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Αριθ. Διακήρυξης : 6/2015
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ. Απόφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης
«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» στα πλαίσια του προγράμματος NEBSOC Κωδικός
CPV 30236000-2, συνολικού προϋπολογισμού #20.000,00# € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%
Άρθρο 1ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις εξής
διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και του άρθρου 23 παρ. 4,5,6 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ.
Απόφ. 11389/1993).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ)
3. Τον Ν. 4281/2014 άρθρο 157 παρ.1α , 1β και παρ. 4 «εγγυήσεις διαγωνισμών»
4. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
5. Την Κ.Υ.Α 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β΄ 24-7-02) απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης.
6. Την Π1/3305/3-11-2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/12-11-2010 τεύχος Β΄ ).
7. Την υπ’ αριθ. 8/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης &
Πληροφορικής Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών Δήμου Πατρέων.
8. Την υπ’ αριθ. 184/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωνικού Οργανισμού
Δήμου Πατρέων περί έγκρισης δαπάνης της προμήθειας και τις τεχνικές προδιαγραφές που
αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 8/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού
Οργάνωσης & Πληροφορικής Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών Δήμου Πατρέων και
τους όρους της Διακήρυξης .

Άρθρο 2ο
Συμβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ’ αυτήν είναι:
Η διακήρυξη της δημοπρασίας
Η συγγραφή υποχρεώσεων
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και το έντυπο προσφοράς προϋπολογισμός του αναδόχου
Οι τεχνικές προδιαγραφές
Όσοι συμμετέχουν, οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια
τη φερεγγυότητά τους, την επαγγελματική τους αξιοπιστία, τη χρηματοπιστωτική και
οικονομική κατάστασή τους, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές τους.
Άρθρο 3ο
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στον Κοινωνικό Οργανισμό Δήμου Πατρέων στην οδό Γούναρη 76,
Τ.Κ. 26 224 την 28η Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα από 11:00 π.μ , όπου οι υποψήφιοι
μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις
αποσφραγίσει. Επίσης, οι προφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν
ταχυδρομικά στον Κοινωνικό Οργανισμό μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της
διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση:
Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, Γούναρη 76, Τ.Κ 26 224 Πάτρα, Γραφείο
Προμηθειών 2ος όροφος.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
Άρθρο 4ο
Επιτροπή διαγωνισμού
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών) είναι η αρμόδια επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έπειτα από διαδικασία κλήρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.
4024/2011 και σύμφωνα με το άρθρο 46 της Υπουργικής Απόφασης 11389/ΦΕΚ 185 Β΄/ 233-1993 « Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) .
Η διακήρυξη θα βρίσκεται στα γραφεία του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων όπου οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση ( Γρ,
Προμηθειών, Γούναρη 76, Τ.Κ 26 224 Πάτρα τηλ. 2610-390-974 και fax 2610- 390-967, πληρ.
Σακαρέλου Ελένη και Καλούδη Ευανθία .

Άρθρο 5ο
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών ( Υπ. Απόφ. 11389/1993 άρθρο 6)
Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη
συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα
τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος.
Άρθρο 6ο
Προέλευση ( Υπ. Απόφ. 11389/1993 άρθρο 18)
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη, εγχώριας ή
αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτές εταιρείες Ελληνικές ή χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συνεταιρισμοί ή ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά.
Άρθρο 7ο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Υπ. Απόφ. 11389/1993 άρθρο 7)
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις
προμηθευτών εφ’ όσον αφορά τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
Με την κατάθεση της προσφοράς ακόμη απαιτείτε επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη
δήλωση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του διαγωνιζόμενου για τα κάτωθι:
Ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης και
τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη,
Ότι η προσφορά του δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές,
Ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος,
Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας και ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων
όπως επίσης και των υποχρεώσεών του προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.
Ότι τα προσφερόμενα είδη συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Η δήλωση χρειάζεται οπωσδήποτε να έχει τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος
(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης,
αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ.τ.λ), ώστε να
είναι σωστή και πλήρης σε στοιχεία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
Α. Οι Έλληνες πολίτες.
7.1 Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
7.2 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια
αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
7.3 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει σαφώς η διάρκεια
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
7.4 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει σαφώς η διάρκεια
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Β. Οι Αλλοδαποί
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.

Γ. Τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, με την ακόλουθη τροποποίηση όσον αφορά τα
πιστοποιητικά του εδαφίου 7.4:
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες),
από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται
να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά
αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά
όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνες (Ε.Π.Ε) θα προσκομίσουν
πιστοποιητικά όλων των οργανισμών ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές
προσωπικό.
Δ. Οι Συνεταιρισμοί
Α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Β) Δικαιολογητικά όπως των εδαφίων 7.2, 7.3 και 7,4 ανωτέρω.
Γ) Οι ενώσεις υποψηφίων προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή που συμμετέχει στην
ένωση.
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται
από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες
μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε
με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ
ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από
50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα
σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του
εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
4. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν
όλες τις περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές
που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτό μπορεί να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο (βλ. 6 η παράγραφο του 7ου
άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993).

Άρθρο 8ο
Εγγυήσεις
8.1 Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται σύμφωνα με τον (Ν. 4281/2014 άρθρο 157 παρ.1Α )
8.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης (Ν. 4281/2014 άρθρο 157 παρ. 1β )

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συμβατικού
προϋπολογισμού της προμήθειας που θα προκύψει από την προσφορά του αναδόχου, δηλαδή:
α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
β) Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρουν τα ακόλουθα:
Την ημερομηνία έκδοσης.
Το εκδότη.
Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Κοινωνικός Οργανισμός
Δήμου Πατρέων).
Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής .
Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
Την σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού
Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο
αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή όλων των ειδών και
ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, ή
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Άρθρο 9ο
Τρόπος κατάθεσης προσφορών ( Υπ.Απ.11389/1993 άρθρο 11).
9.1 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη.
9.2 Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό.
9.3 Οι προσφορές επίσης μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Κοινωνικού Οργανισμού, με την
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
9.4 Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν
πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου
δεν λαμβάνονται υπόψη.
9.5 Προσφορές που περιέχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα (Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού) που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της

προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις
άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με
οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
9.6 Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα .
β) Προς τον Κοινωνικό Οργανισμό Δήμου Πατρέων.
γ) Ο τίτλος της προμήθειας
δ) Ο αριθμός της διακήρυξης
ε) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
στ) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Άρθρο 10ο
Προσφορές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 12)
10.1 Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα
σε ένα φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο
παραπάνω 9.6 άρθρο της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται
αποδεκτές.
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η
εγγύηση συμμετοχής, όλα σε δύο αντίγραφα. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς
τοποθετούνται σε δύο αντίγραφα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως
φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
10.2 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
10.3 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού
παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν
διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’
αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών.
10.4 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της
προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την
Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις
διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 11ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 13)
11.1 Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους
διαγωνιζόμενους για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

11.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
11.3 Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισμό μπορεί να παρατείνεται, εφόσον
ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα
ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.
11.4 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 12ο
Αντιπροσφορές – εναλλακτικές προσφορές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 14)
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού αντιπροσφορές ή
εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Άρθρο 13ο
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15)
13.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της
συμμετοχής προμηθευτών σ’ αυτών, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια επιτροπή για την διενέργειά του
διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσιοποίηση της
περίληψης διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993
άρθρο 15 παρ. 1α & Ν. 2286/1995 άρθρα 2 παρ. 12 και 4 παρ.5).
Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει
κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Κοινωνικού Οργανισμού.
Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση
που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα εξής,
όπως είναι οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της Υπ. Απ. 11389/1993:
Με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του
διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια
διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ’ 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, στην
αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από
την ανακοίνωση του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή
του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με
αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο που αποφαίνεται τελικά (Υπ. Απ.
11389/1993 άρθρο 15 παρ. 1β & Ν. 2286/1995 άρθρα 2 παρ. 12 και 4 παρ.5).
13.2 Οι ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι αποφάσεις της γενικά
που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητάς τους.

13.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δε γίνονται δεκτές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15
παρ. 3).
Άρθρο 14ο
Προσφερόμενη τιμή (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 16)
14.1 Με την προσφορά η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται
στην διακήρυξη καθώς και στο σύνολο των ποσοτήτων. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν
κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α για παράδοση των
ειδών σε χώρους που θα υποδείξει ο Κοινωνικός Οργανισμός.
14.2 Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ.
14.3 Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α σε Ευρώ αριθμητικώς ανά
τεμάχιο, καθώς και αριθμητικώς και ολογράφως η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των προς
προμήθεια ειδών στην προσφορά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
14.4 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δε δίδεται
ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
14.5 Επειδή ο χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, δεν ορίζεται
όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, δηλαδή αυτή είναι σταθερή σ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης. Γι’ αυτό προσφορά με τιμές μη σταθερές απορρίπτεται.
Άρθρο 15ο
Προέλευση προσφερόμενων ειδών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 18)
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και
κατασκευής των ειδών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για
προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.
Άρθρο 16ο
Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 19)
16.1 Η επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών
στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την
έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση πραγματοποιείται με την παρακάτω διαδικασία, η οποία αφορά διαγωνισμό
που γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τα ζητούμενα της διακήρυξης.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε από το παραπάνω όργανο όλα τα
δικαιολογητικά. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά
μονογράφεται και παραμένει σφραγισμένος μέχρι να κριθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών
στον κυρίως φάκελο και η συμφωνία των τεχνικών στοιχείων (υπεύθυνη δήλωση του άρθρου
7) του κυρίως φακέλου με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της παρούσας προμήθειας.
Η οικονομική προσφορά αποσφραγίζεται σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από την επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, παρουσία όσων τα δικαιολογητικά
και τα τεχνικά στοιχεία κρίθηκαν πλήρη και τελικά αποδεκτά από την επιτροπή.

16.2 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που
υπέβαλλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει.
Άρθρο 17ο
Αξιολόγηση προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 20)
17.1 Καθώς και την τελική επιλογή του προμηθευτή, κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή,
λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία για την αξιολόγηση των προσφορών:
α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
της μελέτης.
β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε
γ) Η προσφερόμενη τιμή
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης υποψήφιο προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία
πλήρης και οικονομικότερη. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια
ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς εξετάζονται μόνο οι προσφορές που είναι
αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη
ουσιώδεις όρους.
17.2 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για τη αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
17.3 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
17.4 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η
απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο
ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.
Άρθρο 18ο
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 21 και Ν. 2286/1995)
18.1 Η επιτροπή του διαγωνισμού για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με
γνωμοδότηση του προς τον Πρόεδρο που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:
α) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει ο
προμηθευτής.
β) Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών.
γ) Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.
18.2 Στην περίπτωση που η επιτροπή του διαγωνισμού γνωμοδοτεί για:
α) Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας για
το σύνολο της ποσότητας ή μέρος της,
β) Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση
των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή
γ) τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους, τότε την
τελική απόφαση λαμβάνει ο Πρόεδρος του Οργανισμού.

Άρθρο 19ο
Συνέχιση του διαγωνισμού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 22)
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου
για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί
με υποβολή νέων εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋπόθεση ο
αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του και η
προμήθεια κρίνεται ως επείγουσα.
Άρθρο 20ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 24)
20.1 Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο
προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την
ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής . Ο προμηθευτής
μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο
χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης.
Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των ειδών υπολογίζεται από την ημερομηνία
υπογραφής της.
20.2 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την
σύμβαση κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 & 35 της Υπ.
Απ. 11389/1993.
Άρθρο 21ο
Σύμβαση (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 25 παρ.1 έως και 2)
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και
υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της
διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε
αποδεκτή από τον Κοινωνικό Οργανισμό, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
Τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
Τα συμβαλλόμενα μέρη.
Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
Την συμφωνηθείσα τιμή.
Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προμήθεια ειδών.
Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
Τον τρόπο παραλαβής.
Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
Η σύμβαση υπογράφεται για τον Κοινωνικό Οργανισμό από τον Πρόεδρο. Η σύμβαση
τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
β) έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα.
Άρθρο 22ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβής των ειδών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 28
και 29)
22.1 Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή
του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας. Η παράδοση θα γίνεται στους χώρους που θα
υποδείξει η Υπηρεσία του Κοινωνικού Οργανισμού και σύμφωνα με τις ανάγκες της
υλοποίησης του προγράμματος NEBSOC.
Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία
έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά την διάρκεια της παραλαβής καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.
22.2 Σε περίπτωση ένστασης του προμηθευτή, διαφωνίας μέλους της επιτροπής παραλαβής ή
σε περίπτωση που παρουσιάζονται παρεκκλίσεις από του όρους της σύμβασης αλλά ενδέχεται
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο αλλά το πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι απόρριψης, οι τυχόν
ενστάσεις ή επιφυλάξεις και οι γνωματεύσεις τίθενται υπ’ όψη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 23ο
Διαφορές διακήρυξης – νόμων
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει η Υπ. Απ. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). Όταν η
διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της ισχύει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α με την
προϋπόθεση ότι αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις των Ν. 2286/1995 και Ν.
3463/2006
Άρθρο 24ο
Ανάδοχος
Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και την κράτηση για φόρο εισοδήματος,
καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης (Ν 3801/2009 αρ. 46) και τυχόν αναδημοσίευσης. Πλέον των
νόμιμων κρατήσεων, ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται και με κράτηση 0,10% της καθαρής
συμβατικής αξίας (δηλ. εκτός Φ.Π.Α), η οποία δαπάνη αφορά τις λειτουργικές ανάγκες της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15-92011, ΦΕΚ Α΄ 204). Το ποσοστό του Φ.Π.Α που προβλέπεται από τον Νόμο, βαρύνει τον
Κοινωνικό Οργανισμό.

Άρθρο 25ο
Δημοσίευση
Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί στον τοπικό ημερήσιο τύπο σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ . Η περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί επίσης στη
Διαύγεια του Κοινωνικού Οργανισμού και ολόκληρη η Διακήρυξη στο (ΚΗΜΔΗΣ) της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Ο Πρόεδρος ΚΟΔΗΠ

Θεόδωρος Τουλγαρίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

MΕΛΕΤΗ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις
ανάγκες του ΚΟΔΗΠ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ

Aριθμ. Μελέτης : 8

Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του

ΚΟΔΗΠ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς ΦΠΑ 23%) :16260,16 €
Φ.Π.Α (23%): 3739,84 €
ΣΥΝΟΛΟ: 20.000,00 €
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική περιγραφή
2. Προϋπολογισμός
3. Συγγραφή υποχρεώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ

Aριθμ. Μελέτης : 8

Τεχνική Περιγραφή

MΕΛΕΤΗ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις
ανάγκες του ΚΟΔΗΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

MΕΛΕΤΗ: Προμήθεια εξοπλισμού για
τις ανάγκες του ΚΟΔΗΠ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Aριθ. Μελέτης : 8
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη γίνεται περιγραφή για τη προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΚΟΔΗΠ.
Ορισμοί:
Φορέας Λειτουργίας: Ο ΚΟΔΗΠ
Ανάδοχος: Η εταιρεία που θα αναλάβει την προμήθεια του εξοπλισμού.
ΓΠΣ : Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

Αντικείμενο της Μελέτης

Περιγραφή του Αντικειμένου

Στα πλαίσια του προγράμματος NEBSOC έχει αναπτυχθεί εφαρμογή με τη χρήση Γεωγραφικών
Πληροφοριακών Συστημάτων για την γεωγραφική απεικόνιση και ανάλυση των κοινωνικών ζητημάτων
που αντιμετωπίζει καθημερινά ο ΚΟΔΗΠ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων . Για την
υποστήριξη της παραπάνω εφαρμογής έχει γίνει αξιοποίηση του υπάρχοντος συστήματος Γεωγραφικών
Πληροφοριακών Συστημάτων που έχει αναπτύξει ο Δήμος Πατρέων και διαχειρίζεται η Διεύθυνση
Πολεοδομικού Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης.
Το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), που αυτή τη στιγμή λειτουργεί στις Υπηρεσίες του Δήμου,
είναι αναπτυγμένο σε client/server αρχιτεκτονική και λειτουργεί δικτυακά μέσω desktop αλλά και web

εφαρμογών. Στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), έχουν πρόσβαση οι υπηρεσίες του Δήμου
Πατρέων μέσω των WEB εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί.
Η Υπηρεσία μας έκρινε σκόπιμο να ενσωματωθεί το σύστημα κοινωνικού ΓΠΣ που αναπτύχθηκε στα
πλαίσια του NEBSOC, με το υπάρχον σύστημα ΓΠΣ που υπάρχει στο κεντρικό σύστημα του Δήμου
Πατρέων. Τα κριτήρια για την απόφαση αυτή ήταν:
Α) το σύστημα θα χρησιμοποιεί τα γεωγραφικά δεδομένα που υπάρχουν ήδη στον Δήμο Πατρέων, οπότε
δεν υπάρχει η ανάγκη για δημιουργία νέων.
Β) θα γίνει καλύτερη αξιοποίηση του προγράμματος κοινωνικού ΓΠΣ μέσω της πλατφόρμας λογισμικού
ESRI
Γ) θα υπάρχει η δυνατότητα για καλύτερη υποστήριξη του συστήματος κοινωνικού ΓΠΣ από τους
υπαλλήλους του Δήμου Πατρέων.
Για την κάλυψη των αναγκών του κοινωνικού ΓΠΣ, όμως χρειάζεται να γίνει προμήθεια επιπρόσθετου
εξοπλισμού, ο οποίος θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στο υπάρχον σύστημα ΓΠΣ του Δήμου Πατρέων. Για
αυτό τον λόγο θα πρέπει να γίνει προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού:
1) Ένα (1) switch
2) Ένα (1) UPS
3) Ενός (1) λογισμικού Windows DataCenter 2012 R2 ή και νεώτερο

Στα πλαίσια της πιλοτικής Δράσης του προγράμματος που θα υλοποιήσει ο ΚΟΔΗΠ προβλέπεται η
δημιουργία ηλ. πλατφόρμας / portal - άμεσα συνδεδεμένης με την γενική πλατφόρμα του Έργου NEBSOC,
η οποία έχει τον τίτλο "Δημιουργία Ηλ. Πλατφόρμας". Μέσω της πλατφόρμας αυτής θα γίνεται η διαχείριση
της νέας δομής τύπου Κοινωνικού Παντοπωλείου :
1) θα εμπεριέχει όλα τα στοιχεία των ωφελούμενων, και τις ανάγκες τους
2) θα περιέχει όλους τους εθελοντές προμηθευτές - χορηγούς σε είδη τροφίμων (έτοιμο φαγητό, ξηρά
τροφή, παροχή καφέδων / γεύματος στον χώρο τους)
3) θα συνδέει ηλεκτρονικά τους εθελοντές προμηθευτές τροφίμων και θα καταγράφει την ημερήσια
προσφορά (ημέρες/ ώρες παραλαβής, ποσότητα τροφίμων, είδος προσφοράς κλπ)
4) θα παρέχει την δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών
5) Θα διευκολύνει και θα οργανώνει τις διαδρομές συλλογής και διανομής φαγητού
6) θα δίνει την δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών ομάδων χρηστών : Άτομα με ανάγκη σίτισης,
επιχειρήσεις προσφέροντες, δημόσια ιδρύματα, σούπερ μάρκετ, κοινωνικές υπηρεσίες Δήμου,
Διαχειριστές του προγράμματος

Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης είναι ανάγκη το προσωπικό του ΚΟΔΗΠ να έχει συνεχώς πρόσβαση
στην συγκεκριμένη πλατφόρμα είτε αυτό είναι εντός της Υπηρεσίας είτε είναι εκτός αυτής. Επομένως
χρειάζεται ο απαραίτητος εξοπλισμός με τον οποίο το προσωπικό του ΚΟΔΗΠ θα ενημερώνεται και θα
ανανεώνει συνεχώς τα στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Για αυτό
τον λόγο, απαιτείται ο παρακάτω εξοπλισμός:
1)
2)
3)
4)

Τεσσάρων (4) Προσωπικών Υπολογιστών
Ενός (1) σαρωτή Α4
Δύο ΕκτυπωτώνΑ4
Ενός (1) φορητού Υπολογιστή (laptop)

5) Ενός (1) tablet 10’’ με λειτουργικό Windows
6) Ενός (1) tablet 10’’ με λειτουργικό Android

Προδιαγραφές Εξοπλισμού
Οι προδιαγραφές που απαιτούνται για τον παραπάνω εξοπλισμό φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

Ενός (1) switch

A/A

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Απαιτούμενο

1

24x RJ45 10/100/1000 Mb auto-sensing ports

ΝΑΙ

2

SFP+ ports

2

3

stacking ports

2

4

1 integrated 100W PSU

ΝΑΙ

5

Integrated 10GbE SFP+ dedicated ports (beyond standard
ΝΑΙ
ports)

6

Auto MDI/MDIX

ΝΑΙ

7

Port mirroring

ΝΑΙ

8

Flow-based port mirroring

ΝΑΙ

9

Broadcast storm control

ΝΑΙ

10

Energy Efficient Ethernet per port settings

ΝΑΙ

11

Port Profile support including Admin profiles

ΝΑΙ

12

RJ45 console/management port with RS232 signaling

1

13

USB (Type A) port for configuration

1

14

iSCSI optimization

ΝΑΙ

15

Link aggregation:G groups, 144 dynamic ports per stack, 8
ΝΑΙ
member ports per LAG

Stacking Attributes
16

Integrated rear mini-SAS stacking ports 21Gbps

2

17

Maximum stacking distance (meters)

>=3

18

Maximum stacking speed (full-duplex) 84Gbps

ΝΑΙ

Switch Attributes
19

Switch Fabric Capacity (full duplex)

>=172Gbps

20

Forwarding Rate

>=128Mpps

21

Line-rate Layer 2 switching

ΝΑΙ

22

Line-rate Layer 3 routing

ΝΑΙ

23

CPU Memory

>=1GB

24

Flash Memory

>=256MB

25

Packet Buffer Memory

>=4MB

26

Dual firmware images on-board

ΝΑΙ

27

Temperature sensors for environmental monitoring

ΝΑΙ

28

Cable diagnostics

ΝΑΙ

29

Optical transceiver (SFP/SFP+) diagnostics

ΝΑΙ

30

Switch auditing support

ΝΑΙ

31

UDLD

ΝΑΙ

32

Rack Height

1U

33

Rack-mounting kit

ΝΑΙ

34

Redundant fans

ΝΑΙ

Ενός (1) UPS

A/A

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Απαιτούμενο

1

Να χρησιμοποιεί ενσωματωμένη κάρτα διαχείρισης δικτύου
ΝΑΙ
με παρακολούθηση περιβάλλοντος
Να επιτρέπει:




2





Την επανεκκίνηση «κρασαρισμένης» συσκευής
χωρίς
απενεργοποίηση
και
ενεργοποίηση
ολόκληρου του UPS
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση με καθορισμένη
ακολουθία
Εξαίρεση επανεκκίνησης μη κρίσιμων φορτίων με
βάση διάφορες παραμέτρους (χρόνος λειτουργίας
με μπαταρίες, υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας
ΝΑΙ
και υπερφόρτωση)
Προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας με σκοπό
την εξοικονόμηση ενέργειας
Απομακρυσμένη διακοπή λειτουργίας του UPS σε
περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης έκτακτης ανάγκης.
Το UPS μπορεί να δέχεται κανονικά ανοικτές (NO)
ή κανονικά κλειστές (NC) επαφές
Modbus σειριακής σύνδεσης, επισκόπηση ισχύος
USB, HTTP, SNMP και Telnet

Ονομαστική ισχύς

Τουλάχιστον 5.000 VA/4.500
W

Συχνότητα εξόδου

50/60 Hz ± 3 Hz (αυτόματη
ανίχνευση) 50/60 Hz ± 0,1 Hz
(δυνατότητα επιλογής από το
χρήστη)

5

Τοπολογία

Οnline διπλής μετατροπής

6

Online απόδοση με πλήρες φορτίο (τυπική)

94%

Συνδέσεις εξόδου(Εναλλασσόμενες ομάδες)

6) IEC 320 C13, (4) IEC 320
C19,
καλώδιο
HW
3
καλωδίων (L+N+G)

Ονομαστική τάση εισόδου

230 V (220 V, 240 V,
δυνατότητα επιλογής από το
χρήστη)

3

4

7

8
9

Εύρος τιμών τάσης εισόδου με πλήρες φορτίο (μισό φορτίο) 160 – 275 V (100 – 275 V)

10

Συχνότητα εισόδου

Αυτόματη επιλογή 40 – 70 Hz

Σύνδεση εισόδου

Καλώδιο Hardwire τριών
καλωδίων (1 Ph+N+G) ή
Καλώδιο Hardwire τριών
καλωδίων
(1 Ph+N+G),
καλώδιο Hardwire πέντε
καλωδίων (3 Ph+N+G)

Τύπος μπαταρίας

Σφραγισμένη
μπαταρία
μολύβδου-οξέος
χωρίς
ανάγκη
συντήρησης
με
αραιωμένο
ηλεκτρολύτη,
χωρίς διαρροές

13

Τυπικός χρόνος εφεδρείας με 1/2 φορτίο (λεπτά)

Τουλάχιστον 5 λεπτά

14

Τυπικός χρόνος εφεδρείας με πλήρες φορτίο (λεπτά)

Τουλάχιστον 2 λεπτά

Επικοινωνία και διαχείριση

RJ-45 με λυχνίες LED
κατάστασης (10/100 Base-T),
σειριακή (RJ45), USB (τύπος
B) και SmartSlot

16

Απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης (EPO)

Ναι (συνδέσεις NO/NC)

17

Ενσωματωμένη διαχείριση δικτύου με παρακολούθηση Ναι
περιβάλλοντος

11

12

15

Λογισμικού Server

A/A

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Απαιτούμενο

1

Windows DataCenter 2012 R2 ή και νεότερο

Αριθμός Αδειών ≥1

Ενός (1) Φορητού Υπολογιστή (Laptop)

A/A

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

1

Display:

2

CPU

Απαιτούμενο
15.6 HD TN GL(FLAT)

Intel Core
ισοδύναμο

i3-4005

ή

RAM:

≥ 6GB, (2GB+4GB DDR3L
1600MHz),

4

HDD:

≥ 1TB, 5400RPM,

5

Camera

ΝΑΙ

6

100/1000Mbit LAN

ΝΑΙ

7

wireless connectivity

ΝΑΙ

8

HDMI

ΝΑΙ

9

Λειτουργικό

Windows 8.1

10

Keyboard GREEK, LANGUAGE GRE-EN, SURFACE ΝΑΙ
TEXTURE

11

4 cell battery 32WH

ΝΑΙ

12

Warranty 1 YEAR PICK UP & RETURN

ΝΑΙ

3

Τεσσάρων (4) Προσωπικών Υπολογιστών

A/A

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Απαιτούμενο

1

Midi case , PSU 600W, 80+ certified

ΝΑΙ

2

CPU: 3.2GHz, turbo 3.4GHz, 4cores / 4 threads, 128-bit DDR3

ΝΑΙ

3

1600 memory controller, 6MB smart cache, intel HD graphics
4600, 22nm, 84Watt

ΝΑΙ

4

intel H81 chipset, 2 DDR3 1600, DVI/VGA outputs, PCIe x16, 2
PCIe x1, 2

ΝΑΙ

5

SATA III 6Gbps, 2 SATA II 3Gbps, Gbit LAN, 8 ch audio, 2
USB 3.0, 4 USB 2.0, microATX form factor

ΝΑΙ

6

RAM: DDR3 1600MHz, 4GB

ΝΑΙ

7

HDD: 1ΤΒ, 7200rpm

ΝΑΙ

8

DVDRW: 24x

ΝΑΙ

9

keyboard, optical mouse

ΝΑΙ

10

On site repair next business day

ΝΑΙ

11

Εγγύηση 5 έτη

ΝΑΙ

12

ΟΘΟΝΗ (διάσταση 22’’)

ΝΑΙ

13

Φωτεινότητα εικόνας: 200 cd/m2

ΝΑΙ

14

Aντίθεση εικόνας: 1000:1 / 10000000:1

ΝΑΙ

15

SmartContrast) Χρόνος απόκρισης: 5 ms

ΝΑΙ

16

Γωνία Θέασης (Ορ./Κάθ.): 170 / 160

ΝΑΙ

17

Υποστήριξη χρώματος: Έως 16,7 εκατομμύρια χρώματα

ΝΑΙ

18

Είσοδος σήματος: VGA, DVI-D

ΝΑΙ

19

Microsoft Windows 8.1 64-bit Ελληνικά Pro

ΝΑΙ

20

Εγγύηση 2 έτη On site replacement

ΝΑΙ

Ενός (1) φορητού υπολογιστή

A/A

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Απαιτούμενο

1

Display: 15.6 HD TN GL(FLAT)

ΝΑΙ

2

CPU: intel Core i3-4005

ΝΑΙ

3

RAM: 6GB, (2GB+4GB DDR3L 1600MHz),

ΝΑΙ

4

HDD: 1TB, 5400RPM,

ΝΑΙ

5

Optical: 9.0mm Super Multi(tray-in),

ΝΑΙ

6

Camera

ΝΑΙ

7

100/1000Mbit LAN,

ΝΑΙ

8

intel3160 1X1 AC+BT4.0, wireless connectivity

ΝΑΙ

9

HDMI,

ΝΑΙ

10

Windows 8.1 MM,

ΝΑΙ

LANGUAGE

GRE-EN,

SURFACE

ΝΑΙ

11

Keyboard GREEK,
TEXTURE,

12

4 cell battery 32WH

ΝΑΙ

13

Warranty 1 YEAR PICK UP & RETURN

ΝΑΙ

Ενός (1) σαρωτή Α4

A/A

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Απαιτούμενο

1

Μέγεθος εγγράφου <=A4

ΝΑΙ

2

Τύπος σαρωτή Flat

ΝΑΙ

3

Οπτική Ανάλυση 2400x4800dpi

ΝΑΙ

4

Μέγιστη ανάλυση 19200DPI

ΝΑΙ

5

Βάθος χρώματος 48-bit

ΝΑΙ

6

Εγγύηση 1 έτος

ΝΑΙ

Δύο Εκτυπωτές Α4

A/A

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Απαιτούμενο

1

Τεχνολογία Eκτύπωσης Laser

ΝΑΙ

2

Είδος Εκτύπωσης Ασπρόμαυρη Εκτύπωση

ΝΑΙ

3

Ανάλυση Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης 1200 X 1200 Dpi

ΝΑΙ

4

Δοχεία Μελανιών 1

ΝΑΙ

5

Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης 33 Σελ/Λεπτό

ΝΑΙ

6

Ελάχιστο Μέγεθος Εκτύπωσης A6

ΝΑΙ

7

Μέγιστο Μέγεθος Εκτύπωσης A4

ΝΑΙ

8

Μέγιστο Βάρος Χαρτιού 163 Gsm

ΝΑΙ

9

Τροφοδοσία Χαρτιού Feeder 50 Pages

ΝΑΙ

10

Τροφοδοσία Χαρτιού Tray 250 Σελίδες

ΝΑΙ

11

Μέγιστη Μηνιαία χρήση 50.000 Σελ/Μήνα

ΝΑΙ

12

Εκτύπωση Διπλής Όψης

ΝΑΙ

13

Μνήμη Εκτυπωτή 256MB

ΝΑΙ

14

Μέγιστη Επέκταση Μνήμης 256MB

ΝΑΙ

15

Σύνδεση USB, Σύνδεση Ethernet

ΝΑΙ

16

Υποστήριξη ePrint

ΝΑΙ

17

Εγγύηση 1 έτος

ΝΑΙ

Ενός (1) tablet με λειτουργικό Windows
A/A

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Απαιτούμενο

Οθόνη

ΝΑΙ

1
Ελάχιστο μέγεθος: Οθόνη 10,1” Full HD (1.920 x 1.200)
2

Mνήμη

ΝΑΙ

ROM: 8GB ή μεγαλύτερο
Αυτονομία
3

ΝΑΙ

Χρόνος χρήσης: 12 ώρες ή περισσότερο
Χρόνος αναμονής: 15 ημέρες ή περισσότερο
Συνδεσιμότητα

4

5

ΝΑΙ

Wifi 802.11 /a/b/g/n, Bluetooth 4.0, Θύρες Micro
USB,Micro SD
Λογισμικό

ΝΑΙ

Windows 8.1
Περιφερειακά:

ΝΑΙ

6
Συμβατό πληκτρολόγιο

Ενός (1) tablet με λειτουργικό Android
A/A

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Απαιτούμενο

1

Οθόνη

ΝΑΙ

Ελάχιστο μέγεθος: Οθόνη 10,1” Full HD (1.920 x 1.200)
Mνήμη

2

ΝΑΙ

ROM: 8GB ή μεγαλύτερο
Αυτονομία
3

ΝΑΙ

Χρόνος χρήσης: 12 ώρες ή περισσότερο
Χρόνος αναμονής: 15 ημέρες ή περισσότερο
Συνδεσιμότητα

ΝΑΙ

Wifi 802.11 /a/b/g/n, Bluetooth 4.0, Θύρες Micro
USB,Micro SD

4

Περιφερειακά:
5

Συμβατό πληκτρολόγιο

Λογισμικό

6

Android (4.2.2) ή μεταγενέστερο.

Θεσμικό πλαίσιο – Τρόπος Εκτέλεσης
Έχοντας υπόψιν το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης για την μελέτη, και το οποίο είναι:





Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (υπουργικές αποφάσεις 11389/93, ΦΕΚ
185Β/93 και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους).
Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α/8-6-06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»
Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων».
Το Ν. 3582/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Έχοντας επισημάνει την αναγκαιότητα της προμήθειας του εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου NEBSOC,
προτείνεται να ακολουθηθεί η διαδικασία του Πρόχειρου Διαγωνισμού.

Προϋπολογισμός Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης

Το ποσό της προμήθειας του εξοπλισμού ανέρχεται στα 20.000,00 ευρώ συνολικά (συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 23%).

Το παραπάνω ποσό θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ 70.7341.01 ο οποίος εντάσσεται στον προϋπολογισμό του
έργου NEBSOC.

Πάτρα, 16 /6/2015

Συντάξατες

Θεωρήθηκε

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΠΑΪΩΆΝΝΟΥ

ΤΜΗΜ.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ

ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΝΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
&

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ

Aριθμ. Μελέτης : 8

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

MΕΛΕΤΗ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις
ανάγκες του ΚΟΔΗΠ

MΕΛΕΤΗ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις
ανάγκες του ΚΟΔΗΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ

Aριθμ. Μελέτης :

8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ
Μον.

ΔΑΠΑΝΗ

1

€ 1500,00

€ 1500,00

UPS

1

€ 4000,00

€ 4000,00

Windows DataCenter 2012

1

€ 5692,00

€ 5692,00

Προσωπικός Υπολογιστής

4

€ 804,54

€ 3.218,16

Φορητός
(Laptop)

1

€ 700,00

€ 700,00

Σαρωτής Α4

1

€ 150,00

€ 150,00

Εκτυπωτής Α4

2

€ 150,00

€ 300,00

Tablet με Windows

1

€ 350,00

€ 350,00

Tablet με Android

1

€ 350,00

€ 350,00

switch

Μον.
Μετρ.

Κατ’
αποκ.

Υπολογιστής

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(τεμάχια)

Προϋπολογισμός:

€ 16260,16

Φ.Π.Α: 23%

€ 3739,84

Σύνολο:

€20.000,00

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από εκτίμηση των ζητούμενων εργασιών από τον ΚΟΔΗΠ και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 70.7341.01 προϋπολογισμού του 2015.

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Times
New Roman, Έντονα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μον.
Μετρ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ Μον.

ΔΑΠΑΝΗ

€ ……,…

€ ……,…

€ ……,…

€ ……,…

(τεμάχια)

switch

UPS

Windows DataCenter 2012

Προσωπικός Υπολογιστής

Φορητός Υπολογιστής (Laptop)

Σαρωτής Α4

Εκτυπωτής Α4

Tablet με Windows

Tablet με Android

Κατ’
αποκ.

1

1

ΠΡ

1
€ ……,…

€ ……,…

€ ……,…

€ ……,…

€ ……,…

€ ……,…

€ ……,…

€ ……,…

€ ……,…

€ ……,…

€ ……,…

€ ……,…

€ ……,…

€ ……,…

4

1

1

2

1

1

Προϋπολογισμός:

€ ……,…

Φ.Π.Α: 23%

€ ……,…

Σύνολο:

€ ……,…

Πάτρα……/…../2015
Ο προσφέρων
(Υπογραφή- σφραγίδα)

Μορφοποιήθηκε: Πλήρης

Πάτρα,

Συντάξατες
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΠΑΪΩΆΝΝΟΥ

16/6/2015

Θεωρήθηκε
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜ.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
&

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

MΕΛΕΤΗ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις
ανάγκες του ΚΟΔΗΠ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ

ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΝΟΣ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Aριθμ. Μελέτης :

8

Συγγραφή υποχρεώσεων

ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

MΕΛΕΤΗ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις
ανάγκες του ΚΟΔΗΠ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
&
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ

Aριθ. Μελέτης : 8
ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ :
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στη διακήρυξη και στην
προσφορά του αναδόχου, η οποία είναι και δεσμευτική εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά και η
εκπλήρωση των αμοιβαίων υποχρεώσεων των μερών, οι οποίες καθορίζονται, αλλά δεν περιορίζονται κατ'
ανάγκη, στους ακόλουθους τομείς.



Μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής (όπως
περιγράφεται στη σχετική διακήρυξη και στη προσφορά του αναδόχου).
Τεκμηρίωση

ΑΡΘΡΟ :
ΤΙΜΗ
Η τιμή που καθορίζεται στη σύμβαση εκφράζεται σε Ευρώ.
ΑΡΘΡΟ :

ΑΥΤΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΤΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ

-

Ο ανάδοχος στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης θεωρείται ότι έχει εξετάσει τους χώρους, εγκαταστάσεις,
τις καθορισμένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους.
Δεν θα επιτραπεί οποιαδήποτε αξίωση από τον ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση που
θα οφείλεται σε παρερμηνεία οποιουδήποτε θέματος αναφερόμενου στους χώρους, τις καθορισμένες
απαιτήσεις ή τους όρους, θέμα για το οποίο θα μπορούσε ο ανάδοχος να ενημερωθεί πραγματοποιώντας
επίσκεψη στους χώρους, προσφεύγοντας στον πελάτη ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο για
την περίπτωση μέσο.
ΑΡΘΡΟ :

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των σταδίων του έργου καθορίζεται με κοινή συμφωνία των
συμβαλλομένων, μέσα στα χρονικά όρια των ……. ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού στους χώρους του ΚΟΔΗΠ καθώς και των εφαρμογών
μπορεί να γίνει σταδιακά.
Η παράδοση του έργου θα γίνει μετά από έλεγχο που θα πραγματοποιήσουν αρμόδιοι υπάλληλοι του
ΚΟΔΗΠ.

ΑΡΘΡΟ :

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Ο Ανάδοχος μπορεί να έχει προσπέλαση στους χώρους, προς εκτέλεση του έργου από τις 08:00 έως 14:00
σε εργάσιμες ημέρες. Μετά από κοινή συμφωνία η εταιρεία δύναται να εκτελέσει μέρος των εργασιών και
κατά τις μη εργάσιμες ώρες του ΚΟΔΗΠ. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία θα πρέπει να δώσει ονομαστικό
κατάλογο των ατόμων που θα εργαστούν στους χώρους του πελάτη προκειμένου να τους δοθεί σχετική
άδεια πρόσβασης στους χώρους εγκατάστασης.
Η δαπάνη του αναδόχου λόγω συμμόρφωσης του προς τους περιορισμούς προσπέλασης και τις διαδικασίες
ασφαλείας που θα καθοριστούν στη σύμβαση συμπεριλαμβάνεται στην αναγραφόμενη στην προσφορά
τιμή.
Ο ΚΟΔΗΠ μπορεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης να τροποποιήσει ή να θέσει περιορισμούς
στην προσπέλαση και στις διαδικασίες ασφαλείας, υπό τον όρο ότι δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα
στον ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου.
ΑΡΘΡΟ :

ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ

Η εταιρεία θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επιμελή και ασφαλή άσκηση των εργασιών
του προσωπικού της στο χώρο του ΚΟΔΗΠ και θα ευθύνεται έναντι αυτού του προσωπικού για οποιοδήποτε
ατύχημα που τυχόν τους συμβεί κατά την άσκηση εργασιών στο χώρο του ΚΟΔΗΠ είτε αυτό έχει σχέση με
την άσκηση καθηκόντων είτε με τυχαία περιστατικά.

ΑΡΘΡΟ :

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ανάδοχος καθορίζει σύμφωνα με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα τις λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθέτηση
και εγκατάσταση και αναγγέλλει στον ΚΟΔΗΠ ότι προτίθεται να τοποθετήσει και εγκαταστήσει τον
εξοπλισμό, ειδοποιώντας τον πέντε (5) εργάσιμες μέρες νωρίτερα.
Η μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση πραγματοποιούνται με κίνδυνο και δαπάνη του αναδόχου.
Κανένας εξοπλισμός δεν μπορεί να τοποθετηθεί ή να εγκατασταθεί στους χώρους του ΚΟΔΗΠ χωρίς
προηγούμενη άδεια του ιδίου και πριν την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων εργασιών.
ΑΡΘΡΟ :
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί αν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως προς
τούτο.
Ο πελάτης μπορεί οποτεδήποτε μέσα στα όρια της σύμβασης να ζητήσει από τον ανάδοχο να αναθεωρήσει
το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση σε μέρος του έργου, εφόσον έχουν
εξασφαλισθεί οι απαιτούμενες σχετικές εγκρίσεις.
Αν το αίτημα αυτό συνεπάγεται αύξηση ή μείωση της δαπάνης του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου,
ο ανάδοχος ή ο πελάτης εφόσον αποδείξουν τα σχετικά ποσά, αλλάζουν τη συμφωνημένη τιμή κατά το
σύνολο αυτής της αύξησης ή μείωσης και ο ανάδοχος λαμβάνει τόση μετάθεση για την αποπεράτωση του
έργου όση αποδεικνύει ότι απαιτείται λόγω της τροποποίησης.

Ο ανάδοχος μπορεί να παραδώσει εξοπλισμό καλύτερων προδιαγραφών από των προσφερθέντα, χωρίς
ωστόσο να δικαιούται να μεταβάλει την τιμή.
Ο πελάτης μπορεί επίσης οποτεδήποτε μέσα στα όρια της σύμβασης να ζητήσει από τον ανάδοχο
συμπληρωματικό έργο της σύμβασης, εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενες σχετικές εγκρίσεις.

ΑΡΘΡΟ :

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ

Επιμήκυνση, έπειτα από αίτηση του αναδόχου και έκδοση σχετικής απόφασης του ΚΟΔΗΠ, του
συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου, στην περίπτωση ύπαρξης σοβαρότατων λόγων που συνιστούν
αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης υλοποίησής του ή στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που
συνιστούν ανωτέρα βία είναι δυνατή χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
ΑΡΘΡΟ :

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ

Για να πραγματοποιηθεί η παραλαβή του έργου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα παρακάτω:



Παράδοση του εξοπλισμού πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και εν λειτουργία στις
υπηρεσίες του ΚΟΔΗΠ σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη.
Παράδοση τεκμηρίωσης.

Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που
προσδιορίζει και περιγράφει στη συνολική της προσφορά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και εγγυάται
ότι το συνολικό προσφερόμενο σύστημα θα είναι άριστης ποιότητας και ελεύθερο κάθε νομικού και
τεχνικού ελαττώματος και θα έχει όλα τα συμφωνηθέντα στοιχεία και τις συναρμολογηθείσες ιδιότητες.
O προσφερόμενος εξοπλισμός θα είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και θα ανταποκρίνεται στα τεχνικά,
λειτουργικά, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες, που αναφέρονται στην Διακήρυξη, την
Τεχνική και Οικονομική προσφορά του αναδόχου.
Επίσης, η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει αναλυτικό πίνακα με τα παραδοτέα υλικά ανά
υπηρεσία στον οποίο θα φαίνεται το δελτίο αποστολής, το είδος, ο τύπος και ο σειριακός αριθμός( serial
number), του κάθε μηχανήματος.
Για κάθε παραλαβή θα συντάσσεται και θα υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο σύμφωνα με τον παραπάνω
πίνακα.
Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί με την σύνταξη και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου το οποίο θα
συνταχθεί το πολύ εντός 15 ημερών από την παράδοση του έργου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί
πλημμελής ή κακή εκτέλεση του έργου, θα ενημερώνεται εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος με σχετικό
έγγραφο o ανάδοχος για την διόρθωση του έργου.
ΑΡΘΡΟ :

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ο ανάδοχος για περίοδο πέντε (5) χρόνων από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής εξασφαλίζει επαρκή
και έγκαιρο ανεφοδιασμό με ανταλλακτικά, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάλληλη συντήρηση του
εξοπλισμού.
ΑΡΘΡΟ :

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Ο ανάδοχος εφοδιάζει τον πελάτη με όλα τα εγχειρίδια και όποιο τεκμηριωτικό υλικό απαιτείται για να
εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού. Τα στοιχεία αυτά θα
περιλαμβάνουν, αλλά όχι αποκλειστικά και μόνο, το τεκμηριωτικό υλικό που καθορίζεται στη σύμβαση.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα εγχειρίδια και το τεκμηριωτικό υλικό που αναφέρει στην
προσφορά του.
Τα εγχειρίδια και το τεκμηριωτικό υλικό χορηγούνται συνταγμένα στη ελληνική γλώσσα.
Ο ανάδοχος παραδίδει όλη την προβλεπόμενη από τη διακήρυξη τεκμηρίωση και ότι επί πλέον αναφέρει
στην προσφορά του.
ΑΡΘΡΟ :

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες εγγύησης για χρονικό διάστημα δώδεκα (12)
μηνών για εργασία και ανταλλακτικά από την οριστική παραλαβή και την υπογραφή του σχετικού
πρωτοκόλλου, εκτός των περιπτώσεων όπου στην από τεχνική προσφορά του αναδόχου αναφέρεται
μεγαλύτερος χρόνος ισχύος της εγγύησης. Σε κάθε περίπτωση η εγγύηση θα ισχύει για κάθε προσφερόμενο
είδος από την ημερομηνία που έγινε η προσωρινή (ποσοτική) παραλαβή αυτού του είδους ενώ ο χρόνος της
εγγύησης θα αρχίσει να υπολογίζεται από την οριστική παραλαβή του συνολικού έργου, κατά την οποία θα
συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο.
ΑΡΘΡΟ :

ο

ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η πληρωμή της αξίας του εξοπλισμού θα γίνει το πολύ εντός εξήντα (60) ημερών από την ημέρα υποβολής
όλων των απαραίτητων για την πληρωμή δικαιολογητικών. Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών
πληρωμής δεν μπορεί να γίνει πριν από την παραλαβή του εξοπλισμού. Εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει
μόνο κατόπιν της οριστικής παραλαβής του συνολικού έργου.
Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΚΟΔΗΠ κατόπιν εισήγησης της θα μπορεί να αναστείλει οποιαδήποτε
πληρωμή του ανάδοχου ανεξάρτητα αν έχει ήδη πιστοποιήσει ποσοτική παράδοση ή οριστική παραλαβή,
αν κρίνει οποιαδήποτε κακή ή πλημμελή εκτέλεση του έργου. Σ’ αυτή την περίπτωση όλες οι πληρωμές θα
αναστέλλονται και το έργο θα επιστρέφεται στον ανάδοχο ως μη αποδεκτό.
ΑΡΘΡΟ :

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Ο ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδιδόμενων υλικών μέχρι την ημερομηνία οριστικής
παραλαβής τους. Από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, η κυριότητα των switch, UPS και
Windows DataCenter 2012 μεταβιβάζεται στον Δήμο Πατρέων, ενώ ο υπόλοιπος εξοπλισμός παραμένει
στην κυριότητα του ΚΟΔΗΠ.
ΑΡΘΡΟ : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Η Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από την "ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ή τον "ΠΕΛΑΤΗ" για μη τήρηση των όρων. Η
καταγγελία πρέπει να γίνει εγγράφως και τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της
Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ :

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η ανάδοχος εταιρεία δήλωσε ότι έλαβε γνώση των ανωτέρω όρων καθώς και των όρων της διακήρυξης του
εν λόγω διαγωνισμού και τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και υποχρεούται στην τήρηση της
παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, κατέθεσε δε την υπ’αριθμ. . . . . . . . . . . . . .
εγγυητική επιστολή της Τράπεζας . . . . . . . . . . . για ευρώ . . . . . . . . . . . . . για την καλή και έγκαιρη
εκτέλεση της συμβάσεως αυτής.
ΓΕΝΙΚΑ:
Η διακήρυξη του ως άνω διαγωνισμού στην οποία οι συμβαλλόμενοι αναφέρονται αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της συμβάσεως αυτής. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει κατά την εκτέλεση της
σύμβασης αυτής όλους τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης. Κατά τα λοιπά η σύμβαση αυτή
θα διέπεται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Κάθε διαφορά που θα ανακύπτει από την εφαρμογή αυτή της σύμβασης θα υπάγεται στην αποκλειστική
αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Πάτρας.
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια αντίγραφα, διαβάστηκε και υπογράφεται όπως πιο κάτω από
τα συμβαλλόμενα μέρη.

Συντάξατες

ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΠΑΪΩΆΝΝΟΥ
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