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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/80 “περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών
των Ο.Τ.Α.” όπως ισχύει και ιδιαίτερα την παράγραφο 5 του άρθρου 11, όπως τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα
2. Τις διατάξεις της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/07 “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής
πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης”
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-2008)
“Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα”
5. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/06
(Δ.Κ.Κ.) όπως ισχύει
6. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α΄) περί «Δημόσιου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
7. Την υπ’ αριθμόν 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
“περί αυξήσεως και ορισμού των χρηματικών ορίων”
8. Των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 13 του Ν 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α) «περί Διοίκησης, Οργάνωσης,
Στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμισης θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
9. Του άρθρου 8 του Ν 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α) «περί κρατικών προμηθειών»
10. Του άρθρου 133 του Ν.4270/2014
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11. Του ΠΔ 60/2007 για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών»
12. Τον Κ.Α. 10-6266.009 του προϋπολογισμού έτους 2015, στον οποίο υπάρχει εγκεκριμένη
πίστωση 30.000,00 ευρώ για τις «Υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης & επέκτασης κεντρικών
υπολογιστικών συστημάτων, εσωτερικού δικτύου Δήμου, δρομολογητών, εικονικών μηχανών,
βάσεων δεδομένων»
13. Την 44/2-4-2015 μελέτη για τις «Υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης & επέκτασης κεντρικών
υπολογιστικών συστημάτων, εσωτερικού δικτύου Δήμου, δρομολογητών, εικονικών μηχανών,
βάσεων δεδομένων» της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής
Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας
14. Την ανάγκη του Δήμου για τις υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης & επέκτασης κεντρικών
υπολογιστικών συστημάτων, εσωτερικού δικτύου Δήμου, δρομολογητών, εικονικών μηχανών,
βάσεων δεδομένων
15. Τις υπ’ αριθμόν 104/2015 και 141/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες
εγκρίθηκε και διατέθηκε η απαιτούμενη πίστωση, καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού και
εγκρίθηκε η μελέτη.
16. Όλων των σχετικών προς τα ανωτέρω διαταγμάτων, εγκυκλίων και νόμων, έστω κι αν δεν
αναφέρονται ρητά πιο πάνω
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη
συμφερότερη από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά, με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες
διαχείρισης, συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, εσωτερικού δικτύου
Δήμου, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων» προϋπολογισμού δαπάνης
30.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 23%) σύμφωνα με την 44/2015 μελέτη που αποτελεί ενιαίο και
αναπόσπαστο σύνολο με τους παρόντες όρους.
Άρθρο 1. Αντικείμενο παροχής υπηρεσίας
Η παρούσα αφορά τις «Υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης & επέκτασης κεντρικών
υπολογιστικών συστημάτων, εσωτερικού δικτύου Δήμου, δρομολογητών, εικονικών μηχανών,
βάσεων δεδομένων» για το έτος 2015, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας.
Ειδικότερα, η παροχή υπηρεσιών αφορά:
1. Ανάπτυξη - συντήρηση κεντρικών εξυπηρετητών
2. Ανάπτυξη συντήρηση υπηρεσίας καταλόγου χρηστών/μηχανημάτων. Κεντρικοποίηση αρχείων
3. Ανάπτυξη - συντήρηση διαδικασιών αντιγράφων ασφαλείας
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4. Ανάπτυξη - συντήρηση κεντρικού συστήματος απομακρυσμένης πρόσβασης Δημοτικών
Ενοτήτων
5. Διαχείριση συνεδριών απομακρυσμένων συνδέσεων
6. Δημιουργία συντήρηση

οικογένειας (Farm) διακομιστών συστήματος απομακρυσμένης

πρόσβασης
7. Ανάπτυξη - διαχείριση κομβικών δικτυακών συσκευών
8. Παρακολούθηση βελτιστοποίηση δικτύου
9. Ανάπτυξη - συντήρηση διακομιστών βάσεων δεδομένων
Ο χώρος παροχής της υπηρεσίας θα είναι στα κτίρια του Δήμου Αιγιαλείας, όπου είναι
εγκατεστημένος ο μηχανογραφικός εξοπλισμός του.
Άρθρο 2. Προυπολογισμός
Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον K.A. 10-6266.009 του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2015, στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη και επαρκής πρόβλεψη. Θα
χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-122015, ή έως την λήξη του τεχνικού αντικειμένου, ή έως την λήξη του οικονομικού αντικειμένου.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη.
Άρθρο 3. Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα είναι πρόχειρος μειοδοτικός με κριτήριο κατακύρωσης τη
συμφερότερη από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά, ύστερα από βαθμολόγηση των
αξιολογούμενων μεγεθών που αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο των όρων της διακήρυξης. Θα
διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές δια συμπληρώσεως αναλυτικού τιμολογίου, την 22/06/2015
ημέρα Δευτέρα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, στην έδρα της
αναθέτουσας αρχής, με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ, η οποία είναι και ώρα λήξης υποβολής των
προσφορών.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες,
δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται, εκτός αν η επίδοση προσφορών
που άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής των συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την
ώρα αυτή.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία και ώρα στο
πρωτόκολλο του Δήμου Αιγιαλείας, παραμένουν στην υπηρεσία και αποσφραγίζονται από την
επιτροπή του διαγωνισμού κατά το στάδιο της αποσφράγισης, μαζί με τις υπόλοιπες.
Άρθρο 4. Τεύχη δημοπράτησης
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Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας, είναι
κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω:
1.

Η παρούσα διακήρυξη.

2.

Η οικονομικοτεχνική μελέτη.

Άρθρο 5. Δικαίωμα συμμετοχής
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών
ή κοινοπραξίες φυσικών προσώπων που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών και
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. Η παροχή των υπηρεσιών που αφορά η
παρούσα δεν επιφυλάσσεται με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις σε μια
συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη. Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, δεν απαιτείται
να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.
Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση επιλογής, πριν την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης. Τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος έναντι της αναθέτουσας
αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση της εργασίας.
Άρθρο 6. Εγγυήσεις
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ύψος του 2% του συνολικού
προϋπολογισμού της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 157
του Ν. 4281/2014 και η οποία ανέρχεται στο ποσό των 600,00 ευρώ για κάθε διαγωνιζόμενο.
Συνοδεύει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού κάθε προσφορά. Η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής εκδίδεται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα
στην Ελλάδα και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται
(ο Δήμος Αιγιαλείας), την ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, την
πλήρης επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση και
τον τίτλο της υπηρεσίας για την οποία δίδεται. Καταπίπτει υπέρ του κύριου του έργου εφόσον
συντρέχει νόμιμη περίπτωση.
Πέραν των ανωτέρω θα πρέπει ρητά να αναφέρεται:
1.

Ότι η εγγύηση έχει χρονική ισχύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,

ή είναι αόριστης διάρκειας.
2.

Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
3.

Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό

και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, εντός πέντε (5) ημερών από την απλή έγγραφη
ειδοποίηση.
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία
οριστικής απόφασης της κατακύρωσης της υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούται να καταθέσει κατά την
υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού
προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση, ή να
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύμβασης, ή να
εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από τη συμμετοχή του
στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε η εγγύηση
συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο
και κατατίθενται από μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή
γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Άρθρο 7. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την
προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:
1.

Εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας

διακήρυξης.
2.

Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής τους σε αυτό.

3.

Επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 με την οποία να δηλώνεται ότι:

α) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Η
προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και καλύπτει το
σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας.
β) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή την
διαγωγή, ούτε υπέπεσαν σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση αυτής.
γ) Δεν έχουν υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων.
δ) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
ε) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
στ) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει
αν έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, έκδοσης τελευταίου τριμήνου θα κατατεθούν από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή
της σύμβασης.
ζ) Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
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4.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να

προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε
ασφαλιστικά ταμεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, προς όλους τους
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών.
5.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
6.

Βεβαίωση εξουσιοδότησης στον καταθέτοντα την προσφορά, αρμοδίως θεωρημένη για το

γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.
7.

Τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν αντίγραφο καταστατικού με τις τροποποιήσεις του. Αν το

νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμος εταιρία, το ΦΕΚ στο οποίο έχει καταχωρηθεί η ανακοίνωση περί
εκλογής εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου του κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού.
Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του προσφέροντα
με το οποίο :
Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών εγκρίνονται η
συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό, η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες – μέλη της Ένωσης
και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε μίας στον προϋπολογισμό της εργασίας.
Εγκρίνεται σε περίπτωση Ένωσης ή Κ/Ξ, μία εταιρεία ως συντονιστής (leader) της Ένωσης, ο
οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης.
8.

Επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι:

α.

Διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή, αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία και

αποδεδειγμένη γνώση των τεχνολογιών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές για την άρτια
εκτέλεση της υπηρεσίας.
β.

Διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία διαχείρισης έργων πληροφορικής, στον ευρύτερο δημόσιο

τομέα, τουλάχιστον την τελευταία πενταετία.
γ.

Αποδέχονται την απαίτηση για αυτοπρόσωπη παρουσία στο Δήμο τουλάχιστον 3 ημέρες την

εβδομάδα με πλήρες ωράριο υπαλλήλου.
Επιπλέον οφείλουν να αποδείξουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών υποβάλλοντας με την
προσφορά τους τα στοιχεία τεκμηρίωσης που προβλέπονται στο άρθρο 11 της παρούσας. Σε
περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης ή από τα υποβαλλόμενα
δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η συνδρομή των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9.

Αποδεικτικό από Δήμο καλής εκτέλεσης όμοιας εργασίας.

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που διαπιστώνεται μετά από έλεγχο, συνεπάγεται τον
αποκλεισμό του υποψηφίου εκείνου του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.
Άρθρο 8. Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών
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Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση νομικών προσώπων,
θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το
αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.
1. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων είναι έγγραφες, δε φέρουν παράτυπες διορθώσεις
(σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κτλ), υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή
τους νομίμους εκπροσώπους τους και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον
οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:
Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
Η επωνυμία του ενδιαφερόμενου
Το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Ο ανωτέρω φάκελος της προσφοράς περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του υποψηφίου
αναφερόμενη στο σύνολο της υπηρεσίας και συμπληρωμένη, επί ποινή αποκλεισμού, σε
πρωτότυπο έντυπο προσφοράς της υπηρεσίας, το οποίο και θα προμηθευτούν σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 16. Το έντυπο προσφοράς θα είναι πλήρως και ευδιάκριτα
συμπληρωμένο σε όλα τα μέρη τόσο ως προς τα στοιχεία του συμμετέχοντος, όσο ως προς την
τιμή μονάδας και τα προκύπτοντα σύνολα, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται ως ελλιπής, ή
ασαφής. Ο εσωτερικός φάκελος με την οικονομική προσφορά τοποθετείται μέσα σε άλλο ανοικτό
φάκελο, στον οποίο τοποθετούνται επίσης όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζει η
διακήρυξη.
Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας, ή έχουν ασάφειες δε γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους
ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους, οι οποίοι πρέπει να
αποδεικνύουν τη νομιμότητα της εκπροσώπησης τους (πχ επικυρωμένο αντίγραφο του Φ.Ε.Κ.
δημοσίευσης του καταστατικού, Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της απόφασης της γενικής συνέλευσης των
μετόχων, θεωρημένη εξουσιοδότηση κλπ). Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι
υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους
νόμιμους εκπροσώπους τους.
2. Οι προσφορές κατατίθενται στην επιτροπή της δημοπρασίας αυτοπροσώπως από τους
διαγωνιζόμενους. Εναλλακτικά

μπορούν επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη

επιστολή, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος
Αιγιαλείας, Οδός Ευθυμίου Γάτου 1 Τ.Κ. 25100.
Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται στο διαγωνισμό από μέλος του Δ.Σ ή από άλλο νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται
από διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως
ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
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Οι εκπροσωπούντες πρέπει να αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση τους προσκομίζοντας τα
κατά περίπτωση της εταιρείας απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ οι καταθέτοντες την προσφορά
θεωρημένη από δημόσια αρχή εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή
κοινοπραξίες.
Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό, αυτός που εκπροσωπεί
διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να
συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας, η οποία λαμβάνει μέρος
σε αυτή, ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την
εταιρεία αυτή.
Άλλος τρόπος υποβολής των προσφορών είναι απαράδεκτος.
3. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται αριθμητικώς σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων
κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για την εκτέλεση της υπηρεσίας. Η τιμή θα αναγράφεται
αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής:
α) τιμή με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ
β) ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία.
Άρθρο 9. Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για χρονικό
διάστημα τεσσάρων μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του
διαγωνισμού. Προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η
ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη
λήξη της, για διάστημα εξήντα (60) ημερών κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης
του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς,
δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν
δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεση της. Σε περίπτωση
που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα
πέραν των άλλων σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.
Άρθρο 10. Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών
Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών των
υπηρεσιών σε δημόσια συνεδρίαση, μέχρι να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη. Πάνω σε
κάθε φάκελο που παραδίδεται στην επιτροπή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς καθώς
και – σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης – η τυχόν άμεση απόρριψή της, εάν δεν συνοδεύεται από
το δελτίο ταυτότητας ή το απαιτούμενο παραστατικό εκπροσώπησης. Ο αύξων αριθμός του
φακέλου αναγράφεται και στο πρακτικό της δημοπρασίας. Μόλις παρέλθει η ώρα που ορίζεται στη
διακήρυξη, ο πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει τη λήξη του χρόνου παράδοσης της προσφορών, ο
οποίος αναγράφεται στο πρακτικό. Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, απαγορεύεται μετά την
8

παρέλευση του χρόνου αυτού να γίνει για οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η
εμπρόθεσμη επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του
χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.
Μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η συνεδρίαση,
η επιτροπή αποσφραγίζει τους εξωτερικούς φακέλους και ελέγχει με την παρουσία των
διαγωνιζόμενων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης των προσφορών.
Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά, περιληπτικά μεν, αλλά με
τρόπο που να δείχνει εάν είναι ή όχι σύμφωνα προς τους όρους της διακήρυξης. Ο εσωτερικός
φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που βρίσκεται μέσα στον ανοικτό φάκελο, παραμένει σφραγισμένος
και αναγράφεται πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου. Μετά την καταγραφή
των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζομένων οι παριστάμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού
αποχωρούν και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Στη μυστική συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχει τα
δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλεισθούν από την
συνέχεια του διαγωνισμού.
Στη συνέχεια η συνεδρίαση μετατρέπεται και πάλι σε δημόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής
ανακοινώνει τα ονόματα των αποκλεισθέντων και τους λόγους του αποκλεισμού τους, τους καλεί
δε να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με τη σφραγισμένη προσφορά τους, η οποία δεν
ανοίγεται, αλλά επιστρέφεται αυτούσια μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων. Οι φάκελοι των
προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία αποσφραγίζονται κατά σειρά και ακολουθεί η
εξέταση και αξιολόγηση των περιεχομένων τους. Συντάσσεται σχετικό πρακτικό το αποτέλεσμα του
οποίου ανακοινώνεται στους νόμιμους εκπροσώπους και κοινοποιείται με τηλεμοιοτυπία (fax) σε
όλους τους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια ακολουθείται η σχετική διαδικασία για την έγκριση του
διαγωνισμού. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνοι προς
τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται.
Άρθρο 11. Διαδικασία αξιολόγησης
Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρούσα, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο
με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εκ των υποψηφίων, των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές
προδιαγραφές ουσιώδεις όρους. Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι
εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής προσφοράς προς τη σταθμισμένη
βαθμολογία της προσφοράς όπου:
Σταθμισμένη βαθμολογία προφοράς= (0,30xβαθμ.Α) + (0,30xβαθμ.Β) + (0,30xβαθμ.Γ) +
(0,10xβαθμ.Δ)
Όπου βαθμ.Α, βαθμ Β, βαθμ Γ, βαθμ Δ είναι οι βαθμολογίες των κριτηρίων με α/α Α, Β, Γ, Δ.
Μικρότερος λόγος= τιμή προσφοράς/ σταθμισμένη βαθμολογία προσφοράς.
Όπου τιμή προσφοράς είναι η τιμή της προσφοράς προ Φ.Π.Α.
Παρατίθεται ο πίνακας των κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών:
9

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Α

Αξιοπιστία του υποψηφίου αναδόχου ή του
υπευθύνου της ομάδας έργου ως προς την εργασία,
σε προηγούμενες συνεργασίες με αντικείμενο την
υποστήριξη παρόμοιων συστημάτων σε Δήμους
(π.χ. συστατικές επιστολές ή βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης)

50-60

25%

Β

Άριστη γνώση των τεχνολογιών που αναφέρονται 50-60
στις τεχνικές προδιαγραφές, συμφωνία με τα
ουσιώδη χαρακτηριστικά τους (πχ βεβαιώσεις,
πιστοποιήσεις)
Εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου ή του 50-60
υπευθύνου της ομάδας έργου σε ταυτόσημο
αντικείμενο, απόλυτα συναφές με τις τεχνικές
προδιαγραφές (πχ. Προηγούμενες συμβάσεις με
Δήμους)

30%

Ικανότητα άμεσης on-site υποστήριξης (υπεύθυνη
δήλωση)

10%

Γ

Δ

50-60

35%

Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία Α, Β, Γ και Δ αποτελούν στοιχεία βαθμολόγησης και θα
πρέπει με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς τα περιγραφόμενα δεδομένα, έγγραφα και
βεβαιώσεις αναλυτικά να προσκομίζονται στην τεχνική προσφορά των διαγωνιζόμενων προκειμένου
να αξιολογηθούν. Τα στοιχεία που θα προσκομισθούν για απόδειξη των κριτηρίων και των άλλων
χαρακτηριστικών του διαγωνιζόμενου τόσο για την αποδοχή όσο και για την αξιολόγηση –
βαθμολόγηση του, θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. Απλές
φωτοτυπίες δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Οι προσφορές βαθμολογούνται βάσει των κριτηρίων.
• Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 50 βαθμοί για τις περιπτώσεις που
καλύπτονται ακριβώς όλοι οι τεχνικές προδιαγραφές (απαράβατοι όροι) της διακήρυξης. Η
βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 60 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και
απαιτήσεις. Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης έστω και σε ένα κριτήριο, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• Η επάρκεια κάθε διαγωνιζόμενου, ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές στα κριτήρια αξιολόγησης
είναι στην αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής διαγωνισμού & αξιολόγησης των προσφορών.
• Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή
βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς
είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων.
• Η τελική βαθμολογία των τεχνικά αποδεκτών προσφορών με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από
50 έως 60 βαθμούς.
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Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο
λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) της με την βαθμολογία της.
Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον διαγωνιζόμενο που έχει υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά.
Άρθρο 12. Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας
Κατά της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής, μπορεί να
υποβληθεί ένσταση μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την διεξαγωγή της διαγωνισμού, ή
της επόμενης της ανακοινώσεως του αποτελέσματος.
Οι ενστάσεις κατατίθενται στην επιτροπή του διαγωνισμού ή στο Δήμο μόνο εγγράφως (όχι με fax).
Οι ενστάσεις που κατατίθενται στο Δήμο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην
επιτροπή του διαγωνισμού. Aπευθύνονται στον πρόεδρο της επιτροπής που έκανε το διαγωνισμό.
Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή. Ενστάσεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται από την Οικονομική Επιτροπή.
Άρθρο 13. Κατακύρωση
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή.
Εάν ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε η δημοπρασία αρνηθεί να υπογράψει τη σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που
προβλέπει το άρθρο 50 του ΠΔ 28/1980.
Στη περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής και η δημοπρασία μπορεί
να επαναληφθεί σε βάρος του έκπτωτου μειοδότη, ή να ανατεθεί στον επόμενο μειοδότη, ή να
ανατεθεί απ ευθείας από το δημοτικό συμβούλιο.
Άρθρο 14. Σύμβαση
Η περίοδος της σύμβασης θα αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει
διάρκεια ισχύος έως το τέλος του έτους, ή έως την λήξη του τεχνικού αντικειμένου, ή έως την λήξη
του οικονομικού αντικειμένου. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους
όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το
ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.
Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου και σε χρόνο όχι
μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος της μελέτης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Π.Δ. 28/80. Εάν δεν προσέλθει μέσα σε αυτές
τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης,
εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 κυρώσεις.
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Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί με συνέπεια στις από τη σύμβαση και
το νόμο υποχρεώσεις του, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί μονομερώς από πλευράς Δήμου με
όλες τις από το Νόμο προβλεπόμενες συνέπειες.
Προσφορές που ορίζουν διαφορετικό χρόνο ισχύος της σύμβασης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 15. Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, με την έκδοση σχετικών τιμολογίων και χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου, τα οποία θα συνοδεύονται με τα νόμιμα
παραστατικά και δικαιολογητικά.
Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε ευρώ. Η καταβολή των
αμοιβών του θα γίνεται σε ευρώ.
Σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής
παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί
το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση της κάθε υπηρεσίας βαρύνει αποκλειστικά και μόνον
τον ανάδοχο, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τιμολόγιο της μελέτης. Ο Ανάδοχος υπόκειται ακόμα
σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την
ημέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.
Άρθρο 16. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον
αρμόδιο υπάλληλο, κ. Κανελλή Παναγιώτη, τηλ: 2691060951 και 2691061063. Αντίγραφο της
διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν χορηγείται ή αποστέλλεται μέσω
ταχυαποστολής στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στον Δήμο
Αιγιαλείας. Για την παραλαβή αυτών καταβάλλεται από τον αιτούντα, στον Δήμο Αιγιαλείας,
το ποσό των δέκα (10) ευρώ. Εναλλακτικές πηγές εύρεσης του απαραίτητου υλικού, πλην του
εντύπου προσφοράς, βρίσκονται στο επόμενο άρθρο περί δημοσίευσης.
Άρθρο 17. Δημοσίευση
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου, στον δικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια, και θα δημοσιευθεί μία
φορά στον τύπο σε μια ημερησία τοπική εφημερίδα και σε μια εβδομαδιαία τουλάχιστον 5 ημέρες
πριν την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνει τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί η
υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 28/1980, οι σχετικές δε αποδείξεις πληρωμής
προσκομίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύμβασης.
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Τα τεύχη δημοπράτησης, πλην του εντύπου προσφοράς,

θα διατίθενται και σε ηλεκτρονική

μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας (www.aigialeia.gov.gr) και στον δικτυακό τόπο του
προγράμματος Διαύγεια
Άρθρο 18. Αναπροσαρμογή τιμών
Οι συμβατικές τιμές προσφοράς ισχύουν και δεσμεύουν τον ανάδοχο για χρονικό
διάστημα ενός έτους, έτσι δεν επιτρέπεται αναπροσαρμογή της τιμής κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Παναγόπουλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ

ΑΔΑ:
Αίγιο 8/6/2015
Αρ. Πρωτ.: 21272

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης & επέκτασης
κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, εσωτερικού δικτύου Δήμου, δρομολογητών,
εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων» σύμφωνα με την 44/2015 μελέτη.
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 24.390,24 ευρώ, η δε
απαιτούμενη προς έγκριση πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 ευρώ.
Πηγή χρηματοδότησης είναι οι δημοτικές πιστώσεις του οικονομικού έτους 2015.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ύψος του 2% του συνολικού
προϋπολογισμού της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η οποία ανέρχεται στο
ποσό των 600,00 ευρώ και θα κατατίθεται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης
τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου Τ.Π.& Δ. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι οι
διαγωνιζόμενοι είναι πλήρως ενήμεροι της διακήρυξης αυτής και αποδέχονται όλους τους όρους
ανεπιφύλακτα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στην Διεύθυνση
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου, Ευθυμίου
Γάτου 1, 1ος όροφος, Αίγιο, στις 22/6/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (λήξη παράδοσης
προσφορών).
Τα τεύχη δημοπράτησης θα μπορούν να παραληφθούν από την Διεύθυνση
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας
καταβάλλοντας το ποσό των δέκα (10) ευρώ στο Ταμείο του Δήμου, μέχρι και την προηγούμενη
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Θα διατίθενται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας (www.aigialeia.gov.gr), ενώ η διακήρυξη θα ανέβει και στο
ΚΗΜΔΗΣ. Η περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες, στον πίνακα
ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας και στον δικτυακό τόπο του προγράμματος
Διαύγεια.

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία αναφέρονται στους
όρους της διακήρυξης και χορηγούνται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης,
Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου, Ευθυμίου Γάτου 1, 1ος όροφος, Αίγιο κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνο 2691061063 (εσωτ. 26). Αρμόδιος υπάλληλος κ. Κανελλής
Παναγιώτης. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ

ΜΕΛΕΤΗ
«Υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης & επέκτασης κεντρικών

υπολογιστικών συστημάτων, εσωτερικού δικτύου Δήμου, δρομολογητών,
εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Διακήρυξη
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τεχνικές Προδιαγραφές
Τιμολόγιο
Προμέτρηση
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Έντυπο Προσφοράς
Τεχνική Έκθεση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ:

44/2015
24.390,24 ΕΥΡΩ
30.000, 00 ΕΥΡΩ
Κανελλής Παναγιώτης
ΠΕ – Μηχανικός Η/Υ
και Πληροφορικής

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 44/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ

«Υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης &
επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών
συστημάτων, εσωτερικού δικτύου Δήμου,
δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων
δεδομένων»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1: Διατάξεις
Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις:
1. Του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
2. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4
του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/07
3. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. Του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94
5. Του νόμου 2362/95 (παρ. 83) και ΦΕΚ 1291Β΄/11-8-2010
6. Tης παρ 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08

7. Του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014
Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας είναι:
1.

Διακήρυξη

2.

Συγγραφή Υποχρεώσεων

3.

Τεχνικές Προδιαγραφές

4.

Τιμολόγιο

5.

Προμέτρηση

6.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

7.

Έντυπο Προσφοράς

8.

Τεχνική Έκθεση

Άρθρο 3: Αντικείμενο της συγγραφής
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τις «υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης &
επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, εσωτερικού δικτύου Δήμου, δρομολογητών,

εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων», προϋπολογισμού 30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 23%.
Αναλυτικότερα οι εργασίες περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και στις τεχνικές προδιαγραφές
της συγκεκριμένης μελέτης.
Επιγραμματικά είναι οι κάτωθι:
1.1

Ανάπτυξη - συντήρηση κεντρικών εξυπηρετητών

1.2

Ανάπτυξη συντήρηση υπηρεσίας καταλόγου χρηστών/μηχανημάτων.
Κεντρικοποίηση αρχείων

1.3

Ανάπτυξη - συντήρηση διαδικασιών αντιγράφων ασφαλείας

2.1

Ανάπτυξη - συντήρηση κεντρικού συστήματος απομακρυσμένης πρόσβασης
Δημοτικών Ενοτήτων

2.2

Δαχείριση συνεδριών απομακρυσμένων συνδέσεων

2.3

Δημιουργία συντήρηση οικογένειας (Farm) διακομιστών συστήματος
απομακρυσμένης πρόσβασης

2.4

Ανάπτυξη - διαχείριση κομβικών δικτυακών συσκευών

2.5

Παρακολούθηση βελτιστοποίηση δικτύου

3.

Ανάπτυξη - συντήρηση διακομιστών βάσεων δεδομένων

Ο ανάδοχος θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει εκτελέσει επιτυχώς όμοιες εργασίες και να
διαθέτει πιστοποίηση για όλες τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και απαιτείται η γνώση τους,
προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%. Η
χρηματοδότηση θα γίνει από πόρους του Δήμου Αιγιαλείας, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 106266.009 του προϋπολογισμού για το έτος 2015.
Άρθρο 4: Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς με ποινή
αποκλεισμού,

την

τήρηση

των

παρακάτω

ελαχίστων

προϋποθέσεων

συμμετοχής,

προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου συμμετοχής.
Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τα μέσα, με τα οποία να αποδεικνύει ότι είναι
ικανός και ότι μπορεί να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις της υπό

ανάθεση υπηρεσίας. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ο υποψήφιος ανάδοχος
πρέπει να:
1)

Διαθέτει αποδεικτικό καλής εκτέλεσης όμοιας εργασίας.

2)

Διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία διαχείρισης έργων πληροφορικής, στον ευρύτερο

δημόσιο τομέα, τουλάχιστον την τελευταία πενταετία.
3)

Διαθέτει αποδεδειγμένη γνώση των τεχνολογιών που αναφέρονται στις τεχνικές

προδιαγραφές.
Άρθρο 5: Εγγυήσεις
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει
κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία ορίζεται σε ποσοστό πέντε
επί τοις εκατόν (5%) του προϋπολογισμού του έργου μη συνυπολογιζομένης της επιτευχθείσης
εκπτώσεως κατά την δημοπρασία.
Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης.
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.
Άρθρο 6: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Ο χώρος παροχής της υπηρεσίας είναι τα κτίρια του Δήμου Αιγιαλείας όπου απαιτείται με
φυσική παρουσία και απομακρυσμένη παροχή των υπηρεσιών όταν είναι εφικτό.
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών ορίζεται για την διάρκεια του έτους 2015.
Άρθρο 7: Παραλαβή υπηρεσιών
Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από τον επιβλέποντα της σύμβασης και την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής ανά μήνα ή και με την πρόοδο των εργασιών, οι οποίοι θα συντάσσουν και
το σχετικό πρωτόκολλο 63 παρ 3 του ΠΔ 28/80.
Άρθρο 8: Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών θα γίνεται ως εξής:
Θα πληρώνεται τμηματικά στον δεύτερο συμβαλλόμενο εντός 15 εργάσιμων ημερών αμέσως
μετά την έκδοση σχετικού τιμολογίου που θα εκδίδεται στην αρχή κάθε μήνα, με την έκδοση
χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου
εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η
διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Οι τιμές

δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.
Άρθρο 9: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον
οποίο βαρύνεται ο Δήμος.
Άρθρο 10: Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η
σχετική νομοθεσία για ανάλογους χώρους και αυτές πρέπει να εναρμονίζονται πλήρως με τις
τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική έκθεση που απαρτίζει την παρούσα μελέτη.
Άρθρο 11: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου
της συμβάσεως, χωρίς απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή
παρέχεται, εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται,
κατά την κρίση του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από το Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας.
Άρθρο 12: Επίλυση διαφορών
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ.28/80.

Αίγιο, 2/4/2015
O Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΟΑναπληρωτής
Δ/ντηςΠρογραμ/σμου, Οργάνωσης,
Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης
Κανελλής Παναγιώτης
ΠΕ- Μηχανικός Η/Υ &
Πληροφορικής

Αναγνωστόπουλος Μιχαήλ
ΠΕ – Μηχανικός Παραγωγής &
Διοίκησης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ

44/2015

«Υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης &
επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών
συστημάτων, εσωτερικού δικτύου Δήμου,
δρομολογητών, εικονικών μηχανών,
βάσεων δεδομένων»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι εργασίες που αφορούν την παρούσα μελέτη είναι οι κάτωθι:
1.

Κεντρικό Σύστημα

1.1

Εξυπηρετητές (Servers)

Εγκατάσταση εξυπηρετητών φυσικών ή εικονικών (virtual servers). Παραμετροποίηση,
ενοποίηση στο δίκτυο, εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων, βάσεων δεδομένων,
εφαρμογών, διαχείριση, συντήρηση, ανάπτυξη, βελτιστοποίηση.
Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και απαιτείται η γνώση τους: ESXi Virtualization,
XenServer Virtualization, Windows Servers (2003, 2008, 2012), Linux(Oracle, Debian).
Υπηρεσία Καταλόγου (ActiveDirectory). Διαχείριση και επέκταση υπηρεσιών

1.2

καταλόγου κεντρικού και διασυνδεδεμένων με οπτικές ίνες ή και με ασύρματες ζεύξεις
κτιρίων. Διαχείριση, συντήρηση, προσθήκη χρηστών – διακομιστών - σταθμών εργασίας και
διαδικασιών, εκχώρηση δικαιωμάτων. Κεντρικοποίηση αρχείων χρηστών (ή αντιγράφων
ασφαλείας) στα διασυνδεδεμένα κτίρια τοπικού δικτύου.
Δημιουργία, διαχείριση, έλεγχος διαδικασιών πολλαπλών backup τόσο σε επίπεδο

1.3

διακομιστών (server images) όπου είναι εφικτό, όσο και κυρίως σε επίπεδο βάσεων
πρωτογενών δεδομένων και αρχείων χρηστών που φυλάσσονται κεντρικά.
2.

Απομακρυσμένη Πρόσβαση – Διαχείριση Δικτύου.

2.1

Απαιτήσεις: Πρόσβαση Δημοτικών ενοτήτων, κτιρίων Δήμου πέραν του κεντρικού και

των άμεσα διασυνδεδεμένων σε τοπικό δίκτυο κτιρίων, προμηθευτών συστημάτων για
απομακρυσμένη συντήρηση.
Εργασίες:
•

Συντήρηση και Παραμετροποίηση Citrix Server.

•

Εγκατάσταση ενημερώσεων

•

Διαχείριση χρηστών

•

Δημοσίευση εφαρμογών (Application Publish)

•

Διαμόρφωση περιβάλλοντος πρόσβασης (Web Interface)

•

Διαμόρφωση και ρύθμιση ασφαλούς πρόσβασης ανάλογα με το σημείο και τον τρόπο
σύνδεσης

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και απαιτείται η γνώση τους: Terminal Server, Citrix, Web
Connectivity
2.2

Διαχείριση συνδέσεων (sessions)

2.3

Εγκατάσταση πολλαπλών CitrixServer (ServerFarm) για λόγους ασφαλείας και

διαμοίρασης φορτίου (LoadBalancing)
Αντίστοιχες εργασίες για Terminal Server.
2.4

Παραμετροποίηση,

δρομολογητών (Routers),

συντήρηση,

διαχείριση

δικτυακών

ασύρματων δικτύων πρόσβασης

κατανεμητών

(Switch),

(AccessPoints), ασύρματων

ζεύξεων μεταξύ κτιρίων (WirelessBridges) ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή επικοινωνία
μεταξύ των κτιρίων και η απαιτούμενη πρόσβαση στα κεντρικά συστήματα. Ανάπτυξη
δημοτικού δικτύου.
2.5

Διαχείριση δικτύου - Παρακολούθηση και συντήρηση δικτύου σε επίπεδο

παραμετροποίησης, διευθυνσιοδότηση. Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας.
3.

Βάσεις Δεδομένων(Databases) – Διακομιστές Εφαρμογών (Application Servers)
Εγκατάσταση και διαχείριση διακομιστών σχεσιακών βάσεων δεδομένων και

υποστηρικτικών ή συμπληρωματικών συστημάτων όπως διακομιστές εφαρμογών. Διαχείριση
παραγωγικών βάσεων, δημιουργία εφεδρικών ή και δοκιμαστικών αντιγράφων. Διασφάλιση
συνδεσιμότητας μεταξύ διαφορετικών πηγών πρωτογενών δεδομένων.
Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και απαιτείται η γνώση τους : SQLServer (2005,
2008), Oracle Database (9, 10, 11), Oracle Cluster,

OraclePortal,

OracleWeblogic,

OracleIAS, OracleOID, Drupal.

Αίγιο, 2/04/2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

O Συντάξας

Κανελλής Παναγιώτης
ΠΕ- Μηχανικός Η/Υ &
Πληροφορικής

Ο Αναπληρωτής
Δ/ντηςΠρογραμ/σμου, Οργάνωσης,
Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης

Αναγνωστόπουλος Μιχαήλ
ΠΕ – Μηχανικός Παραγωγής &
Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
44/2015
Υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων,
εσωτερικού δικτύου Δήμου, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤ.

1

Ανάπτυξη - συντήρηση κεντρικών εξυπηρετητών

ΤΕΜ

1

2

Ανάπτυξη συντήρηση υπηρεσίας καταλόγου
χρηστών/μηχανημάτων. Κεντρικοποίηση αρχείων

ΤΕΜ

1

3

Ανάπτυξη - συντήρηση διαδικασιών αντιγράφων ασφαλείας

ΤΕΜ

1

4

Ανάπτυξη - συντήρηση κεντρικού συστήματος απομακρυσμένης
πρόσβασης Δημοτικών Ενοτήτων

ΤΕΜ

1

5

Διαχείριση συνεδριών απομακρυσμένων συνδέσεων

ΤΕΜ

1

6

Δημιουργία συντήρηση οικογένειας (Farm) διακομιστών
συστήματος απομακρυσμένης πρόσβασης

ΤΕΜ

1

7

Ανάπτυξη - διαχείριση κομβικών δικτυακών συσκευών

ΤΕΜ

1

8

Παρακολούθηση βελτιστοποίηση δικτύου

ΤΕΜ

1

9

Ανάπτυξη - συντήρηση διακομιστών βάσεων δεδομένων

ΤΕΜ

1

Ο Συντάξας
Αίγιο 02/04/2015

Παναγιώτης Κανελλής
Ε-Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Αίγιο 02/04/2015
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος
ΠΕ-Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
44/2015
Υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων,
εσωτερικού δικτύου Δήμου, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤ.

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

1

Ανάπτυξη - συντήρηση κεντρικών εξυπηρετητών

ΤΕΜ

1

5.000,00

2

Ανάπτυξη συντήρηση υπηρεσίας καταλόγου
χρηστών/μηχανημάτων. Κεντρικοποίηση αρχείων

ΤΕΜ

1

2.000,00

3

Ανάπτυξη - συντήρηση διαδικασιών αντιγράφων ασφαλείας

ΤΕΜ

1

1.500,00

4

Ανάπτυξη - συντήρηση κεντρικού συστήματος απομακρυσμένης
πρόσβασης Δημοτικών Ενοτήτων

ΤΕΜ

1

2.390,00

5

Διαχείριση συνεδριών απομακρυσμένων συνδέσεων

ΤΕΜ

1

2.500,00

6

Δημιουργία συντήρηση οικογένειας (Farm) διακομιστών
συστήματος απομακρυσμένης πρόσβασης

ΤΕΜ

1

1.500,24

7

Ανάπτυξη - διαχείριση κομβικών δικτυακών συσκευών

ΤΕΜ

1

3.500,00

8

Παρακολούθηση βελτιστοποίηση δικτύου

ΤΕΜ

1

2.000,00

9

Ανάπτυξη - συντήρηση διακομιστών βάσεων δεδομένων

ΤΕΜ

1

4.000,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
ΦΠΑ 23 %:
ΣΥΝΟΛΟ:

Ο Συντάξας
Αίγιο 02/04/2015

Παναγιώτης Κανελλής
ΠΕ-Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής

24.390,24
5.609,76
30.000,00

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Αίγιο 02/04/2015
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος
ΠΕ-Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
44/2015
Υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων,
εσωτερικού δικτύου Δήμου, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤ.

1

Ανάπτυξη - συντήρηση κεντρικών εξυπηρετητών

ΤΕΜ

1

2

Ανάπτυξη συντήρηση υπηρεσίας καταλόγου
χρηστών/μηχανημάτων. Κεντρικοποίηση αρχείων

ΤΕΜ

1

3

Ανάπτυξη - συντήρηση διαδικασιών αντιγράφων ασφαλείας

ΤΕΜ

1

4

Ανάπτυξη - συντήρηση κεντρικού συστήματος απομακρυσμένης
πρόσβασης Δημοτικών Ενοτήτων

ΤΕΜ

1

5

Διαχείριση συνεδριών απομακρυσμένων συνδέσεων

ΤΕΜ

1

6

Δημιουργία συντήρηση οικογένειας (Farm) διακομιστών
συστήματος απομακρυσμένης πρόσβασης

ΤΕΜ

1

7

Ανάπτυξη - διαχείριση κομβικών δικτυακών συσκευών

ΤΕΜ

1

8

Παρακολούθηση βελτιστοποίηση δικτύου

ΤΕΜ

1

9

Ανάπτυξη - συντήρηση διακομιστών βάσεων δεδομένων

ΤΕΜ

1

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
ΦΠΑ 23 %:
ΣΥΝΟΛΟ:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

………………………
Ο Συντάξας
Αίγιο 02/04/2015

Παναγιώτης Κανελλής
Ε-Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Αίγιο 02/04/2015
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος
ΠΕ-Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 44/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ

« Υπηρεσίες διαχείρισης,

συντήρησης & επέκτασης κεντρικών
υπολογιστικών συστημάτων,
εσωτερικού δικτύου Δήμου,
δρομολογητών, εικονικών μηχανών,
βάσεων δεδομένων »

ΘΕΜΑ: «Υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών
συστημάτων, εσωτερικού δικτύου Δήμου, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων
δεδομένων»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Αφορά τις υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών
συστημάτων,

εσωτερικού δικτύου Δήμου,

δρομολογητών,

εικονικών μηχανών,

βάσεων

δεδομένων, όπως ακριβώς περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι αναφερόμενες τιμές
διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε ο Δήμος στις διαθέσιμες λύσεις και τιμές της αγοράς
σε αντίστοιχα είδη και λύσεις λαμβάνοντας υπόψη, ότι οι παραπάνω υπηρεσίες καλύπτουν όλο το
φάσμα συντήρησης των κεντρικών συστημάτων του Δήμου που αποτελούν την απαραίτητη
υποδομή για την ομαλή λειτουργία των εφαρμογών και κατ επέκταση των τμημάτων του Δήμου.
Συγκεκριμένα:
Ανάπτυξη - συντήρηση κεντρικών εξυπηρετητών
Τιμή υπηρεσίας (χωρίς το Φ.Π.Α.): 5.000,00 €
Πέντε χιλιάδες ευρώ
Άρθρο 1.

Άρθρο 2.
Ανάπτυξη συντήρηση υπηρεσίας καταλόγου
χρηστών/μηχανημάτων. Κεντρικοποίηση αρχείων
Τιμή υπηρεσίας (χωρίς το Φ.Π.Α.): 2.000,00 €
Δύο χιλιάδες ευρώ

Ανάπτυξη - συντήρηση διαδικασιών αντιγράφων ασφαλείας
Τιμή υπηρεσίας (χωρίς το Φ.Π.Α.): 1.500,00 €
Χίλια πεντακόσια ευρώ
Άρθρο 3.

Ανάπτυξη - συντήρηση κεντρικού συστήματος απομακρυσμένης
πρόσβασης Δημοτικών Ενοτήτων
Τιμή υπηρεσίας (χωρίς το Φ.Π.Α.): 2.390,00 €
Δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ
Άρθρο 4.

Διαχείριση συνεδριών απομακρυσμένων συνδέσεων
Τιμή υπηρεσίας (χωρίς το Φ.Π.Α.): 2.500,00 €
Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
Άρθρο 5.

Άρθρο 6.
Δημιουργία συντήρηση οικογένειας (Farm) διακομιστών
συστήματος απομακρυσμένης πρόσβασης
Τιμή υπηρεσίας (χωρίς το Φ.Π.Α.): 1.500,24 €
Χίλια πεντακόσια ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά

Ανάπτυξη - διαχείριση κομβικών δικτυακών συσκευών
Τιμή υπηρεσίας (χωρίς το Φ.Π.Α.): 3.500,00 €
Τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
Άρθρο 7.

Παρακολούθηση βελτιστοποίηση δικτύου
Τιμή υπηρεσίας (χωρίς το Φ.Π.Α.): 2.000,00 €
Δύο χιλιάδες ευρώ
Άρθρο 8.

Ανάπτυξη - συντήρηση διακομιστών βάσεων δεδομένων
Τιμή υπηρεσίας (χωρίς το Φ.Π.Α.): 4.000.00 €
Τέσσερις χιλιάδες ευρώ
Άρθρο 9.

Αίγιο, 02/04/2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

O Συντάξας

Κανελλής Παναγιώτης
ΠΕ- Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ο Αναπληρωτής Δ/ντηςΠρογραμ/σμου,
Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής
Ανάπτυξης
Αναγνωστόπουλος Μιχαήλ
ΠΕ – Μηχανικός Παραγωγής &
Διοίκησης

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 44/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ

«Υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης &
επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών
συστημάτων,
εσωτερικού
δικτύου
Δήμου,
δρομολογητών,
εικονικών
μηχανών, βάσεων δεδομένων»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης & επέκτασης κεντρικών
υπολογιστικών συστημάτων, εσωτερικού δικτύου Δήμου, δρομολογητών, εικονικών μηχανών,
βάσεων δεδομένων.
Αναλυτικότερα, για την συγκεκριμένη μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 28/80 και του άρθρου 20 του νόμου 3731/08, προβλέπεται συνολική δαπάνη 30.000,00
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Πιο συγκεκριμένα, η δαπάνη έχει ως εξής:
α) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ευρώ

24.390,24

β) ΦΠΑ 23%

ευρώ

5.609,76

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

ευρώ

30.000,00

Επεξηγηματικά, αφορά επείγουσες εργασίες προκειμένου τα κεντρικά συστήματα, το
δίκτυο του Δήμου, η απομακρυσμένη πρόσβαση των Δημοτικών ενοτήτων και το λογισμικό
εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου να παραμείνουν λειτουργικά και να εξελιχθούν.
Ενδεικτικά και βάση των τεχνικών προδιαγραφών απαιτείται:
•

Εγκατάσταση εξυπηρετητών φυσικών ή εικονικών. Παραμετροποίηση, ενοποίηση στο

δίκτυο, εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων, βάσεων δεδομένων, εφαρμογών, διαχείριση,
συντήρηση, ανάπτυξη, βελτιστοποίηση. Διαχείριση και επέκταση υπηρεσιών καταλόγου
μηχανημάτων και χρηστών. Κεντρικοποίηση αρχείων, συντήρηση και επέκταση διαδικασιών
αντιγράφων ασφαλείας.
•

Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας συστημάτων απομακρυσμένης πρόσβασης των

Δημοτικών Ενοτήτων. Διαχείριση δικτυακών συσκευών. Επέκταση του τοπικού δικτύου σε κτίρια
του Δήμου που συνδέονται με οπτικές ίνες ή ασύρματες ζεύξεις.
•

Εγκατάσταση

και

διαχείριση

διακομιστών

σχεσιακών

βάσεων

δεδομένων

και

υποστηρικτικών ή συμπληρωματικών συστημάτων όπως διακομιστές εφαρμογών. Διαχείριση

παραγωγικών βάσεων, δημιουργία εφεδρικών ή και δοκιμαστικών αντιγράφων. Διασφάλιση
συνδεσιμότητας μεταξύ διαφορετικών πηγών πρωτογενών δεδομένων.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, προκειμένου να επιτευχθούν όλες αυτές οι εργασίες,
που έχουν πάντα ως γνώμονα

την απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη λειτουργία του Δήμου

Αιγιαλείας, ο ανάδοχος οφείλει αποδεδειγμένα να γνωρίζει τις τεχνολογίες που αναφέρονται στις
τεχνικές προδιαγραφές και χρησιμοποιούνται από τον Δήμο και να έχει εκτελέσει επιτυχώς,
απολύτως αντίστοιχη εργασία ή να παράσχει πιστοποιήσεις που αφορούν όλες τις
αναφερόμενες τεχνολογίες. Η χρηματοδότηση θα γίνει από δημοτικούς πόρους και θα βαρύνει
τον Κ.Α. 10-6266.009 του Δημοτικού Προϋπολογισμού του 2015.
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