ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1_Β/2015

Προμήθεια εξοπλισμού

Πράξη:

Ε.Π.

«Δράσεις Πολιτισμικής Εκπαίδευσης και δια βίου Μάθησης με
Αρωγό τις Σύγχρονες Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης και τις
Νέες Τεχνολογίες, στο Δήμο Σπάρτης και την Ευρύτερη Περιοχή»
του
Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Υποέργο

5

Κωδικός MIS

453617

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

44.750,00 (συμπ. ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ






Τεχνική έκθεση
Τεχνικές Προδιαγραφές
Ενδεικτικός προϋπολογισμός
Συγγραφή υποχρεώσεων
Σχέδιο διακήρυξης

Αρ. μελέτης:

1_Β/2015

Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού»,
ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.750,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προμήθεια γίνεται στα πλαίσια του Υποέργου 5 του έργου «Δράσεις Πολιτισμικής
Εκπαίδευσης και δια βίου Μάθησης με Αρωγό τις Σύγχρονες Θεωρίες Οικοδόμησης της
Γνώσης και τις Νέες Τεχνολογίες, στο Δήμο Σπάρτης και την Ευρύτερη Περιοχή» του Ε.Π.
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση με κωδικό MIS 453617».
Η προμήθεια θα διενεργηθεί με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτική διαδικασία
πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων:
-

Του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95.
Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφαση Υπ.
Εσωτερικών 11389/93)
Τις με αριθμό 55278/Εγκ. 53/93 και 43617/96/Εγκ. 21 ερμηνευτικές εγκυκλίους του
ΥΠΕΣ.
Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 και την σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο
του ΥΠΕΣΔΔΑ με αριθμό 2037/Εγκ. 2/07.
Τις αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης Π1/7445/2001, Π1/7446/2002,
Π1/3305/2010 και Π1/3306/2010.

Η απόφαση κατακύρωσης θα γίνει από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Σπάρτης.
O χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης
Σπάρτη, 22/10/2015

Αρ. μελέτης:

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

ΚΑΡΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΑΝΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

1_Β/2015

Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο Πρόχειρος διαγωνισμός αφορά την «Προμήθεια Εξοπλισμού» για το Υποέργο 5 του
έργου «Δράσεις Πολιτισμικής Εκπαίδευσης και δια βίου Μάθησης με Αρωγό τις Σύγχρονες
Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης και τις Νέες Τεχνολογίες, στο Δήμο Σπάρτης και την
Ευρύτερη Περιοχή» του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση με κωδικό MIS 453617».
Ο εξοπλισμός που προβλέπεται είναι ο κάτωθι:

Α/Α
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12

ΟΜΑΔΑ
Εξυπηρετητής Διαδικτύου και
ΒΔ
Σταθμός Εργασίας
Ψηφιοποίησης &S/W
Σταθμός Εργασίας
Επεξεργασίας Πολυμέσων
&S/W
Σαρωτής Επίπεδων
Αντικειμένων
Κάμερα Βιντεοσκόπησης 4Κ
Φωτογραφική Μηχανή με
δυνατότητες Πανοραμικής
λήψης
Φωτογραφική μηχανή με
αισθητήρα πλήρους καρέ,
υψηλή ευαισθησία (έως ISO
409600) και χαμηλό θόρυβο.
Φωτογραφική μηχανή με
αισθητήρα τύπου 1, υψηλή
ποιότητα εικόνας, ηλεκτρονικό
εικονοσκόπιο, φωτεινό φακό
και μικρές διαστάσεις
Μικρές Κάμερες
Βιντεοσκόπησης
Κάμερα Βιντεοσκόπησης
Επαγγελματικού Τύπου
Φορητοί υπολογιστές
Φορητός υπολογιστής
επεξεργασίας πολυμέσων

Αρ. μελέτης:

1_Β/2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΚΟΣΤΟΥΣ
Κόστος εξυπηρετητή Διαδικτύου
και S/W
Σταθμός εργασίας ψηφιοποίησης
και επεξεργασίας
Σταθμός εργασίας επεξεργασίας
πολυμέσων
Σαρωτής για ψηφιοποίηση
δισδιάστατων αντικειμένων
Συσκευές βιντεοσκόπησης, S/W
και καλώδια

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
4
1
4
3

Συσκευή ψηφιακής
φωτογράφησης με πανόραμα

2

Συσκευή φωτογράφησης
πλήρους καρέ

1

Συσκευή φωτογράφησης με
αισθητήρα τύπου 1 υψηλής
φορητότητας
Συσκευές βιντεοσκόπησης, S/W
και καλώδια
Συσκευές βιντεοσκόπησης, S/W
και καλώδια
Για χρήστη στην ξενάγηση και
γενικού σκοπού
Με υψηλές δυνατότητες
επεξεργασίας πολυμέσων

Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

4
3
1
1
1
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13

Κινητές Συσκευές (tablets),
Οθόνη έως 8ίντσες

14

Κινητές Συσκευές (tablets),
Οθόνη έως 10ίντσες

Κινητές συσκευές για χρήση στη
ξενάγηση με μικρόφωνο και
ακουστικά
Κινητές συσκευές για χρήση στη
ξενάγηση με μικρόφωνο και
ακουστικά

16
2

Σπάρτη, 22/10/2015

Αρ. μελέτης:

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

ΚΑΡΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΑΝΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

1_Β/2015

Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Πίνακας Συμμόρφωσης: Εξυπηρετητής Διαδικτύου και Βάσης Δεδομένων
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Λειτουργικό Σύστημα Windows
Τύπος Θήκης tower
Κατασκευαστής επεξεργαστή
INTEL
Τύπος Μνήμης DDR3-1600MHz
Μνήμη 8GB
1TB σκληρός δίσκος
Hot swap
Κάρτα γραφικών
Οπτικά μέσα DVD-RW
Δίκτυο Ethernet 10/100/1000

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI

Πίνακας Συμμόρφωσης: Σταθμός Εργασίας Ψηφιοποίησης - Επεξεργασίας
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Λειτουργικό Σύστημα Windows
Τύπος All in One
Κατασκευαστής επεξεργαστή
INTEL
Τύπος Μνήμης DDR3-1600MHz
Μνήμη 8GB
1TB σκληρός δίσκος
Κάρτα γραφικών
Οπτικά μέσα DVD-RW
Δίκτυο Ethernet 10/100/1000
Οθόνη έως 27ίντσες

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
NAI

Πίνακας Συμμόρφωσης: Σταθμός Εργασίας Επεξεργασίας Πολυμέσων & S/W
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Λειτουργικό Σύστημα OS X
Τύπος All in One
Μνήμη 8GB
1TB σκληρός δίσκος
Δίκτυο Ethernet 10/100/1000
Οθόνη έως 27ίντσες

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
NAI

Αρ. μελέτης:

1_Β/2015

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
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Πίνακας Συμμόρφωσης: Επίπεδος Σαρωτής
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

6400 (Οριζόντια Χ Κατακόρυφα)
A4, A5, A6
48bit Color (Είσοδος - Έξοδος)
JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF,
PDF/A
Δίκτυο Ethernet 10/100/1000
Οδηγοί για TWAIN, WIA, ISIS
(Web download)
Σάρωση φιλμ 35mm

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

NAI
NAI
NAI

Πίνακας Συμμόρφωσης: Κάμερα Βιντεοσκόπησης 4Κ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

4K Ultra HD
1" Exmor R CMOS Sensor
Zeiss VarioSonnar T* Lens
12x Optical Zoom & 24x Clear
Image Zoom
Wi-Fi / NFC Connectivity

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

NAI

Πίνακας Συμμόρφωσης: Φωτογραφική Μηχανή με δυνατότητες Πανοραμικής λήψης
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Exmor R CMOS CCD sensor
Sensor Type 1/2.3" type
(7.75mm)
Screen Type, 3.0'' (7.5 cm) TFT
LCD
Οπτικό Zoom 4x

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Αρ. μελέτης:

1_Β/2015

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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Πίνακας Συμμόρφωσης: Φωτογραφική μηχανή με αισθητήρα πλήρους καρέ και χαμηλό
θόρυβο

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Μικρή μηχανή πλήρους καρέ
35mm πλήρους καρέ
(35,8×23,9mm), αισθητήρας
Exmor CMOS
Γρήγορο σύστημα επεξεργασίας
εικόνας
LCD Monitor. 3.0
Αισθητήρας 12ΜP και άνω
Οπτικό ζουμ 2X

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
NAI

Πίνακας Συμμόρφωσης: Φωτογραφική μηχανή με αισθητήρα τύπου 1, υψηλή ποιότητα
εικόνας, ηλεκτρονικό εικονοσκόπιο, φωτεινό φακό και μικρές διαστάσεις

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

20 Mp δυνατότητα λήψης
Αισθητήρας τύπου 1
Οπτικό ζουμ 3,6 Χ
Δυνατότητα καταγραφής βίντεο
full HD

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Πίνακας Συμμόρφωσης: Μικρές Κάμερες Βιντεοσκόπησης
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αισθητήρας Exmor R CMOS
Ανάλυση βίντεο 1080p
Full HD
Ασύρματη σύνδεση
Αναλογία εικόνας 16:9

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI

Αρ. μελέτης:

1_Β/2015
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Σελίδα 7 από 24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Πίνακας Συμμόρφωσης: Κάμερα Βιντεοσκόπησης επαγγελματικού τύπου
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

4K Ultra HD
1/2.3" 8.3MP Exmor R CMOS
image sensor
Real-time 4K/60 fps recording
3 ND filters and 6 paint functions
Lens with 20x (31.5-630mm)
zoom
Built-in mic with 2x additional
Pro XLR jacks

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ

Πίνακας Συμμόρφωσης: Φορητοί Υπολογιστές
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Επεξεργαστής i5-4200U
Κατασκευαστής Επεξεργαστή
Intel
Ταχύτητα επεξεργαστή 1,60 GHz
Οθόνη 15,6, Touchscreen
Τύπος μνήμης DD3
Μέγεθος μνήμης 4GB
Κάρτα γραφικών, Nvidia,
GeForce GT 720M
Σκληρός Δίσκος 500GB
Λειτουργικό Windows

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ

Πίνακας Συμμόρφωσης: Φορητοί Υπολογιστές Επεξεργασίας Πολυμέσων
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Επεξεργαστής 1.6GHz
Επεξεργαστής Intel Core i5
Οθόνη Retina 13’
Τύπος μνήμης LPDDR3
Μέγεθος μνήμης 4 GB
Κάρτα γραφικών
SSD 128 GB
Λειτουργικό OSΧ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ

Αρ. μελέτης:
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Πίνακας Συμμόρφωσης: Κινητές Συσκευές (tablets), Οθόνη έως 8ίντσες
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Μέγεθος Οθόνης, 7,9 "
Ανάλυση Οθόνης 768 x 1024
pixels
Ταχύτητα επεξεργαστή 1 GHz
Ανάλυση Βασικής Κάμερας 5 MP,
Δευτερεύουσα Κάμερα
Μνήμη αποθήκευσης 16GB
Μπαταρία 10hrs
Λειτουργικό IOS

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ

Πίνακας Συμμόρφωσης: Κινητές Συσκευές (tablets), Οθόνη έως 10 ίντσες
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Μέγεθος Οθόνης, 9,7 "
Ανάλυση Οθόνης, 2048 x 1536
pixels, Οθόνη Πολλαπλής Αφής
(Multi Touch) με LED Backlight
Ταχύτητα επεξεργαστή 1,30 GHz
Ανάλυση Βασικής Κάμερας 5 MP,
Δευτερεύουσα Κάμερα
Μέγεθος μνήμης 1024GB
Μνήμη αποθήκευσης 32GB
Μπαταρία 10hrs
Λειτουργικό IOS

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ

Σπάρτη, 22/10/2015
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α

1

2

3

4
5

6

7

8
9

10
11

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΟΜΑΔΑ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Εξυπηρετητής
Κόστος εξυπηρετητή
Διαδικτύου και βάσης
1
Διαδικτύου και S/W
δεδομένων
Σταθμός εργασίας
Σταθμός Εργασίας
ψηφιοποίησης και
4
Ψηφιοποίησης &S/W επεξεργασίας
Σταθμός Εργασίας
Σταθμός εργασίας
Επεξεργασίας
1
επεξεργασίας πολυμέσων
Πολυμέσων &S/W
Σαρωτής για ψηφιοποίηση
Σαρωτής Επίπεδων
δισδιάστατων
4
Αντικειμένων
αντικειμένων
Κάμερα
Συσκευές βιντεοσκόπησης,
3
Βιντεοσκόπησης 4Κ
S/W και καλώδια
Φωτογραφική Μηχανή
Συσκευές βιντεοσκόπησης,
με δυνατότητες
2
S/W και καλώδια
Πανοραμικής λήψης
Φωτογραφική μηχανή
με αισθητήρα πλήρους Συσκευή φωτογράφησης
1
καρέ και χαμηλό
πλήρους καρέ
θόρυβο.
Φωτογραφική μηχανή
με αισθητήρα τύπου
1, υψηλή ποιότητα
Συσκευή φωτογράφησης
εικόνας, ηλεκτρονικό με αισθητήρα τύπου 1
4
εικονοσκόπιο,
υψηλής φορητότητας
φωτεινό φακό και
μικρές διαστάσεις
Μικρές Κάμερες
Συσκευές βιντεοσκόπησης,
3
Βιντεοσκόπησης
S/W και καλώδια
Κάμερα
Βιντεοσκόπησης
Συσκευές βιντεοσκόπησης,
1
Επαγγελματικού
S/W και καλώδια
Τύπου
Για χρήστη στην ξενάγηση
1
Φορητοί υπολογιστές και γενικού σκοπού
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

2.400,00

2.400,00

1.600,00

6.400,00

3.100,00

3.100,00

325,00

1.300,00

2.450,00

7.350,00

1.300,00

2.600,00

1.650,00

1.650,00

750,00

3.000,00

350,00

1.050,00

5.400,00

5.400,00

1.000,00

1.000,00
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12

13

14

Φορητός υπολογιστής
επεξεργασίας
πολυμέσων
Κινητές Συσκευές
(tablets), Οθόνη έως
8ίντσες
Κινητές Συσκευές
(tablets), Οθόνη έως
10ίντσες

Με υψηλές δυνατότητες
επεξεργασίας πολυμέσων
Κινητές συσκευές για
χρήση στη ξενάγηση με
μικρόφωνο και ακουστικά
Κινητές συσκευές για
χρήση στη ξενάγηση με
μικρόφωνο και ακουστικά

1

1.500,00

1.500,00

16

400,00

6.400,00

2

800,00

1.600,00

44.750,00

ΣΥΝΟΛΟ

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α 23%.

Σπάρτη, 22/10/2015

Αρ. μελέτης:

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

ΚΑΡΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΑΝΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

1_Β/2015

Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σελίδα 11 από 24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η «Προμήθεια Εξοπλισμού» για το Υποέργο 5 του έργου
«Δράσεις Πολιτισμικής Εκπαίδευσης και δια βίου Μάθησης με Αρωγό τις Σύγχρονες
Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης και τις Νέες Τεχνολογίες, στο Δήμο Σπάρτης και την
Ευρύτερη Περιοχή» του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση με κωδικό MIS 453617.
Άρθρο 2
Ισχύουσες διατάξεις.
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού
Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. του εν ισχύ
Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. ……… με τίτλο “………” του προϋπολογισμού
2015 του Δήμου Σπάρτης με συνολικό ποσό 44.750,00€
Άρθρο 3
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 4
Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς
με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της
προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 5
Εγγύηση συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγύηση
συμμετοχής, που θα απευθύνεται στον Δήμο Σπάρτης, που αντιστοιχεί στο 2% επί της
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης των ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Άρθρο 6
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι
5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. (άρθρο 157 παρ 1β του Ν.
4281/2014). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον
οποίο υπογράφεται η σύμβαση. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει
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και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του
ΕΚΠΟΤΑ παρ.2.
Άρθρο 7
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Δήμο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
Άρθρο 8
Χρόνος παράδοσης
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν εφάπαξ, στα σημεία που θα υποδειχθούν στον
προμηθευτή, σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Τα
έξοδα μεταφοράς στα σημεία παράδοσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Άρθρο 8
Παραλαβή
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 9
Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία τους, τα μηχανήματα και το λογισμικό δεν είναι
σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή, τότε ο
ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις
διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 10
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
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. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την σύμβαση εφόσον δεν παρέδωσε τις εμπρόθεσμα τις συμφωνηθέντες ποσότητες
των ειδών.
Άρθρο 11
Επίλυση διαφορών
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα είδη της προμήθειας είναι ακατάλληλο,
ο προμηθευτής οφείλει να προβεί άμεσα στην αντικατάστασή του χωρίς περαιτέρω
επιβάρυνση της υπηρεσίας. Για την επίλυση διαφορών εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 40 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
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Άρθρο 12
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη,
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α.
βαρύνει τον Δήμο.
Σπάρτη, 22/10/2015
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ΣΧΕΔΙΟ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1) του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
(Φ.Ε.Κ. 19/Α)
2) της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β)
3) του Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του
Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο........» (Φ.Ε.Κ. 199/Α)
4) του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π.
(Φ.Ε.Κ. 43)
5) του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α)
6) του Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ
(Φ.Ε.Κ. 151/Α) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α)
7) τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ (Ν.3463) και ιδιαίτερα το άρθρο 209
Β) Την.......................απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την
προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1) Τεχνικές προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’
αριθ. 1/2015 μελέτη του Αυτ. Τμήματος Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαφάνειας που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής
2) Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο ............................... την ............. ημέρα........... και
ώρα............. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η
οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού.
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3) Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά
1) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:
α) φυσικά πρόσωπα,
β) νομικά πρόσωπα
γ) ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ)
δ) συνεταιρισμοί
2) Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο
διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής, που θα απευθύνεται στον
Δήμο Σπάρτης, που αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης
δαπάνης των ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα
πιστοποιείται σ’ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμά του.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι:
- Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του
δημοσίου ή των ΟΤΑ.
- Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας.
- Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης
ανάλογης κατάστασης.
- Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και ότι τα
προσφερόμενα είδη πληρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές.
4. Φορολογική ενημερότητα.
5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές καθώς και
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για τον καθένα από τους ανωτέρω
φορείς που αναγράφονται στην Υπεύθυνη δήλωση.
6. Τεχνική περιγραφή, προσπέκτους
και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να
βοηθήσει την αξιολόγηση των προσφορών.
Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι είτε
πρωτότυπα, είτε απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων
αυτών. Τα δικαιολογητικά που αφορούν ιδιωτικά έγγραφα θα πρέπει να είναι είτε
πρωτότυπα, είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Τα δε
δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα θα πρέπει είτε να συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση από το δικηγορικό σύλλογο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών,
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είτε να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση όμως
ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
Όπου ζητείται υπεύθυνη δήλωση είναι η δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής.
Ο Δήμος επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
στο άρθρο 7 & 9 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους
υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
ή συμβολαιογράφο.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1) Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών
1) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους
την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν
εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.

2) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά
σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές
2) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και
η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς,
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με
την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με
την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
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3) Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω
μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη.
6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη
της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
7) Προσφορές που αφορούν μέρος μόνο των ζητούμενων υλικών δε γίνονται δεκτές
2) Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις
1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση 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 της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από
τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.
2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της
προσφοράς.
3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα 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.
4) Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε
λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν
κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως
απαράδεκτες.
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5) Τιμή προσφοράς
1) Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται
στην παρούσα διακήρυξη.
2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6) Υποβολή προσφορών
1) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη
διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΟΔΟΣ:
Τ.Κ:
2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την ................ ημερομηνία και ..........
ώρα, μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Σε
περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
3) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από
........... ώρα μέχρι την ........... ώρα.
4) Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
7) Εγγυήσεις
1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με
τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι
διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς
το ΦΠΑ.
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Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου
προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι
να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής
αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.
4) Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση
κατάπτωσής των το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής
επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ
τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο
εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

8) Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα δύο (2)
μηνών. Ο υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
9) Ενστάσεις
1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή
της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α.
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του
διαγωνισμού υπηρεσία, 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..
β.
Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή
αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του
διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου
2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
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Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1) Αποσφράγιση προσφορών
1) Η αποσφράγιση των
αποσφράγισης προσφορών.

προσφορών

γίνεται

δημόσια

ενώπιον

της

Επιτροπής

2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την
παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η
τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων την ημερομηνία................. και ώρα............... στο
δημοτικό κατάστημα.................
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται.
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση
των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.
2) Αξιολόγηση προσφορών
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
-Η τιμή
-Ο χρόνος παράδοσης των υλικών
-Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
-Οι όροι πληρωμής.
-Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτούνται.
-Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
-Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του
προμηθευτή.
-Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από
τον ενδιαφερόμενο φορέα.
-Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού.
-Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της
διακήρυξης και της πρόσκλησης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα
παραπάνω στοιχεία ως η πλέον συμφέρουσα. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που
κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσμα.
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Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που
είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη
διακήρυξη ουσιώδεις όρους και με βάση την παρακάτω διαδικασία:
Τα προαναφερόμενα στοιχεία εκτός από την τιμή, τους όρους πληρωμής καθώς και το
κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτείται, κατατάσσονται σε
τρεις ομάδες, όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. Κάθε ομάδα έχει συντελεστή
βαρύτητας το άθροισμα των οποίων ανέρχεται ποσοστιαία σε 100.
Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων. Η συνολική
βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται
ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 60
στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση στους 60
βαθμούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας. Η
παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι βαθμούς 40 στις περιπτώσεις που δεν
καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά
έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η μείωση στους 40 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από
μείωση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας
σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας.
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος
των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανοιγμένη, τιμή προσφοράς.
Δηλαδή η βαθμολογία κάθε προσφοράς = (Άθροισμα βαθμολογίας στοιχείων α΄ Ομάδας)
Χ 50% +
(Άθροισμα βαθμολογίας στοιχείων β΄ Ομάδας) Χ 30% +
(Άθροισμα
βαθμολογίας στοιχείων γ΄ Ομάδας) Χ 20% / τιμή προσφοράς

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(%)

ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.

Α΄ΟΜΑΔΑ

50%

1.1

Η ποιότητά τους με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης

30

1.2

η τεχνική αξία και η αποδοτικότητά τους
με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης

5

1.3

τα
λειτουργικά
και
χαρακτηριστικά του υλικού

5

1.4

τυχόν
υλικού

1.5

Σχέση κόστους-αποδοτικότητας

5

Σύνολο βαθμών ομάδας

50

απαιτούμενη

αισθητικά

ομοιογένεια

του

5

2.

Β΄ΟΜΑΔΑ

2.1

Ο χρόνος παράδοσης

10

2.2

Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης

10
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2.3

Εξυπηρέτησης
(SERVICE)
και
ανταλλακτικών, όπου περιλαμβάνονται

10

2.4

Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή
διατήρησης.
Εξυπηρέτηση
(SERVICE)
μετά
την
πώληση και η τεχνική βοήθεια

10

Σύνολο βαθμών ομάδας

50

2.5

3.

Γ΄ ΟΜΑΔΑ

3.1

Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

10

20%
50

Σύνολο βαθμών ομάδας





50
50

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου
για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις
κρίνονται ως επουσιώδεις.

Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
1) Κατακύρωση
1) Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
2) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να
ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 – 152
του Ν.3463/06
Ε) ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
1) Χρόνος παράδοσης των υλικών
Η παράδοση των υλικών πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από
την υπογραφή της σύμβασης.
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2) Τρόπος πληρωμής
1) Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την
οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που
θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
2) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ
ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο........, ημέρες.............. και
ώρες...............Διεύθυνση.............. Τηλέφωνο........... FAX............

Ζ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία
εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του Νομού και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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