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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MHΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Ο Δήμος Αιγιαλείας, ανακοινώνει ότι, κατόπιν δύο άγονων πρόχειρων
διαγωνισμών για την προμήθεια «Μηχανογραφικού εξοπλισμού», θα
διεξαχθεί διαγωνισμός με απευθείας ανάθεση, με προσφορές, με κριτήριο την
χαμηλότερη τιμή, για την «προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» για τις
ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας.
Η διακήρυξη της προμήθειας παραμένει όμοια, πλην του άρθρου που αφορά
την εγγύηση συμμετοχής που καταργείται, και ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι με
την προσφορά τους οφείλουν να προσκομίσουν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
συμμετοχής τους, προς την Επιτροπή Διαγωνισμού, εντός σφραγισμένου φακέλου,
επί ποινής αποκλεισμού. Δεδομένου του μικρού χρονικού διαστήματος από την
έκδοση της πρόσκλησης μέχρι την παραλαβή των προσφορών, επισημαίνεται στους
ενδιαφερόμενους, ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί
μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπό τους.
Μαζί με την προσφορά μπορεί να υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση ότι τα
παρακάτω ζητούμενα δικαιολογητικά θα κατατεθούν πριν την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης καλής εκτέλεσης:

1. Ασφαλιστική Ενημερότητα
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ποινικό Μητρώο
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Οι σφραγισμένες οικονομικές προσφορές θα γίνονται δεκτές έως την Δευτέρα
3/8/2015 και θα κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αιγιαλείας
Πετμεζά 1, 3ος όροφος .
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και θα διατίθενται από την ιστοσελίδα
του Δήμου Αιγιαλείας. www.aigialeia.gov.gr
Περισσότερες πληροφορίες (τεχνικές προδιαγραφές) θα δίνονται από το Τμήμα
Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2691022978,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Προϊστάμενος
Του Τμήματος Προμηθειών
Σπυρίδων Τακουμάκης

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

ΜΕΛΕΤΗ
«Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού»

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:

43/2015
24.390,24 ΕΥΡΩ
30.000, 00 ΕΥΡΩ
Κα νελλής Παναγιώτης
ΠΕ – Μηχανικών Η/Υ
και Πληροφορικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

«Προμήθεια μηχανογραφικού
εξοπλισμού»

Αρ. πρωτ.: 22632

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Αθανάσιος Παναγόπουλος έχοντας υπόψη τις παρακάτω
ισχύουσες διατάξεις, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες και
ενσφράγιστες προσφορές για το σύνολο της προμήθειας σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και
κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την «Προμήθεια μηχανογραφικού
εξοπλισμού», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας διακήρυξης. Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας αυτής
ανέρχεται στο ποσό των 24.390,24 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, με
απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση 30.000,00 ευρώ για το 2015.
ΆΡΘΡΟ 1ο
Ισχύουσες Διατάξεις
Το νομικό καθεστώς που διέπει τόσο το διαγωνισμό όσο και την εκτέλεση της προμήθειας
είναι:
α . Η Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. ¨περί Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.¨.
β . Η με αριθ. πρωτ. 27874/93 ερμηνευτική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.
γ . Ο Ν 3463/2006 ¨Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας¨.
δ. Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
ε. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε µε το
στ. Ν.4071/2012(ΦΕΚ Α’85/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
ζ. Τον 4281/2014 ως προς τις διατάξεις που έχουν παραμείνει σε ισχύ
η. Τον 4250/2014
θ. Τον 4320/2015
ΆΡΘΡΟ 2ο
Συμβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
1) Η διακήρυξη
2) Η συγγραφή υποχρεώσεων
3) Το τιμολόγιο, οι τεχνικές προδιαγραφές και η τεχνική έκθεση
4) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
Όσοι συμμετέχουν, οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια
τη φερεγγυότητα τους, την επαγγελματική τους αξιοπιστία, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική
κατάσταση τους, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές τους.
ΆΡΘΡΟ 3ο
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας
3.α Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 24.390,24
ευρώ ευρώ συν Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή συνολικά ποσό των 30.000,00 ευρώ και βαρύνει τον ΚΑ
10-7131
3.β Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2015
3 γ Θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου.
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ΆΡΘΡΟ 4ο
Όργανο, Χρόνος και τόπος διαγωνισμού
1) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού
(παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών).
2) Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αιγιαλείας από την αρμόδια επιτροπή
Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ την 26 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. και σε περίπτωση
επανάληψης την 6 Ιουλίου 2015 και ώρα 10 π.μ.
3) Ώρα παραλαβής προσφορών 10 π.μ.
ΆΡΘΡΟ 5ο
Λήψη πληροφοριών
1. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια έως και την προηγούμενη μέρα από την
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2691061063
Αρμόδιoς υπάλληλος: Κανελλής Παναγιώτης
ΆΡΘΡΟ 6ο
Δεκτοί στον Διαγωνισμό

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές.
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.
γ. Συνεταιρισμοί.
δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
2. Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την
προμήθεια:
α. Την φερεγγυότητα τους.
β. Την επαγγελματική τους αξιοπιστία.
γ. Την χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση.
δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες.
ΆΡΘΡΟ 7ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή
αποκλεισμού :
α. Οι Έλληνες πολίτες.
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της συνολικής
ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη χωρίς ΦΠΑ δηλαδή 478,80 ευρώ.
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου
δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή
συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο
μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά τα
αδικήματα που προκαλούν αποκλεισμό των διαγωνιζομένων, προσκομίζεται η καταδικαστική
απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του
διαγωνιζομένου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο
περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. Για τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά υποχρέωση
προσκόμισης πιστοποιητικού ποινικού μητρώου έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της
συμμετέχουσας εταιρίας, σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.) πρόεδρος και διευθύνοντας
σύμβουλος και σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιριών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) οι διαχειριστές αυτών.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
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4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων 3, 4 και 5 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους
σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια
δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού.
7. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι κατασκευαστές ή εισαγωγείς ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, σύμφωνα με το ΠΔ117/04 υποχρεούνται να συμμετέχουν και επιπλέον να
διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (Α.Μ.Π.) που τους χορηγεί το ΥΠΕΚΑ.
8.
Επίσης οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα
δικαιολογητικά της προσφοράς τους, τις παρακάτω δηλώσεις:
1. Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των
τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
2. Δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει σε
κατάσταση πλήρους λειτουργίας τα υπό προμήθεια είδη στις αποθήκες του Δήμου.
3. Δήλωση ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε
αρμόδια αρχή, για παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στις αποθήκες του Δήμου.
4. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα υπό
προμήθεια είδη, τον τόπο εγκατάστασης του και το έτος παραγωγής.
β. Τα νομικά πρόσωπα.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου.
γ. Οι αλλοδαποί
1. Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις
(3)
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους
στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, τους συνεταιρισμούς, τις ενώσεις προμηθευτών
ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ.
Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων και
γενικότερα ισχύει ο Ν. 4250/2014
ΆΡΘΡΟ 8ο
Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής κατά την ημέρα
και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 4 της διακήρυξης.
2. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.
3. Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται με τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων
καθώς και τα ανάλογα χαρακτηριστικά.
4. Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια
του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διενέργειας
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διαγωνισμών πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου
να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
5. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
ΆΡΘΡΟ 9ο
Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών
1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:
α) την τιμή των προσφερομένων ειδών με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.
β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.
2. Η τιμή δίδεται ανά μονάδα μέτρησης υλικού σε ενιαίο έντυπο προσφοράς της μελέτης σε
προϋπολογισμό προσφοράς.
3. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή μονάδος, ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά
είδος τιμή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο κάθε
ενδιαφερόμενος θα προσφέρει μόνο μια τιμή για κάθε υλικό, όπως αυτά δίνονται στο έντυπο
προσφοράς.
6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα
εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά
για τον λόγο της χαμηλής τιμής.
8. Για τα είδη που ο Δήμος δεν μπορεί να προβλέψει και κατά συνέπεια δεν αναφέρονται
στον ενδεικτικό πίνακα, ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής θα δεσμευτεί ότι θα τα παρέχει με
έκπτωση, το ποσοστό της οποίας θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στην προσφορά.
ΆΡΘΡΟ 10ο
Ισχύς Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημέρα του διαγωνισμού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ενός (1) έτους, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Μετά την λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο
μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχει γίνει προμήθεια ολόκληρης της
προβλεπόμενης ποσότητας.
3. Ο Δήμος μπορεί να μην ζητήσει την προμήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον
προϋπολογισμό μελέτης, χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου.
4. Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια αποδέχεται με την υπογραφή
της σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς
της σύμβασης αυτής.
ΆΡΘΡΟ 11ο
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα αποκλειστικά
στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε
ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι
μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα, εκτός από τα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της
εταιρείας.
ΆΡΘΡΟ 12ο
Φάκελος προσφοράς
Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα για το σύνολο της προμήθειας μέσα σε
φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παρακάτω.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς
τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
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1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά
σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα.
2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή
αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μέσα σε καλά
σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία
γράμματα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια.
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός ο οποίος αναγράφεται και
στα πρακτικά.
4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.
Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα:
α) Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης,
με την σειρά που αυτά αναφέρονται και κατάλληλα δεμένα, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα
απώλειας τους, καθώς και η εγγύηση συμμετοχής.
β) Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο υποφάκελο την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω
από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία
που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (12.3) της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στον
φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για τα συγκεκριμένα είδη
(σύμφωνα πάντα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται στην μελέτη) που προσφέρει
σε ευρώ. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση
για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα
διακήρυξη εκτός του Φ.Π.Α. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από
τον προσφέροντα. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών
παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν
διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε
αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής.
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους
όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης, ή της πρόσκλησης, ή της προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή
διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις
που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται
στα σημεία που ζητήθηκαν.
7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσφέρει μόνο μια τιμή για κάθε υλικό ανά
συσκευασία όπως αυτά δίνονται στο έντυπο προσφοράς.
8. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:
•
την τιμή των προσφερομένων ειδών με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.
•
το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.
ΆΡΘΡΟ 13ο
Διεξαγωγή Δημοπρασίας
Αφού περάσει η ώρα του άρθρου 4 της διακήρυξης, κηρύσσεται το τέλος της παράδοσης των
προσφορών και αναγράφεται για οποιοδήποτε λόγο, αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με
ποινή ακυρότητας του διαγωνιζομένου, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από
την ώρα λήξεως αποδοχής των προσφορών, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή,
οι προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά τη λήξη της ώρας παραλαβής των
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προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως
εκπρόθεσμες.
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και
αρχίζει από την επιτροπή η καταγραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά σειρά
επίδοσης και αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα στον
ανοικτό φάκελο.
Ο σφραγισμένος υποφάκελος που βρίσκεται μέσα στον κλειστό φάκελο που περιέχει την
οικονομική προσφορά, παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται πάνω σ’ αυτόν ο αύξων
αριθμός του ανοικτού φακέλου.
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζομένου, ή δεν είναι σύμφωνες με
τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Στην συνέχεια από την αρμόδια
επιτροπή συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συμμετέχοντες και τα
δικαιολογητικά που υπέβαλαν.
Προσφορά που παρελήφθη και δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό δεν αποσφραγίζεται
αλλά επιστρέφεται σφραγισμένη στον διαγωνιζόμενο.
Η μη τήρηση των παραπάνω επισύρει ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού.
Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, διαβιβάζεται στην
αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης.
Η επιτροπή του διαγωνισμού καθορίζει τη προθεσμία αξιολόγησης των προσφορών
αναλόγως του αριθμού αυτών και των προβλεπομένων δυσχερειών. Η προθεσμία αυτή δε
δύναται να υπερβεί το μήνα.
ΆΡΘΡΟ 14ο
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
1. Το αρμόδιο όργανο για την κρίση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότηση
του προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:
α. Την κατακύρωση της προμήθειας ή
β. Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους.
2. Στην περίπτωση που η επιτροπή αξιολόγησης γνωμοδοτεί για:
α. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της
προμήθειας,
β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση
των όρων
γ. την τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους,
τότε την τελική απόφαση λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΆΡΘΡΟ 15ο
Συνέχιση του διαγωνισμού
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση της επιτροπής
αξιολόγησης μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους
αρχικά συμμετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, με την
προϋπόθεση όμως ότι ο αρχικός διαγωνισμός έχει αποτύχει, ή έχει κριθεί ασύμφορο το
αποτέλεσμα του.
ΆΡΘΡΟ 16ο
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της
συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στο Δήμο, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος
από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον
καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της
διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη
ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το
αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε μετατίθεται και η
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία
που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
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2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε
αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο
στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή
υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που
αποφαίνεται τελικά.
3. Oι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν την
συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή μετά την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης.
4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ελέγχονται για τη νομιμότητα τους και
είναι δυνατή η προσβολή τους στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, κατά τις διατάξεις του
Ν.3463.
5. Ο Δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση
γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική
συσκευή (fax).
6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν
λαμβάνονται υπόψη.
ΆΡΘΡΟ 17ο
Ανακοίνωση Κατακύρωσης
1. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το είδος.
β) Την ποσότητα.
γ) Την τιμή.
δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα είδη.
ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και τις
τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών.
στ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα
στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης
που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το
αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.
Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών αρχίζει να
υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.
Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών αρχίζει
να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση
υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών υπολογίζεται από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπο του στην Ελλάδα εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό
τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή
στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης
μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η
εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
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ΆΡΘΡΟ 18ο
Σύμβαση
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση που
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
δ. Την τιμή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών.
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον
προβλέπεται αναπροσαρμογή.
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
ια. Την παραλαβή των ειδών.
3. Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της
διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος,
ή με βάση την έγκριση για την κατάρτιση της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση
δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται
από τον Δήμαρχο.
4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο, ή όταν
συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της
επιτροπής αξιολόγησης.
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού
υλικού υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως
ασήμαντο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
ΆΡΘΡΟ 19ο
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
α. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
β. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% στο
ποσό της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σε αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθμ.
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που τα είδη είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με
την σύμβαση τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση της
επιτροπής αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που
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παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της
εκπρόθεσμης παράδοσης.
ΆΡΘΡΟ 20ο
Τόπος παραλαβής
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται σε χώρους που θα υποδεικνύονται από τα
εντεταλμένα όργανα τού Δήμου Αιγιαλείας.
ΆΡΘΡΟ 21ο
Χρόνος παράδοσης
Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση των υπό προμήθεια ειδών.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη μέσα στα χρονικά
περιθώρια, με τον τρόπο που ορίζονται από την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια,
τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες των συνεργείων και η οποία δεν μπορεί να είναι
ανώτερη των (15) δέκα πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας των ειδών.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης προμήθειας ο προμηθευτής θα ενημερώνεται αρχικά εγγράφως
και στην συνέχεια θα ορίζεται εύλογη ημερομηνία παράδοσης, η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις (5) πέντε ημερολογιακές ημέρες πέραν της οποίας για κάθε ημέρα υπέρβασης
ορίζεται ποινική ρήτρα τριάντα (30,00) ευρώ. Μετά από 60 ημέρες ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος
ΆΡΘΡΟ 22ο
Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής
παρουσία του προμηθευτή, οπότε και συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης.
Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και συσκευασµένα ανάλογα χωρίς
φθορές. Σε περίπτωση βλάβης, ελαττωµατικής λειτουργίας ή φθοράς των υλικών ισχύουν τα
προβλεπόµενα από το άρθρο 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Ο Δήμος μπορεί να μην ζητήσει την προμήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον
προϋπολογισμό μελέτης χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου.
ΆΡΘΡΟ 23ο
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου.
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που
έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 23 και 24
της παρούσας.
3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σε
αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών.
ΆΡΘΡΟ 24ο
Εγγύηση
1. Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υπό προμήθεια είδη
θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και
της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολο τους από αναλώσιμα άριστης ποιότητας και
κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά τα αναλώσιμα
κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε
άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Ο χρόνος της εγγύησης των
υπό προμήθεια ειδών καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζόμενων. Ο χρόνος αυτός δεν
μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) χρόνο και θα αρχίζει από την παραλαβή του υλικού
πλήρους και έτοιμου για λειτουργία.
2. Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιμου (πλήρους) υλικού αυτό ή τμήμα του βρεθούν
ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών ο
προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρο το
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ακατάλληλο υλικό ή τμήμα αυτού μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την επιτροπή
προσωρινής παραλαβής. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει καταθέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου.
ΆΡΘΡΟ 25ο
Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση των επιμέρους ποσών
αμέσως μετά την προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και μετά την προσκόμιση και
τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών.
ΆΡΘΡΟ 26ο
Άλλα στοιχεία
1. Ο Δήμος δεν θα δεχθεί προσφορές υπερβατικές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
2. Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
3. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της ισχύει ο Ε.Κ Π.Ο.Τ.Α.
ΆΡΘΡΟ 27ο
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης.
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα
γραφεία του Δήμου (Πετμεζά 1, 3’ όροφος, Τμήμα Προμηθειών).
2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος, σε μία ημερησία τοπική εφημερίδα, στην διαύγεια και στην ιστοσελίδα του
Δήμου: aigialeia.gov.gr.
Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακηρύξεως βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 140/2015 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Παναγόπουλος

10

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 43/2015

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

«Προμήθεια μηχανογραφικού
εξοπλισμού»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αρθρο 1ο
Αντικείμενο συγγραφής – τρόπος εκτέλεσης
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου
Αιγιαλείας για το έτος 2015. Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό με έγγραφες και
ενσφράγιστες προσφορές σε αντίστοιχο έντυπο προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την
οικονομικότερη τιμή.
Αρθρο 2ο
Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :
1. Διακήρυξη
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
5. Έντυπο Προσφοράς
6. Τεχνική Έκθεση
Αρθρο 3ο
Ισχύουσες διατάξεις
1. Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
2. Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
3. Το Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων».
4. Το Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α΄/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»
6. Το Ν.3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας
της Δημόσιας Διοίκησης».
7. Το N.3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) : «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και
ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, και ιδιαίτερα την 13η
παράγραφο του άρθρου 20.
8. Το N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους τους και άλλες διατάξεις
9. Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β’/11-8-2010 «Αύξηση των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
10. Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
11. Το 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.
12. Το Ν.2307/ΦΕΚ13Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
13. Το Ν.1797/ΦΕΚ164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων».
14. Το Π.Δ 166/03 (ΦΕΚ Α138/5-06-03): Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία
2000/35 της 29- 06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές
συναλλαγές.
15. Tον Ν. 4013(ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση
16. Των σχετικών προς τα ανωτέρω, διαταγμάτων και εγκυκλίων.
Αρθρο 4ο
Οικονομικές υποχρεώσεις προμηθευτή
Ο προμηθευτής βαρύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός με τις δαπάνες :
α. εξόδων εκτελωνισμού του εξοπλισμού (εφ’ όσον απαιτούνται) και
β. φόρων, τελών και κρατήσεων που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,
εκτός του Φ.Π.Α που βαρύνει τον Δήμο Αιγιαλείας.
Αρθρο 5ο
Σύμβαση – Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού θα συντάσσεται σχετική σύμβαση η οποία θα
υπογράφεται από τα δύο μέρη.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται
πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.2.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά
την προσωρινή παραλαβή από την αρμόδιο επιτροπή.
Αρθρο 6ο
Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές θα ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων
Αρθρο 7ο
Ποιοτική κατάσταση εξοπλισμού
Εάν η ποιότητα του εξοπλισμού δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει
ελαττώματα, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην αντικατάσταση του, χωρίς καμία
επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου Αιγιαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, άρθρα (33,
34 & 35) του ΕΚΠΟΤΑ. Όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και
συσκευασμένος ανάλογα χωρίς φθορές. Για την διαπίστωση των παραπάνω η υπηρεσία
δύναται να προβεί σε έλεγχο της ποιότητας με δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή.
Αρθρο 8ο
Ποσοτική παραλαβή εξοπλισμού
Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνεται στους χώρους που θα οριστούν από το αρμόδιο
όργανο του Δήμου Αιγιαλείας, τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και
μετά από έγγραφη εντολή του τμήματος ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ του Δήμου

Αιγιαλείας. Ο Δήμος μπορεί να μην ζητήσει την προμήθεια όλης της ποσότητας που
αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης κατά την κρίση του, χωρίς καμία επιπλέον
αποζημίωση του αναδόχου. Ο Δήμος μπορεί να εκτελέσει ορισμένες προμήθειες απολογιστικά
και σε κάθε περίπτωση να αυξήσει ή και να μειώσει τις ποσότητες του εξοπλισμού έως 50%,
εφ όσον προκύψουν αντίστοιχες ανάγκες. Οι τιμές της προσφοράς θα παραμείνουν σταθερές,
καθ όλη τη διάρκεια του έτους και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.
Αρθρο 9ο
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση ανάδοχου
Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση του εξοπλισμού η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την ημέρα παραγγελίας αυτών.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης προμήθειας ο προμηθευτής θα ενημερώνεται αρχικά εγγράφως και
στην συνέχεια θα ορίζεται εύλογη ημερομηνία παράδοσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, πέραν της οποίας για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται
ποινική ρήτρα τριάντα (30,00) ευρώ.
Μετά από 60 ημέρες ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Αρθρο 10ο
Αθέτηση όρων συμφωνίας
10.1 Η από μέρους του προσφέροντος αθέτηση των όρων της παρούσης διακήρυξης και της
υπογραφείσας σύμβασης ή μη πλήρης συμμόρφωση του προς τους όρους αυτών παρέχει στο
Δήμο το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της προμήθειας με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
10.2 Η έκπτωση του προμηθευτή έχει σαν συνέπεια:
α)Την απώλεια υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας ολοκλήρου του ποσού
κατατιθέμενης εγγύησης.
β)Την υποχρέωση του προμηθευτή να αποζημιώσει το Δήμο για κάθε ζημία θετική ή
αποθετική στην οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης.
Αρθρο 11ο
Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία προσφοράς
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι
απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύμφωνος με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές
προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται.
Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.
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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

«Προμήθεια μηχανογραφικού
εξοπλισμού»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στις παρακάτω τεχνικές
προδιαγραφές, εξυπακούεται ότι θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία με τις ισχύουσες εθνικές και
ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τη κείμενη νομοθεσία.
Α/Α
1

Περιγραφή
Υπολογιστής - Σταθμός Εργασίας, έτοιμος προς χρήση (κεντρική μονάδα
+Οθόνη)

Hλεκτρονικούς υπολογιστές με τα παρακάτω κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:
•
Επεξεργαστής Intel core με πυρήνα i5 ταχύτητας ίσης ή μεγαλύτερης από 3.30
GHz με L2 cache τουλάχιστον 6 ΜΒ
•
Μνήμη RAM τύπου DDR3 χωρητικότητας τουλάχιστον 4GB (2 DIMM x2GB ή 1 DIMM
x4GB) και 1333 MHz
•
Οδηγός οπτικού δίσκου ανάγνωσης/εγγραφής (DVD+/-RW)
•
Σκληρός δίσκος Serial ATA (7200RPM) χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 500 GΒ.
•
Κάρτα γραφικών με μνήµη τουλάχιστον 1024 MB DDR3
•
Θύρες: External USB 3.0 (2) τουλάχιστον, External USB 2.0 (4), RJ-45, Serial, VGA,
DisplayPort (2), Line-in θύρα μικροφώνου (stereo/microphone), Line-out θύρα ακουστικών
(headphone/speaker)
•
Οθόνες με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά
•
Ενσύρματο δίκτυο:10/100/1000 Mbps ethernet
•
Πληκτρολόγιο: Ενσύρματο USB
•
Ποντίκι: Οπτικό, ενσύρματο USB
•
Εγκατεστημένο λειτουργικό τύπου Windows 7 Proffesional
•
Εγγύηση: 3 χρόνια
Α/Α
2

Περιγραφή
Υπολογιστής - Φορητός Σταθμός Εργασίας

Φορητοί σταθμοί εργασίας με τα παρακάτω κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:
•
Επεξεργαστής: Intel Core i5, με ταχύτητα μεγαλύτερη από 1,50 GHz και 3 MB L3 cache.
•
Οθόνη: 15.6'' HD TFT με ανάλυση 1920 x 1080.
•
Μνήμη: 4 GB DDR3
•
Σκληρός Δίσκος: Τουλάχιστον 500 GB SATA
•
Οπτικός μέσο: DVD±RW/CD-RW.
•
Κάρτα γραφικών: Με μνήμη μεγαλύτερη από 1 GB

•
Εγκατεστημένο λειτουργικό τύπου Windows 7 Proffesional
•
Ενσύρματη επικοινωνία: 10/100/1000 Mbps
•
Διασυνδέσεις: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 2-in-1 card reader (SD/
SDHC/ MMC), 1 x RJ-45
•
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένη κάμερα και μικρόφωνο.
•
Ήχος: Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία
•
Εγγύηση: 2 χρόνια τουλάχιστον
Α/Α
3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Οθόνη TFT

Περιγραφή

Οθόνες με τα παρακάτω κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τύπος: TFT-LCD
Διαγώνιος οθόνης: 22 ίντσες ή μεγαλύτερη
Λόγος διαστάσεων: 16:9
Μέγιστη ανάλυση: 1920 x 1080
Χρόνος απόκρισης: 5 ms ή ταχύτερος
Φωτεινότητα: 300 cd/m²
Αντίθεση: 1.000:1(τυπική) ή μεγαλύτερη, 3.000.000:1 (δυναμική)
Γωνία προβολής: Οριζόντια 170° ή μεγαλύτερη / Κατακόρυφα 160° ή μεγαλύτερη
Αριθμός χρώματων οθόνης: 16,7 εκατομύρια
Είσοδοι σύνδεσης: VGA (Αναλογικό), DVI
Εγγύηση: 3 χρόνια.

Α/Α
4

Περιγραφή
Εκτυπωτής InkJet A3 Έγχρωμος

Εκτυπωτή InkJet με τα παρακάτω κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Μέγεθος Χαρτιού: Α3
• Εκτύπωση: Έγχρωμη
• Σύνδεση: USB, ethernet
• Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης: 30 σελίδες/λεπτό τουλάχιστον
• Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: 17 σελίδες/λεπτό τουλάχιστον
• Ανάλυση εκτύπωσης: 5.706 x 1.440 dpi ή καλύτερη
• Μηνιαία απόδοση: 10.000 σελίδες ή καλύτερη
• Τροφοδοσία εισόδου: 100 σελίδες ή µεγαλύτερη
• Συµβατότητα: Windows xp, vista, 7, 8
• Εγγύηση: 2 χρόνια
Α/Α
5

Εκτυπωτής Laser (A4)

Περιγραφή

Εκτυπωτές Laser με τα παρακάτω κατ’ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Τύπος: Laser A4 με ενσωματωμένη δυνατότητα εκτύπωσης διπλής
όψης
• Ταχύτητα εκτύπωσης: 48 σελίδες/λεπτό ή μεγαλύτερη

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ανάλυση εκτύπωσης: 1200x1200 dpi ή καλύτερη
Μηνιαία απόδοση: 50.000 σελίδες ή καλύτερη
Μέγεθος χαρτιού: A4
Τροφοδοσία εισόδου: 150 σελίδες ή µεγαλύτερη
Εκτύπωση διπλής όψης
Εσωτερική μνήµη: 128MB ή µεγαλύτερη
Συµβατά λειτουργικά συστήµατα: Windows XP/Vista/7/8
Διασύνδεση: USB, Ethernet
Εγγύηση: 2 χρόνια
Α/Α
6

Περιγραφή
Εκτυπωτής Laser, (A4), Μονόχρωμος Heavy Duty

Εκτυπωτές Laser Heavy Duty με τα παρακάτω κατ’ ελάχιστο, τεχνικά
χαρακτηριστικά:
• Τύπος: Μονόχρωµη
• Ανάλυση εκτύπωσης: 1200 x 1200 dpi ή καλύτερη
• Ταχύτητα ασπρόµαυρης εκτύπωσης: Μεγαλύτερη από 50 σελίδες/λεπτό
• Μηνιαία απόδοση: 200.000 σελίδες ή καλύτερη
• Τροφοδοσία εισόδου: 250 σελίδες ή µεγαλύτερη
• Εκτύπωση διπλής όψης
• Μνήµη: 128MB ή µεγαλύτερη
• Συµβατότητα: Microsoft Windows xp, vista, 7,8
• Διασύνδεση: USB, Ethernet
• Καλώδιο USB για την σύνδεση µε τον υπολογιστή μεγαλύτερο από 1,8 m
• Εγγύηση: 2 χρόνια
Α/Α
7

Περιγραφή
Πολυμηχανήματα (εκτυπωτές-φωτοτυπικά)

Για τα πολυμηχανήματα θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:
• Λειτουργίες: εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, fax.
• Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1200 x 1200 dpi ή καλύτερη
• Ανάλυση σάρωσης: έως 1200 x 1200 dpi ή καλύτερη
• Συνδέσεις: Ethernet, USB
• Εγγύηση: 1 χρόνος ή περισσότερο
Α/Α
8

Περιγραφή
Πακέτο αναβάθμισης εξοπλισμού υπάρχοντος server
STORAGE DS3524, 10 ΔΙΣΚΟΙ 600GB, 3 * 32 GB RAM

(ΓΙΑ

IBM

Για το πακέτο αναβάθμισης εξοπλισμού υπάρχοντος server απαιτούνται κατ ελάχιστο τα εξής:
• Σκληροί δίσκοι: Για IBM STORAGE DS3524 600GB 10δίσκοι
• Μνήμες RAM για τον server: 32 GB RAM (3 Μνήμες RAM)
Α/Α
9

Περιγραφή
Μεταγωγέας δικτύου 8 θυρών (Switch 8-port Gigabit)

Για τους μεταγωγείς δικτύου θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

•
•
•
•
•

Ρυθμός μετάδοσης: Gigabit Ethernet 2000Mbps
Υποστήριξη πλήρους αμφίδρομης / ημιαμφίδρομης λειτουργίας για κάθε θύρα
Θύρες: 8 x 10/100/1000 Mbps
Διευθύνσεις MAC: Αυτόματη εκμάθηση της παραμετροποίησης δικτύου & ανανέωση.
Εγγύηση: 3 χρόνια.
Α/Α
10

Περιγραφή
Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι ethernet HD POCKET 2 TB

Για τους εξωτερικούς σκληρούς δίσκους θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω ελάχιστες
προδιαγραφές:
•
Χωρητικότητα: 2 TB
•
Τύπος διασύνδεσης: USB 3.0
•
Ταχύτητα δεδομένων: Μεγαλύτερη από 5 Gbps
•
Ταχύτητα περιστροφής: Μεγαλύτερη από 5400 rpm
•
Εγγύηση: 3 χρόνια.
Α/Α
11

Περιγραφή
Τροφοδοτικά Η/Υ 500-600 watt

Για τα τροφοδοτικά υπολογιστή θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:
• Μέγιστη ισχύς: 600 Watt
• Τύπος: ΑΤΧ
• Τάση εξόδου: 230V
• Ώρες Λειτουργίας: Τουλάχιστον 90.000
• Υποδοχές εξόδου: 1 x 20+4Pin Main Connector, 2 x SATA Connectors, 1 x HDD(4pin)
• Connectors, 1 x Floppy Drive Connector, 2 x (4pin) 12V
• Προστασία ισχύος: OVP, OCP, SCP
• Εγγύηση: 3 χρόνια.

Α/Α
12

Κάρτες Γραφικών PCI-E 1GB

Περιγραφή

Για τις κάρτες γραφικών θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:
• Μνήμη: 1GB DDR3
• Συνδεσιμότητα: 1x DVI, 1x HDMI, 1x D-SUB, HDCP Support.
• Θύρα: PCI Express x16 3.0
• Εγγύηση: 3 χρόνια.
Α/Α
13

HD 500GB Εσωτερικοί

Περιγραφή

Για τους εσωτερικούς HD θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:
• Μέγεθος Σκληρού: Τουλάχιστον 2,5".
• Χωρητικότητα: 500 GB.
• Ταχύτητα Περιστροφής: Μεγαλύτερη από 5.400 rpm.
• Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: SATA 2.

•
•

Μνήμη Buffer: 16 MB.
Εγγύηση: 1 χρόνος
Α/Α
14

Περιγραφή
Άδειες χρήσης λογισμικού CITRIX

Οι άδειες χρήσης λογισμικού citrix πρέπει να είναι enterprise edition
Α/Α
15

Περιγραφή
Άδεια χρήσης λογισμικού WIN SERVER 2012 R2

Α/Α
16

Περιγραφή
Άδειες χρήσης λογισμικού WIN SERVER 2012 CALS

Α/Α
17

Περιγραφή
Άδειες χρήσης λογισμικού OFFICE 2013

Α/Α
18

Περιγραφή
Switch Gigabit Rack Mountable 48 ports

Για το switch θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:
• Τύπος: managable
• Θύρες: 48 x 1000Mbps
• Υποστήριξη πλήρους αμφίδρομης / ημιαμφίδρομης λειτουργίας για κάθε θύρα
• Αυτόματη εκμάθηση της παραμετροποίησης δικτύου
• Έλεγχος ροής σε πλήρως αμφίδρομη λειτουργία για προστασία από την απώλεια
δεδομένων
• Εγγύηση 3 χρόνια
Α/Α
19

Περιγραφή
24-port Patch panel cat. 6 rack mountable

Για το 24-port Patch panel θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:
• Patch panel 24 θυρών cat. 6
• Εγγύηση 3 χρόνια
Α/Α
20

Πληκτρολόγια

Περιγραφή

Για τα πληκτρολόγια θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:
• Σύνδεση: Ενσύρματη USB
• Συμβατότητα: Windows XP/VISTA/7/8
• Χαρακτηριστικά: Αθόρυβα πλήκτρα, με καλή ανταπόκριση και λεπτού προφίλ
• Eγγύηση: 3 χρόνια

Α/Α
21

Ποντίκια

Περιγραφή

Για τα ποντίκια θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:
• Σύνδεση: ενσύρματη USB
• Συμβατότητα: Windows XP/Vista/7/8
• Σχεδιασμός: Για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες
• Τεχνολογία: Οπτικό
• Τροχός κύλισης: Ναι
• Eγγύηση: 3 χρόνια

Α/Α
22

Περιγραφή
Δρομολογητές που να υποστηρίζουν ζεύξη συνδέσεων internet,
δημιουργία εικονικών δικτύων Μικρά router mikrotik rb750

Για τους δρομολογητές θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:
• Τύπος: Router mikrotik rb750
• Θύρες δικτύου: 5 Χ 10/100/1000 Ethernet
• Εγγύηση: 3 χρόνια
Α/Α
23

Περιγραφή
Κεντρικός δρομολογητής Mikrotik router ccr1009

Για τον κεντρικό δρομολογητή Mikrotik router θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω ελάχιστες
προδιαγραφές:
• Τύπος: Mikrotik router ccr1009
• Θύρες δικτύου: 5Χ1000 Ethernet
• Μέγεθος RAM: 1 GB
• Εγγύηση: 3 χρόνια
Α/Α
24

Μπαταρίες για UPS

Περιγραφή

Για τις Μπαταρίες για UPS θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:
• Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12 volt 9.5A για UPS
• Εγγύηση: 3 χρόνια
Α/Α
25

Περιγραφή
Οδηγοί οπτικών μέσων DVD-RW

Για τους οδηγούς οπτικών μέσων θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω ελάχιστες
προδιαγραφές:
• Ταχύτητα Ανάγνωσης: CD 48x DVD 16x
• Ταχύτητα Εγγραφής: CD 48x DVD+-R 24x
• Ταχύτητα Επανεγγραφής: CD 32x DVD-R 6x DVD+R 8x

•

Εγγύηση: 3 χρόνια
Α/Α
26

Περιγραφή
Μνήμες RAM 800MHZ 2GB DDR2

Για τις μνήμες RAM θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:
• Τεχνολογία: DDR2.
• Συχνότητα: 800 MHZ
• Μέγεθος μνήμης: 2GB
• Ταχύτητα: SO-DIMM DDR2-800
• Εγγύηση: Εφ' όρου ζωής.
Α/Α
27

Περιγραφή
Κάμερα μετάδοσης συνεδριάσεων ΔΣ

Για την κάμερα CAM LIVE STREAMING WEATHER CAMERA WITH AUDIO θα πρέπει να
πληρούνται οι παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:
• Live video streaming κατευθείαν από τη κάμερα
• Δυνατότητα αποστολής εικόνας μέσω FTP σε οποιoδήποτε web server με ανανέωση
εικόνας κάθε 3-4 δευτερόλεπτα
• Aνάλυση εικόνας έως 5 Mpixel
• Υποστήριξη των μετεωρολογικών σταθμών Vantage Pro και Vantage Vue της Davis,
των Oregon Scientific WMR "USB" series και WMR-918/968 series, Watson και άλλων
• Δημιουργία βάσης δεδομένων και αποστολή των μετεωρολογικών δεδομένων σε
οποιοδήποτε web server ή στον ενσωματωμένο web server.
• Ενημέρωση με email όταν η ταχύτητα ανέμου ή η θερμοκρασία ή το ύψος βροχής
ξεπερνάει προκαθορισμένη άνω τιμή ή όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει προκαθορισμένη
ελάχιστη τιμή.
• Τοπική καταγραφή video μέσα στην κάμερα.
• Web admin interface
• Αυτόματη ενημέρωση λογισμικού με τις νεότερες εκδόσεις
• Έξοδος USB και Ethernet
• Ετήσιο κόστος φιλοξενίας live stream κάμερας σε media server χωρίς διαφημίσεις τρίτων
• Δυνατότητα προβολής logo μέσα στο live stream
• Καθημερινή τεχνική υποστήριξη για έναν χρόνο
• Δημιουργία καναλιού στο internet όπου προβάλλεται το ζωντανό video συγκεκριμένες
ώρες και δικά σας διαφημιστικά videos τις υπόλοιπες (πχ κατά την νύχτα)
• Εγγύηση: 2 χρόνια

Α/Α
28

Περιγραφή
Scanner

• Τύπος Σαρωτή: Επίπεδος
• Αυτόµατος τροφοδότης
• Σάρωση διπλής όψης
• Συµβατά λειτουργικά συστήµατα: Windows XP/Vista/7/8
• Συνδεσιµότητα: USB 2.0
• Ανάλυση: 1200 dpi ή καλύτερη

•
•

Διαστάσεις σάρωσης: A4
Εγγύηση: 2 χρόνια
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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«Προμήθεια μηχανογραφικού
εξοπλισμού»

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Αφορά την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Αιγιαλείας, όπως ακριβώς
περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Συγκεκριμένα:

Υπολογιστής - Σταθμός Εργασίας, έτοιμος προς χρήση (κεντρική
μονάδα +Οθόνη)
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 650,00 €
Εξακόσια πενήντα ευρώ
Άρθρο 1.

Υπολογιστής - Φορητός Σταθμός Εργασίας
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 650,00 €
Εξακόσια πενήντα ευρώ
Άρθρο 2.

Οθόνη TFT
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 130,00 €
Εκατόν τριάντα ευρώ
Άρθρο 3.

Εκτυπωτής InkJet A3 Έγχρωμος
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 450,00 €
Τετρακόσια πενήντα ευρώ
Άρθρο 4.

Εκτυπωτής Laser (A4)
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 235,00 €
Διακόσια τριάντα πέντε ευρώ
Άρθρο 5.

Εκτυπωτής Laser (A4) Μονόχρωμος Heavy Duty
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 1000,00 €
Χίλια ευρώ
Άρθρο 6.

Πολυμηχανήματα (εκτυπωτές - φωτοτυπικά)
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 100,00 €
Εκατό ευρώ
Άρθρο 7.

Πακέτο αναβάθμισης εξοπλισμού υπάρχοντος server
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 4800,00 €
Tέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ
Άρθρο 8.

Μεταγωγέας δικτύου 5 θυρών (Switch 8-port Gigabit)
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 20,50 €
Είκοσι ευρώ και πενήντα λεπτά
Άρθρο 9.

Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι ethernet HD POCKET 2 TB
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 130,00 €
Εκατόν τριάντα ευρώ
Άρθρο 10.

Τροφοδοτικά Η/Υ 500-600 watt
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 32,50 €
Τριάντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά
Άρθρο 11.

Κάρτες Γραφικών PCI-E 1GB
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 32,50 €
Τριάντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά
Άρθρο 12.

HD 500GB Εσωτερικοί
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 50,00 €
Πενήντα ευρώ
Άρθρο 13.

Άδειες χρήσης λογισμικού CITRIX
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 250,00 €
Διακόσια πενήντα ευρώ
Άρθρο 14.

Άδεια χρήσης λογισμικού WIN SERVER 2012 R2
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 670,00 €
Εξακόσια εβδομήντα ευρώ
Άρθρο 15.

Άδειες χρήσης λογισμικού WIN SERVER 2012 CALS
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 22,00 €
Είκοσι δύο ευρώ
Άρθρο 16.

Άδειες χρήσης λογισμικού OFFICE 2013
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 300,00 €
Τριακόσια ευρώ
Άρθρο 17.

Άρθρο 18.
Switch Gigabit Rack Mountable 48 ports
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 325,00 €
Τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ
Άρθρο 19.

24-port Patch panel cat. 6 rack mountable
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 65,12 €
Εξήντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτά
Πληκτρολόγια
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 10,00 €
Δέκα ευρώ
Άρθρο 20.

Ποντίκια
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 10,00 €
Δέκα ευρώ
Άρθρο 21.

Δρομολογητές που να υποστηρίζουν ζεύξη συνδέσεων internet,
δημιουργία εικονικών δικτύων
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 40,00 €
Σαράντα ευρώ
Άρθρο 22.

Κεντρικός δρομολογητής Mikrotik router ccr1009
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 400,00 €
Τετρακόσια ευρώ
Άρθρο 23.

Μπαταρίες για UPS
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 24,50 €
Είκοσι τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά
Άρθρο 24.

Οδηγοί οπτικών μέσων DVD-RW
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 13,50 €
Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά
Άρθρο 25.

Μνήμες RAM DDR2
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 28,50 €
Είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά
Άρθρο 26.

Κάμερα μετάδοσης συνεδριάσεων Δ.Σ.
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 520,00 €
Πεντακόσια είκοσι ευρώ
Άρθρο 27.

Άρθρο 28.

Scanner
Τιμή ενός τεμαχίου (χωρίς το Φ.Π.Α.): 235,00 €
Διακόσια τριάντα πέντε ευρώ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Α/Α
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
30213000-5
Υπολογιστής - Σταθμός Εργασίας, έτοιμος προς
8
1
30213000-5
Υπολογιστής - Φορητός Σταθμός Εργασίας
2
2
30231310-3
Οθόνη TFT
5
3
30232110-8
Εκτυπωτής InkJet A3 Έγχρωμος
1
4
30232110-8
Εκτυπωτής Laser, (A4)
3
5
30232110-8
Εκτυπωτής Laser, (A4), Μονόχρωμος Heavy Duty
2
6
30232110-8
Πολυμηχανήματα (εκτυπωτές-φωτοτυπικά)
2
7
30211200-3
Πακέτο αναβάθμισης εξοπλισμού υπάρχοντος server
1
8
32420000-3
Μεταγωγέας δικτύου 8 θυρών (Switch 8-port Gigabit)
5
9
Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι ethernet HD POCKET 2
2
30234000-8
10
Τροφοδοτικά Η/Υ 500-600 watt
16
30237100-0
11
Κάρτες Γραφικών PCI-E 1GB
5
30237100-0
12
HD 500GB Εσωτερικοί
6
30234000-8
13
Άδειες χρήσης λογισμικού CITRIX
5
48621000-7
14
Άδεια χρήσης λογισμικού WIN SERVER 2012 R2
1
48621000-7
15
Άδειες χρήσης λογισμικού WIN SERVER 2012 CALS
5
48621000-7
16
Άδειες χρήσης λογισμικού OFFICE 2013
10
48624000-8
17
32420000-3
Switch Gigabit Rack Mountable 48 ports
1
18
32420000-3
24-port Patch panel cat. 6 rack mountable
2
19
Πληκτρολόγια
10
30237460-1
20
Ποντίκια
10
30237410-6
21
32420000-3
Δρομολογητές που να υποστηρίζουν ζεύξη
5
22
32420000-3
Κεντρικός δρομολογητής Mikrotik router ccr1009
1
23
50323100-6
Μπαταρίες για UPS
20
24
Οδηγοί οπτικών μέσων DVD-RW
5
30237100-0
25
30236110-6
Μνήμες RAM 800MHZ 2GB DDR2
5
26
32570000-9
Κάμερα μετάδοσης συνεδριάσεων ΔΣ
1
27
30216110-0
Scanner
1
28
140

Μ/Μ
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
ΤΕΜ.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
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Αίγιο 02/04/2015

Αίγιο 02/04/2015

Ο Συντάξας

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Παναγιώτης Κανελλής
ΠΕ-Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής

Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος
ΠΕ-Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
43/2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ
Α/Α CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΣΟ Μ/Μ ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΟ
ΑΡΘ
ΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
Υπολογιστής - Σταθμός Εργασίας, έτοιμος προς
8
TEM.
650.00
5200.00
1 30213000-5
Υπολογιστής - Φορητός Σταθμός Εργασίας
2
TEM.
650.00
1300.00
2 30213000-5
Οθόνη TFT
5
TEM.
130.00
650.00
3 30231310-3
Εκτυπωτής InkJet A3 Έγχρωμος
1
TEM.
450.00
450.00
4 30232110-8
Εκτυπωτής Laser, (A4)
3
TEM.
235.00
705.00
5 30232110-8
Εκτυπωτής Laser, (A4), Μονόχρωμος Heavy Duty
2
TEM.
1000.00
2000.00
6 30232110-8
Πολυμηχανήματα (εκτυπωτές-φωτοτυπικά)
2
TEM.
100.00
200.00
7 30232110-8
30211200-3
Πακέτο
αναβάθμισης
εξοπλισμού
υπάρχοντος
server
1
ΤΕΜ.
4800.00
4800.00
8
Μεταγωγέας δικτύου 8 θυρών (Switch 8-port Gigabit)
5
TEM.
20.50
102.50
9 32420000-3
Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι ethernet HD POCKET 2 TB
2
TEM.
130.00
260.00
10 30234000-8
Τροφοδοτικά Η/Υ 500-600 watt
16 TEM.
32.50
520.00
11 30237100-0
Κάρτες Γραφικών PCI-E 1GB
5
TEM.
32.50
162.50
12 30237100-0
HD 500GB Εσωτερικοί
6
TEM.
50.00
300.00
13 30234000-8
Άδειες χρήσης λογισμικού CITRIX
5
TEM.
250.00
1250.00
14 48621000-7
Άδεια χρήσης λογισμικού WIN SERVER 2012 R2
1
TEM.
670.00
670.00
15 48621000-7
Άδειες χρήσης λογισμικού WIN SERVER 2012 CALS
5
TEM.
22.00
110.00
16 48621000-7
Άδειες χρήσης λογισμικού OFFICE 2013
10 TEM.
300.00
3000.00
17 48624000-8
Switch Gigabit Rack Mountable 48 ports
1
TEM.
325.00
325.00
18 32420000-3
24-port Patch panel cat. 6 rack mountable
2
TEM.
65.12
130.24
19 32420000-3
Πληκτρολόγια
10 TEM.
10.00
100.00
20 30237460-1
Ποντίκια
10 TEM.
10.00
100.00
21 30237410-6
Δρομολογητές που να υποστηρίζουν ζεύξη συνδέσεων
5
TEM.
40.00
200.00
22 32420000-3
Κεντρικός δρομολογητής Mikrotik router ccr1009
1
TEM.
400.00
400.00
23 32420000-3
Μπαταρίες για UPS
20 TEM.
24.50
490.00
24 50323100-6
Οδηγοί οπτικών μέσων DVD-RW
5
TEM.
13.50
67.50
25 30237100-0
Μνήμες RAM 800MHZ 2GB DDR2
5
TEM.
28.50
142.50
26 30236110-6
Κάμερα μετάδοσης συνεδριάσεων ΔΣ
1
TEM.
520.00
520.00
27 32570000-9
Scanner
1
TEM.
235.00
235.00
28 30216110-0
140
Μερικό Σύνολο:
24390.24
ΦΠΑ 23%:
5609.76
ΣΥΝΟΛΟ:
30000.00
Ο Συντάξας
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Παναγιώτης Κανελλής
ΠΕ-Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής

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:
43/2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

          
CPV

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

30213000-5
30213000-5
30231310-3
30232110-8
30232110-8
30232110-8
30232110-8
30211200-3
32420000-3
30234000-8
30237100-0
30237100-0
30234000-8
48621000-7
48621000-7
48621000-7
48624000-8
32420000-3
32420000-3
30237460-1
30237410-6
32420000-3
32420000-3
50323100-6
30237100-0
30236110-6
32570000-9
30216110-0

Υπολογιστής - Σταθμός Εργασίας, έτοιμος προς
Υπολογιστής - Φορητός Σταθμός Εργασίας
Οθόνη TFT
Εκτυπωτής InkJet A3 Έγχρωμος
Εκτυπωτής Laser, (A4)
Εκτυπωτής Laser, (A4), Μονόχρωμος Heavy Duty
Πολυμηχανήματα (εκτυπωτές-φωτοτυπικά)
Πακέτο αναβάθμισης εξοπλισμού υπάρχοντος server
Μεταγωγέας δικτύου 8 θυρών (Switch 8-port Gigabit)
Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι ethernet HD POCKET 2 TB
Τροφοδοτικά Η/Υ 500-600 watt
Κάρτες Γραφικών PCI-E 1GB
HD 500GB Εσωτερικοί
Άδειες χρήσης λογισμικού CITRIX
Άδεια χρήσης λογισμικού WIN SERVER 2012 R2
Άδειες χρήσης λογισμικού WIN SERVER 2012 CALS
Άδειες χρήσης λογισμικού OFFICE 2013
Switch Gigabit Rack Mountable 48 ports
24-port Patch panel cat. 6 rack mountable
Πληκτρολόγια
Ποντίκια
Δρομολογητές που να υποστηρίζουν ζεύξη συνδέσεων
Κεντρικός δρομολογητής Mikrotik router ccr1009
Μπαταρίες για UPS
Οδηγοί οπτικών μέσων DVD-RW
Μνήμες RAM 800MHZ 2GB DDR2
Κάμερα μετάδοσης συνεδριάσεων ΔΣ
Scanner

ΠΟΣΟ Μ/Μ
ΤΗΤΑ

ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

8
2
5
1
3
2
2
1
5
2
16
5
6
5
1
5
10
1
2
10
10
5
1
20
5
5
1
1

TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
ΤΕΜ.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
TEM.
Μερικό Σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

…………………………………
(υπογραφη/σφραγίδα)

Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Αίγιο 02/04/2015

Αίγιο 02/04/2015
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Παναγιώτης Κανελλής
ΠΕ-Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής

Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος
ΠΕ-Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Προμήθεια: «Προμήθεια μηχανογραφικού
εξοπλισμού»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η μελέτη αυτή αφορά την δαπάνη για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2015.
Η προμήθεια αποτελείται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, οθόνες, μεταγωγούς
δικτύου (switch), πακέτο αναβάθμισης εξοπλισμού server, άδειες χρήσης, δρομολογητές και διάφορα
ανταλλακτικά και περιφερειακά .Τα προμηθευόμενα είδη που αναφέρονται στην μελέτη θα πρέπει να
είναι αρίστης ποιότητας.
Οι τεχνικές προδιαγραφές, το τιμολόγιο και το μέγεθος της προμήθειας περιγράφονται και
αναλύονται στα συμβατικά τεύχη της παρούσης μελέτης προμήθειας. Ο προϋπολογισμός της μελέτης
προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.390,24 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%, η δε
απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση (λόγω Φ.Π.Α. 23%) ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 €.
Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό και θα χρηματοδοτηθεί από Δημοτικούς
πόρους, που προκύπτουν από τον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2015 με κωδικό
10-7131, στον οποίο θα δεσμευτεί η πίστωση για τον σκοπό αυτό.

O Συντάξας

Αίγιο, 2/4/2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

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

Αναγνωστόπουλος Μιχαήλ
ΠΕ – Μηχανικός Παραγωγής &
Διοίκησης

