - Αντικείμενο
Το παρόν τεύχος της Συγγραφής υποχρεώσεων αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους,
βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η υπηρεσία.
Εφεξής ως εργοδότης ορίζεται ο Δήμος Ευρώτα και ανάδοχος δε ο αναδειχθησόμενος
μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας.
Η υπηρεσία μαγνητοφώνησης - απομαγνητοφώνησης, δακτυλογράφησης, ηλεκτρονικής
επεξεργασίας, βιβλιοδεσίας και παράδοσης σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή των
πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν για ένα
(1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή έως εξαντλήσεως της πίστωσης ,
όπως περιγράφεται στην Τεχνική περιγραφή καθώς και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό
της παρούσης μελέτης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κάθε εργασία, όπως
αυτή θα περιγράφεται στην προσφορά του.
Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το ποσό της σχετικής σύμβασης και ο
Ανάδοχος θα πληρωθεί μόνο για τις συνεδριάσεις για τις οποίες θα εργαστεί.
Ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον ανάδοχο για την προγραμματισμένη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν την ημέρα της
τακτικής συνεδρίασης. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης ο Δήμος αναλαμβάνει την
υποχρέωση να ενημερώσει τον ανάδοχο το συντομότερο δυνατόν.

Άρθρο 2 - Ισχύουσες διατάξεις - Εκτέλεσης προμήθειας
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Ο Ν. 3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας.
2. Ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).
3. Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
4. Το άρθρο 107 του Ν. 4497/17, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα.

Άρθρο 3 – Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα
με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως
πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
Δεκτές προσφορές θα γίνονται για το σύνολο της υπηρεσίας.
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :
1. Ο Προϋπολογισμός
2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Η Τεχνική Περιγραφή
4. Η Οικονομική Προσφορά
Άρθρο 4 - Σύμβαση
Ο Ανάδοχος της εργασίας μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το Νόμο,
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για να υπογραφεί η σύμβαση, η
οποία θα προβλέπει αναλυτικά τις υποχρεώσεις του αναδόχου.
Η σύμβαση θα συνταχθεί και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα
105, 201 έως 205 και 129 έως 133 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 5- Παραλαβή
Η παραλαβή των απαιτούμενων, πραγματοποιείται εντός είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η παραλαβή θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με όσα ορίζει
ο Ν. 4412/2016.
Αν η παραλαβή και η σύνταξη των εγγράφων παραλαβής δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια και ισχύει το άρθρο 209 παρ. 3,4 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 6 - Όργανα διενέργειας διαδικασιών της σύμβασης
Τα υπηρεσιακά όργανα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών, των αιτήσεων
συμμετοχής, την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων, την διαπραγμάτευση
με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, τη γνωμοδότηση για το κάθε θέμα που ανακύπτει
από την σύμβαση, τη γνωμοδότηση επί των ενστάσεων, την παρακολούθηση της
σύμβασης και την παραλαβή των υλικών λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 7 - Τρόπος πληρωμής
Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ. 3 του Ν. 4412/2016
και με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 200
παρ. 4 & 6 του Ν. 4412/2016 και όχι πριν την οριστική παραλαβή της εργασίας.
Άρθρο 8 - Ποινικές ρήτρες
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
υπηρεσίας , μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.
4412/2016.
Άρθρο 9 - Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση - Έκπτωση αναδόχου
Εάν κατά την παραλαβή, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν
ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζεται οι διατάξεις, που αναφέρονται στα άρθρα
203, 213 & 220 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 10 - Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. Σε περίπτωση μεταβολής του συντελεστή Φ.Π.Α., η
διαφορά θα βαρύνει το Δήμο και δεν θα μεταβληθεί η καθαρή αξία των ειδών.
Άρθρο 11 - Ατυχήματα - Ζημιές - Ασφάλιστρα και Αποζημιώσεις
Σε καμία περίπτωση δε δύναται να επιβαρυνθεί ο Δήμος με αποζημίωση για ζημιές ή
ατυχήματα που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών
μέσων που αυτός χρησιμοποιεί για την παράδοση, ενώ αυτός είναι ο εξ’ ολοκλήρου
υπεύθυνος αστικής και ποινικής ευθύνης για τα τυχόν προαναφερθέντα ατυχήματα και
φθορές, σύμφωνα με το άρθρο 210 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 12 - Ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου
• Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης.
• Οι προσφερόμενες τιμές των υποψήφιων αναδόχων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις
τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
• Στα προσφερόμενα είδη η τιμή θα συμπεριλαμβάνει και τα μεταφορικά.
Άρθρο 13 - Περιεχόμενα προσφορών
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ότι είναι
απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Οι προσφερόμενες εργασίες πρέπει να
είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν
ουσιώδεις αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς
μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται

προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία.
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές
διευκρινήσεις.
Άρθρο 14 - Αξιολόγηση προσφορών με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή
Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής λαμβάνονται υπ όψη μόνο οι προσφορές που
έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της μελέτης.
Άρθρο 15 - Τρόπος εκτέλεσης
Στην εκτέλεση συμβάσεων εφαρμόζονται τα σχετικά άρθρα του Ν. 4412/2016.
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