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ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1.Τον Ν. 1032/80 «Περί συστάσεως
Περιβάλλοντος».(Α΄57),

του

Υπουργείου

Χωροταξίας,

Οικισµού

και

2.Τον
Π.∆.51/88
«Οργανισµός
Υπουργείου
Χωροταξίας,
Οικισµού
και
Περιβάλλοντος».(ΦΕΚ 19/Α/88),
3.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.∆.63/05 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»(ΦΕΚ 98/Α/05).
4.Τον Ν.2198/94άρθρο 24 «περί παρακράτησης φόρου εισοδήµατος(ΦΕΚ 43/Α/94),
5.Τον Ν.2362/95,άρθρο 84 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».(ΦΕΚ 247/Α/95),
6.Τον Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων».(ΦΕΚ 19/Α/1995).
7.Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης
Μαρτίου 2004 (EL 134/30-04-2004) περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών,
8.Tις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ.64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών»,
9.Τον ν.2522/97 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την
οδηγία 89/665 ΕΟΚ» (ΦΕΚ 178/Α/97)
10.Tον Π.∆.118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/07).
11.Τις διατάξεις του Ν.1642/86 «περί εφαρµογής του ΦΠΑ»(125/Α’) όπως τροποποιήθηκε µε
την ΠΟΛ 1056/05 µε αρ.πρωτ. 103801/208/0015/31.3.2005 Υπ.Οικονοµικών και την
13984/ΕΥΣ/2810/21.1.2005 «Περί εφαρµογής νέων συντελεστών του Φ.Π.Α»
12. Τις διατάξεις του Π.∆. 166/2003 ‘Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία
2000/35 της 29-06-2000 για την Καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
Εµπορικές Συναλλαγές’ ( ΦΕΚ 138/Α/97)
13. Την υπ΄ αριθµ.162893/23.3.09 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα «Υποστήριξη της
οργάνωσης και λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων».
14. Το γεγονός ότι το έργο συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» κατά το 80%
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς
Πόρους.
15. Την ΚΥΑ µε Α.Π. οικ. 49139/24-11-2005 (ΦΕΚ1695/Β΄/2-12-05)Οργάνωση της Κ.Υ.Υ.
του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως τροποποιήθηκε µε την Αριθµ. 7575/24/2/2010 (ΦΕΚ183//Β΄/252-10 όµοιά της.
16. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ /280 ).
17. Το Π.∆. 189/2009 ( ΦΕΚ 221/Α΄) « Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων ».
18. Το Π.∆. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α’ ) « Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και
τροποποιήσεις του Π.∆. 189/2009.
19. Την µε αριθµ. Π1/1077/19-05-2010 Απόφαση προέγκρισης της Γ.Γ. Εµπορίου του
Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε την οποία εντάχθηκαν τα
προαναφερόµενα είδη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών του 2010 & 2011.
20. Την ΚΥΑ µε αριθµ. Π1/1717/02-07-2009 Εγκρισης Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών
έτους 2009.
21. Την µε αριθµ. Π1/2000/07-07-2009 Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος
Προµηθειών έτους 2010 του Υπουργείου Ανάπτυξης.
22. Τις πιστώσεις του έργου µε κωδικό 2006ΣΕΟ7530090 και τίτλο «Υποστήριξη της
οργάνωσης και λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων».
23. Την υπ΄αριθµ. 112208/10-9-2010 Απόφαση της Υπουργού Π.Ε.& Κ.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα, από οικονοµικής
άποψης προσφορά, για την προµήθεια των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της
παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη είναι εξήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ένα ευρώ
(62.641,00 €), µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και βαρύνει τις πιστώσεις του
Προϋπολογισµού του έργου µε κωδικό 2006ΣΕΟ7530090 και τίτλο «Υποστήριξη της
οργάνωσης και λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων».
Το έργο συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ KAI AEIΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» κατά το 80% από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.
2. Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσµία πενήντα δύο (52) ηµερών ,
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στην επίσηµη εφηµερίδα της
Ε.Ε.. Επίσης θα δηµοσιευτεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας
της Κυβερνήσεως και τον Ελληνικό Τύπο. Επίσης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή
µέσω του ∆ιαδικτύου στη διεύθυνση www.ypeka.gr
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό χωρίς να
αποσφραγιστούν.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, όπως περιγράφεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά,
γ) συνεταιρισµοί,
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά.
Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε
αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:
- «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

- «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
- «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γ’

- «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆’

- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ε΄

5. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές
πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της

εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.∆.
118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω
προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές
οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών
πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα ήτοι
µέχρι την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2
(περ. α’) του Π.∆. 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω
ένστασης.
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω
προθεσµιών δεν εξετάζονται.
6. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Ελλ.
∆ηµόσιο .

H YΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού.
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα.
3. Γεν. ∆/ντή ∆ιοίκησης – ∆/νση Οικονοµική.
5. Ε.Υ.∆./Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
6. ΕΟΜΜΕΧ – Ξενίας 16, 11528 Αθήνα
7. ΤΕΕ – Καραγιώργη Σερβίας 4, 10562 Αθήνα
8. Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών
Ξενοφώντος 5, 10577 Αθήνα

ΕΣΩΤ.∆ΙΑΝΟΜΗ
• Ειδική Γραµµατεία Υδάτων.
Γραφείο Γραµµατείας Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων.
• ∆/νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης - Τµήµα Α΄.
• Χρον. Αρχείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α’

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ

Περιγραφή Είδους

Κωδικός Αριθµός Οµάδας Είδους

Εξοπλισµός ηλεκτρονικών υπολογιστών και
προµήθειες.

302000001

Ποσότητα & Μονάδα

216 ΤΕΜΑΧΙΑ

Υπηρεσία για την οποία προορίζεται το
είδος

Υ.ΠΕ.ΚΑ- ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη µη
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

62.641,00 ΕΥΡΩ

Προϋπολογισµός που βαρύνει

Συγχρηµατοδότηση, 80% από το ΕΤΠΑ και
20% από Εθνικούς Πόρους
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
∆ηµ.Επενδύσεις, Έργο:2006ΣΕ07530090

Χρόνος παράδοσης στον φορέα

Εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.

Τόπος Παράδοσης

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ
Κηφισίας 124, Αθήνα

Σύνολο κρατήσεων επί %

0,1024%

Φόροι

άρθρο 24 ν.2198/1994

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Β΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στο Π.∆. 118/07 στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο
σε δυο αντίγραφα.
1.2 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τέσσερις (4) µήνες, προσµετρούµενος
από την εποµένη της ηµέρας διενεργείας του διαγωνισµού.
Προσφορά
που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.3 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
Ο αριθµός της διακήρυξης.
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Τα στοιχεία του αποστολέα

1.4 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο της
προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
1.4.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
- Η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά, Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο
φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» .
Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε
χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
1.4.2. Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις
του κυρίως φακέλου.
1.4.3. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ»
και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
1.4.4. Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονοµικής,
συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών
φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. Για
ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο,
στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση
που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συµµόρφωσης : φύλλα
16-19, τεχνικές
προδιαγραφές: φύλλα 33-55,κ.ο.κ.).
1.4.5 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε
τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει έπ’ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η εννοια της πληροφορίας
εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή
εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.

1.5. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την
διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιενέργειας
και Αξιολόγησης προσφορών.
1.6. Οι προσφέροντες υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως,
επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.∆.
118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
1.6.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό η οποία θα ανέρχεται στο ποσό των
3.852,42 € .
1.6.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του
διαγωνισµού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συµµετέχουν και στην οποία δηλώνεται
ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες:
α. δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα
αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, ήτοι:
- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,
σελ. 1),.
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο
άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου (EE L 358 της
31.12.1998, σελ. 2),
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ.
48),
- νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991,σελ.77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε
από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344
της
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε
µε το ν. 2331/1995 (Α΄173)και
τροποποιήθηκε µε το ν.3424/2005 (Α΄305),
β. δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του
Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
-δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
-Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί µη
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του εδ.1.6.2.α του
παρόντος υποβάλλουν:
α) οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι του.
Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του εδ.1.6.2.α,
υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού.
Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών–κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση του
εδ.1.6.2.α.του παρόντος, αφορά κάθε µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην
Ένωση ή Κοινοπραξία.
γ. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ.α της παρ.2
του άρθρου 6 του Π.∆.118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι
δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό
άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
δ. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990(A΄101), όπως
εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα)
και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα).
ε. ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση.
στ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους
καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
ζ. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά
περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς),
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένοι στα
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες
επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασης τους, κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού.
η ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/07 κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού .
θ. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς).
ι. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 , κατά περίπτωση, και
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού
∆ιατάγµατος.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του.
1.6.3. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ. του Π.∆. 118/07,
εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.
1.6.4. Οι
προσφέροντες, υποβάλουν µε την προσφορά
τους, δήλωση στην οποία
αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1
Π.∆.118/07).
1.6.5. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους
µε µορφή
Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο
αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν
δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη
νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.
1.6.6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα
πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονοµικών προϋποθέσεων και τα όρια τους
όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 3.1.8 της παρούσας διακήρυξης , καθώς και ότι θα
προσκοµίσουν εγκαίρως και προσηκόντως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8α του Π.∆
118/07 και της παρούσης τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω.

- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί
µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε
προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
1.7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελλο, µε την
ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα κάτωθι :
1.7.1. Η Τεχνική Προσφορά.
1.7.2 Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας – Τεκµηρίωση Υπηρεσιών Τεχνικής
υποστήριξης και των απαιτούµενων εργασιών εγκατάστασης και λειτουργίας.
1.7.3 ∆ηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.∆. 118/07.
α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην
προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους
επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην
οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης,
στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή οποία
εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο
νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της
συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου
έγινε η αποδοχή.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση και υπεύθυνη δήλωση,
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Η Οικονοµική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «OIKONOMIKH
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως
ορίζεται κατωτέρω :
1.8.1. ΤΙΜΕΣ
1.8.1.1 . Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εµπορεύµατος
ελεύθερου µέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ θα
αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς.
1.8.1.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς
ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.8.1.3 Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα
δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το
γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο
δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του
πέντε.
1.8.1.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν
δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
1.8.1.5 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
1.8.1.6. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις .

α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική
τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του
προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης
εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων
µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.
β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν
έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του Παγκοσµίου Οργανισµού
Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε
την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο
προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή
της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής
επιδότησης.
γ- ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες
προϊόντα προερχόµενα από τα κράτη-µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την
Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που
αποδέχεται και εφαρµόζει στον χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή
που συνδέεται µε την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης.
1.8.1.7 Οι τιµές θα δίνονται ως εξής:
Ι. Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε
είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α .
ΙΙ. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλµένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.)
ΙΙΙ. Για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη, η τιµή της προσφοράς για
παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του φορέα και το κόστος εγκατάστασης
λειτουργίας και συντήρησης.
1.8.1.8 Επειδή ο διαγωνισµός αφορά περισσότερα είδη η τιµή θα δίνεται υποχρεωτικά για
την µονάδα κάθε είδους χωριστά .
1.8.1.9 Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός
µέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά
για κάθε µέρος από αυτά σύµφωνα µε την παράγραφο 1.8.1.7. Η σύγκριση των προσφορών
θα γίνεται στη συνολική τιµή του προσφεροµένου είδους και όχι στις τιµές των µερών.
1.8.1.10. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα
εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον
σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες
διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές
λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για
την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών τις οποίες
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
1.8.1.11. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται
να παρέχουν αυτά.
1.8.2. Τρόπος Πληρωµής :
1.8.2.1 Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους παρακάτω
τρόπους πληρωµής :
α. Το 100% της αξίας µετά την οριστική παραλαβή του είδους.
β.Ι- Μέχρι το 50% της αξίας χωρίς Φ.Π.Α. µετά την υπογραφή της σύµβασης µε την
κατάθεση ισόποσης Εγγυητικής επιστολής προκαταβολής που θα είναι σύµφωνη µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07).
- Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύµφωνα µε τα
άρθρα 25 παρ.6, 32 παρ.5 και 34 παρ. 5 εδάφ. ε του Π.∆.118/07.
- Σε περίπτωση επιλογής πληρωµής µε προκαταβολή κατά την εξόφληση θα
παρακρατείτε τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστηµα

υπολογιζόµενο από την ηµεροµηνία λήψεως αυτής µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής.
- Ο τόκος θα υπολογίζεται µε βάσει το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του
∆ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες (απόφ.
2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονοµικών) που ισχύει κατά το χρόνο
έκδοσης του χρηµατικού εντάλµατος ή της επιταγής και θα παραµένει σταθερό µέχρι την
εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.
ΙΙ- Το υπόλοιπο, µετά την οριστική παραλαβή των ειδών.
- Η δαπάνη θα βαρύνει τη πίστωση που υπάρχει στον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων
Επενδύσεων Έργο 2006ΣΕΟ7530090.
Η ως άνω προµήθεια συγχρηµατοδοτείται έως 80% το ανώτερο από το ∆ιορθωτικό Ταµείο
ΕΤΠΑ και έως 20% το ανώτερο από Εθνικούς Πόρους.
Κατά την πληρωµή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4%, σύµφωνα µε τον ν.
2198/94 άρθρο 24 και κρατήσεις 0,1024% υπέρ Γ.Γ.Κ.Π. ΚΑΕ 3514.
1.8.2.2. Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους δύο ανωτέρω τρόπους
πληρωµής, λογίζεται ο πρώτος (α) τρόπος ο οποίος θα είναι και ο συµβατικός τρόπος
πληρωµής.
1.8.2.3. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07) και την υπ αριθµ.
2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών.
1.8.2.4. Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήµερος, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει
τόκους µόλις περάσει η προβλεπόµενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/07 προθεσµία,
κατά τα ειδικότερα σ’ αυτό οριζόµενα.
Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένη να καταβάλει η αναθέτουσα
αρχή υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(«Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξηµένο κατά 0,30 ποσοστιαίες µονάδες («περιθώριο»).
1.9. Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά
παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της
εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.
1.10. Επισηµαίνεται ότι:
1.10.1. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους
όρους της ∆\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
1.10.2. Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο Παράρτηµα Α της παρούσης
αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβαση του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
1.10.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.10.4. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
1.10.5 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε
κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική
γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.
1.10.6. Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι
περισσότερες της µιας, του συµµετέχοντος υποχρεουµένου να κατονοµάζει, ρητώς την κύρια
και εναλλακτική προσφορά του.
- Η εναλλακτική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις της
Τεχνικής Προδιαγραφής.

- Σε περίπτωση υποβολής πλέον της µιας (1) εναλλακτικής προσφοράς δεν θα λαµβάνεται
υπόψη ουδεµία των εναλλακτικών προσφορών.
1.10.7. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας.

2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1
Η έναρξη της δηµόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται, από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής ∆ιενέργειας / Αξιολόγησης των προσφορών, την προβλεπόµενη ηµεροµηνία και
ώρα ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (βλ. Συνοπτικά Στοιχεία ∆ιαγωνισµού), οπότε η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει τους Φακέλους Προσφορών που υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν
εµπρόθεσµα στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι που υποβάλλουν εκπρόθεσµα το Φάκελο Προσφοράς αποκλείονται του
∆ιαγωνισµού.
Σε περίπτωση αθρόας προσέλευσης ∆ιαγωνιζοµένων στο Πρωτόκολλο κατά την ώρα
λήξης της προθεσµίας, µε ευθύνη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού θα πρωτοκολλούνται και θα
παραλαµβάνονται οι Φάκελοι Προσφορών όλων των ∆ιαγωνιζοµένων που προσήλθαν στο
Πρωτόκολλο εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσµίας.
2.2
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας/ Αξιολόγησης των προσφορών του ∆ιαγωνισµού, κατά
τη διάρκεια της δηµόσιας συνεδρίασης, αποσφραγίζει τους Φακέλους Προσφορών,
µονογράφει εξωτερικά όλους τους επιµέρους Φακέλους, ελέγχει την πληρότητα του
περιεχοµένου τους ως προς τον αριθµό των περιλαµβανοµένων σε αυτούς επιµέρους
Φακέλων, καθώς και την ορθότητα της συσκευασίας των επιµέρους Φακέλων, σύµφωνα µε
τις προβλέψεις της παρούσας και καταγράφει τις Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τα προβλεπόµενα, οι οποίες και αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του
∆ιαγωνισµού. Σχετική αναφορά θα περιληφθεί στο Πρακτικό Ι της Επιτροπής
∆ιενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού.
Κατά την ίδια δηµόσια συνεδρίαση, και για τους έγκυρους Φακέλους Προσφορών
µόνον, ανοίγονται οι επί µέρους Φάκελοι ∆ικαιολογητικών, µονογράφεται και καταγράφεται
το περιεχόµενό τους από τα Μέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας/ Αξιολόγησης των προσφορών
του ∆ιαγωνισµού.
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας/ Αξιολόγησης των προσφορών του ∆ιαγωνισµού
σε κλειστή, πλέον διαδικασία, και µετά την αποχώρηση των παρευρισκοµένων εκπροσώπων
των ∆ιαγωνιζοµένων, ελέγχει:
•
την πληρότητα των επιµέρους Φακέλων ∆ικαιολογητικών, σύµφωνα µε την Ενότητα
«Περιεχόµενο Φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»,
•
το δικαίωµα συµµετοχής κάθε Προσφέροντα στη διαδικασία σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 της σχετικής απόφασης,
•
την καταλληλότητα των ∆ικαιολογητικών συµµετοχής σύµφωνα µε την Ενότητα
«Β.1.6 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»,
2.3
Το πρώτο Στάδιο του ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη από την
Επιτροπή ∆ιενέργειας/ Αξιολόγησης των προσφορών του ∆ιαγωνισµού του Πρακτικού Ι.
Το Πρακτικό Ι περιλαµβάνει τα στοιχεία των ∆ιαγωνιζοµένων, αναλυτική αναφορά των
περιεχοµένων των Φακέλων ∆ικαιολογητικών και αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής
∆ιενέργειας/ Αξιολόγησης των προσφορών του ∆ιαγωνισµού περί του αποκλεισµού των
∆ιαγωνιζοµένων που δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στο
∆ιαγωνισµό.
Αντίγραφο του Πρακτικού Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού αποστέλλεται µε
τηλεοµοιοτυπία από την Αναθέτουσα Αρχή προς τους Προσφέροντες, µε σχετική απόφαση.

2.4
Μετά την ανακοίνωση της Απόφασης της προηγούµενης παραγράφου, η
Επιτροπή ∆ιενέργειας/ Αξιολόγησης των προσφορών του ∆ιαγωνισµού ανοίγει σε κλειστή
συνεδρίαση τους Φακέλους Τεχνικών Προσφορών των ∆ιαγωνιζοµένων που δεν
αποκλείστηκαν σύµφωνα µε το Πρακτικό Ι, µονογράφει το περιεχόµενο κάθε Φακέλου
Τεχνικής Προσφοράς και το καταγράφει στο Πρακτικό ΙΙ.
Στη συνέχεια αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές των ∆ιαγωνιζόµενων και τις βαθµολογεί
σύµφωνα µε τα Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης που περιγράφονται στο Β.5 της παρούσας.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας/ Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει το
Πρακτικό ΙΙ εντός πέντε (5), το αργότερο, ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία
παραλαβής των Φακέλων Τεχνικών Προσφορών.
Στο Πρακτικό ΙΙ περιλαµβάνονται οι Πίνακες µε τις αναλυτικές βαθµολογίες των
∆ιαγωνιζοµένων επί του καθενός Κριτηρίου, την αιτιολόγηση τους και την τελική συνολική
βαθµολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς.
Αντίγραφο του Πρακτικού ΙΙ αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία από την Αναθέτουσα Αρχή
προς τους προσφέροντες που δεν αποκλείσθηκαν σύµφωνα µε το Πρακτικό Ι, µε σχετική
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Η απόφαση για το άνοιγµα των Οικονοµικών προσφορών αποστέλλεται στους
διαγωνιζόµενους των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές δεν απορρίφθηκαν κατά το
προηγούµενο στάδιο και καλεί σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιενέργειας/
Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού για το άνοιγµα των Οικονοµικών
Προσφορών.
2.5
Η Απόφαση αυτή αποστέλλεται τουλάχιστον δύο (2) ηµερολογιακές ηµέρες πριν
την ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµόσιας συνεδρίασης για το άνοιγµα των Οικονοµικών
Προσφορών. Κατά την ηµέρα και ώρα της συνεδρίασης η Επιτροπής ∆ιενέργειας/
Αξιολόγησης των προσφορών του ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει τους Φακέλους «Οικονοµικών
Προσφορών» των ∆ιαγωνιζοµένων που δεν αποκλείστηκαν σύµφωνα µε το Πρακτικό ΙΙ, τις
µονογράφει και καταχωρεί το περιεχόµενό τους στο Πρακτικό ΙΙΙ.
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας/ Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού
σε κλειστή διαδικασία ελέγχει το περιεχόµενο των Οικονοµικών Προσφορών, προκειµένου να
διαπιστώσει το βαθµό, στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης και
καταχωρεί στο σχετικό Πρακτικό ΙΙΙ τις τυχόν Οικονοµικές Προσφορές που κρίνει
απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε µία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας/ Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού στη συνέχεια
προβαίνει στην κατάρτιση Πίνακα αύξουσας κατάταξης των παραδεκτών Οικονοµικών
Προσφορών, υπολογίζει τη σταθµισµένη βαθµολογία των παραδεκτών Προσφορών,
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Β.5 « Μέθοδος Αξιολόγησης», τις καταγράφει σε σχετικό
Πίνακα και προσδιορίζει την πλέον συµφέρουσα Προσφορά.
Σε περίπτωση που περισσότερες της µίας Προσφορές λάβουν την ίδια σταθµισµένη
βαθµολογία, ως πλέον συµφέρουσα προκρίνεται η Προσφορά µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία
Τεχνικής Προσφοράς.
Το Στάδιο αυτό του ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνεται µε την καταγραφή των ενεργειών της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και της εισήγησής της προς την Προϊσταµένη Αρχή για την ανάθεση
του Έργου, στο Πρακτικό ΙΙΙ.
Μετά την ολοκλήρωσή του, το Πρακτικό ΙΙΙ αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία από την
αναθέτουσα αρχή προς τους προσφέροντες, που δεν αποκλείστηκαν στο προηγούµενο
στάδιο, µαζί µε την σχετική απόφαση.
3.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

3.1 . ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
3.1.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση
παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, τα έγγραφα και
δικαιολογητικά της παραγράφου 3.1.6. του παρόντος.
3.1.2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εντός της ως άνω προθεσµίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό.
3.1.3. Η Υπηρεσία εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από της παραλαβής του φακέλου,
αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
ορίζοντας την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των
δικαιολογητικών (η οποία δεν µπορεί να ορισθεί σε χρόνο µεγαλύτερο των τεσσάρων (4)
εργασίµων ηµερών). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των
οποίων οι οικονοµικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.
3.1.4. Το αρµόδιο όργανο Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται µε την ως άνω πρόσκλησηανακοίνωση της Υπηρεσίας.
3.1.5. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, λαµβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν),
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών, προσερχόµενοι στην αρµόδια Υπηρεσία.
3.1.6. ∆ικαιολογητικά που προσκοµίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση:
3.1.6.1. Οι Έλληνες πολίτες :
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί
µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση :
i) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι:
- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ.
48),
-για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ.77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν.3424/2005 (Α΄305),
ii) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,
της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
iii) για τα προβλεπόµενα από τον Αγορανοµικό Κώδικα αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας
β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν : 1. σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία

κήρυξης πτώχευσης, 2. οτι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση & 3. δεν τελούν σε ειδική εκκαθάριση ή δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης.
γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων β και γ εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
3.1.6.2. Οι αλλοδαποί:
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου
τριµήνου, πριν την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 3.1.6.1.
β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε:
i. πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία, ii, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή σε διαδικασία αναγκαστικής
διαχείρισης.
γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους.
δ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες
επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν
να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
3.1.6.3. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά :
α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 3.6.1.1 και 3.1.6.2 αντίστοιχα.
α1. Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω
παραγράφων, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε και Ε.Π.Ε.,
τον Πρόεδρος και τον ∆ιευθύνων Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε
άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, τους νόµιµους εκπροσώπους του,
α2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,
ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).

α3.Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι
εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E.,σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και όσον αφορά στην ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της
ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
α4.Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου
της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.
3.1.6.4. Οι συνεταιρισµοί :
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του
∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3.1.6.1..
β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 3.1.6.1, εφόσον πρόκειται
για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3.1.6.2,
εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β’ της
παραγράφου 3.1.6.3 .
γ. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
3.1.6.5. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
Ένωση.
3.1.7. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του
προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της
χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
3.1.8 ∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονοµικής και
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας των συµµετασχόντων και τα όρια τους:
i. Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.
ii. Ισολογισµούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση µη τήρησης ισολογισµών,
επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών ∆ηλώσεων) από τα οποία θα
προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά µέσο όρο για
το ανωτέρω χρονικό διάστηµα είναι ίσο ή µεγαλύτερο µε το 1/3 της προϋπολογισθείσας
δαπάνης του προσφερόµενου είδους. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο µικρότερο της
τριετίας θα υποβάλει ισολογισµούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.
3.2.

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Στους ανοικτούς διαγωνισµούς, όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, δεν προσκοµίζει, ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που
προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Σε
περίπτωση που και
αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον
προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά

και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ.3 του άρθρου 8α του παρόντος ∆/τος ή ο
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το
στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2
του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ
της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος ∆/τος, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση
συµµετοχής του µειοδότη.
3.3. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
O διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης του
Έργου από την Προϊστάµενη Αρχή, οποία εκδίδεται εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από
την ηµεροµηνία διαβίβασης του Πρακτικού IV (Αξιολόγηση δικαιολογητικών της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.∆ 118/07) από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προς την Προϊστάµενη Αρχή.
Η Απόφαση Κατακύρωσης της Προϊσταµένης Αρχής κοινοποιείται µέσω τηλεοµοιοτυπίας
σε όλους τους ∆ιαγωνιζόµενους, οι οποίοι δεν αποκλείστηκαν σύµφωνα µε το Πρακτικό IV.
Η προς τον επιλεγέντα Ανάδοχο κοινοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης έχει την έννοια
της πληροφόρησης και όχι της σύναψης Σύµβασης, η οποία τελεί υπό τις προϋποθέσεις του
µέρους «Β.6 Κατάρτιση Σύµβασης – Γενικοί Όροι».
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική και ελεύθερη κρίση της
και αζηµίως για αυτήν να µαταιώσει ή να επαναλάβει το ∆ιαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας, και ιδίως:
•
για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το
αποτέλεσµα της διαδικασίας,
•

4.
4.1.

εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

4.1.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από 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 γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
4.1.2 Κάθε προσφορά συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους
κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό
που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε ΦΠΑ ή της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί.
4.1.3 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο
υπόδειγµα και η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά
την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η ∆\ξη.
4.1.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι
να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας των ειδών
χωρίς Φ.Π.Α.
- Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς
υπογραφή σύµβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου
χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν µέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.

4.1.5 Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν
ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα.
4.1.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ.25 του Κ.Π.∆.(118/07).
4.2.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι το ¼ αυτού
µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεπόµενων
κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του Κ.Π.∆.) ή να µετατίθεται .
4.3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.
Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση:
α. κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού
β. κατά της συµµετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισµό και
γ. κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική
απόφαση.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας ως εξής:
•

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από

τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες
της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και η Υπηρεσία
∆ιενέργειας εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν
από την διενέργεια του διαγωνισµού.
•

Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την

συµµετοχή οποιουδήποτε Προσφέροντα στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού
ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν,
κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και
εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού.
Η ένσταση κατά της συµµετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολή της.
Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και

•
απόφαση,

µέσα

σε

χρονικό

διάστηµα

τριών

(3)

εργασίµων

την κατακυρωτική

ηµερών,

αφότου

ο

ενδιαφερόµενος Προσφέρων έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της
αναθέτουσας αρχής.

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της,
σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό
συλλογικό όργανο και η Υπηρεσία ∆ιενέργειας εκδίδει τη σχετική απόφασή της το αργότερο
σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.
•

Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά

τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆.
118/2007,

µέσα

σε

χρονικό

διάστηµα

τριών

(3)

εργασίµων

ηµερών,

αφότου

ο

ενδιαφερόµενος Προσφέρων έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των
ως άνω δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της
στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο
γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και η Υπηρεσία ∆ιενέργειας εκδίδει τη σχετική απόφασή της
το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου
προθεσµίας.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές.
Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής
απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε
δική τους φροντίδα.
Ο Προσφέρων µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις
δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 να υποβάλλει προσφυγή
για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών,
από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.
Επί των προσφυγών γνωµοδοτεί η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και αποφασίζει η
Υπουργός Π.Ε.&Κ.Α..
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
Ισχύουν και τα προβλεπόµενα στον Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/97).
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2,
προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις
εκατό(0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του
οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείτε στον κωδικό αριθµό
εισόδου (ΚΑΕ) 3741 (παράβολα από κάθε αιτία).

5.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/α
Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής
Βαρύτητας

Α.

ΟΜΑ∆Α Α (Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προσφοράς)

70%

Α.1

Τεκµηριωµένη συµφωνία του προσφερόµενου εξοπλισµού µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.

30%

Α.2

Τεκµηριωµένη συµφωνία των προσφερόµενου λογισµικού µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης

25%

Α.3

Πληρότητα του προσφερόµενου εξοπλισµού (HW) και τυποποιηµένου
λογισµικού
,
λειτουργικότητα,
αξιοπιστία,
διαθεσιµότητα
και
επεκτασιµότητα

15%

Β.

ΟΜΑ∆Α
Β
(
Εγγύηση,
υποστήριξης κλπ)

30%

B.1

Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας

15%

B.2

Τεκµηρίωση Υπηρεσιών Τεχνικής υποστήριξης και των απαιτούµενων
εργασιών εγκατάστασης και λειτουργίας

10%

B.3

Χρόνος παράδοσης των ειδών και εγκατάστασης

5%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Παρεχόµενες

Υπηρεσίες

τεχνικής

5.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας, από οικονοµική άποψη, προσφοράς,
αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και
είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης.
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά είναι εκείνη που
παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο (Λ) της Τιµής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την
βαθµολογία της.

Λ=

Συγκριτική Τιµή
……………………………………
Σταθµισµένη Βαθµολογία

Για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη η Τιµή προσφοράς ,
το κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν και όπως προβλέπεται από
την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιµή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιµή = Τ + [Κ]
όπου:
T= τιµή προσφοράς µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
Κ= κόστος εγκατάστασης , λειτουργίας και συντήρησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρ. 20 § 2.β του Π.∆. 118/07.

6. Προϋπολογισµός εξοπλισµού, περιγραφή
εξοπλισµού, τεχνικές προδιαγραφές

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Υ∆ΑΤΩΝ
Μονάδες

Φορητός Σταθµός Εργασίας (Laptop)
Σταθµοί Εργασίας (PC) 4 πυρήνων
Οθόνη TFT 22''
Σταθµοί Εργασίας (PC) 2 πυρήνων
Οθόνη TFT 19''
Εξυπηρετητής (PC) 2 πυρήνων
Πολυµηχάνηµα Color INKJET
Ελεγκτής διαχείρισης εκτυπώσεων
Ανταλλακτικά για πολυµηχάνηµα bizhub 362
Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι
Προβολείς (Data projector)
Universal βάση προβολέα οροφής
Ποντίκι Notebook
Switch 10/100 5-port
Πολύµπριζο προστασίας
KVM
AutoCAD 2010
Dbf Manager
Εκτυπωτής INKJET
fax
Σύνολο

3
15
15
38
38
1
1
1
4
2
3
1
3
5
40
1
2
1
40
2
216

Τιµή
µονάδας
χωρις ΦΠΑ
869,92
894,31
146,34
691,06
105,69
813,01
130,08
243,90
162,60
243,90
731,71
121,95
30,89
16,26
16,26
121,95
3300,81
100,81
40,65
113,82

Τελική τιµή χωρίς
ΦΠΑ
2609,76
13414,63
2195,12
26260,16
4016,26
813,01
130,08
243,90
650,41
487,80
2195,12
121,95
92,68
81,30
650,41
121,95
6601,63
100,81
1626,02
227,64
62640,65

Περιγραφή Εξοπλισµού
ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS)
L.1
Φορητοί Σταθµοί Εργασίας (Laptop)
Τρεις (3) φορητοί σταθµοί εργασίας µε προδιαγραφές υλισµικού και προεγκατεστηµένου λογισµικού όπως
αυτές φαίνονται στον αντίστοιχο πίνακα.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (DESKTOPS, SERVERS)
Υ.1
Σταθµοί Εργασίας (PC) 4 πυρήνων επεξεργασίας
∆εκαπέντε (15) σταθµοί εργασίας µε προδιαγραφές υλισµικού και προεγκατεστηµένου λογισµικού όπως
αυτές φαίνονται στον αντίστοιχο πίνακα.
∆εκαπέντε (15) οθόνες TFT 22'' µε προδιαγραφές όπως αυτές φαίνονται στον αντίστοιχο πίνακα (Ο.2).
Σηµειώσεις:
1. Το τροφοδοτικό και οι ανεµιστήρες πρέπει να ενσωµατώνουν τεχνολογία χαµηλού θορύβου.
2.

Εγκατάσταση σε όλους τους σταθµούς εργασίας του ελεύθερου λογισµικού Comodo Antivirus.

3.

Εγκατάσταση των απαραίτητων οδηγών και εκτέλεση των απαραίτητων ρυθµίσεων για την
επικοινωνία των σταθµών εργασίας µε τους υπάρχοντες δικτυακούς εκτυπωτές της Υπηρεσίας
Konica Minolta Bizhub 362 και C253.

4.

Εγκατάσταση των απαραίτητων οδηγών για τους εκτυπωτές Ε.4.

Υ.2

Σταθµοί Εργασίας (PC) 2 πυρήνων επεξεργασίας

Τριανταοκτώ (38) σταθµοί εργασίας µε προδιαγραφές υλισµικού και προεγκατεστηµένου λογισµικού όπως
αυτές φαίνονται στον αντίστοιχο πίνακα.
Τριανταοκτώ (38) οθόνες TFT 19'' µε προδιαγραφές όπως αυτές φαίνονται στον αντίστοιχο πίνακα (Ο.1).
Σηµειώσεις:
1. Το τροφοδοτικό και οι ανεµιστήρες πρέπει να ενσωµατώνουν τεχνολογία χαµηλού θορύβου.
2.

Εγκατάσταση σε όλους τους σταθµούς εργασίας του ελεύθερου λογισµικού Comodo Antivirus.

3.

Εγκατάσταση των απαραίτητων οδηγών και εκτέλεση των απαραίτητων ρυθµίσεων για την
επικοινωνία των σταθµών εργασίας µε τους υπάρχοντες δικτυακούς εκτυπωτές της Υπηρεσίας
Konica Minolta Bizhub 362 και C253.

4.

Εγκατάσταση των απαραίτητων οδηγών για τους εκτυπωτές Ε.4.

Y.3

Εξυπηρετητής (PC) 2 πυρήνων επεξεργασίας

Ένας (1) εξυπηρετητής µε προδιαγραφές υλισµικού όπως αυτές φαίνονται στον αντίστοιχο πίνακα.
Σηµείωσεις:
1.

Τροφοδοτικό και ανεµιστήρες πρέπει να ενσωµατώνουν τεχνολογία χαµηλού θορύβου.

2.

Στον υπολογιστή αυτόν δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί λογισµικό.

3.

∆εν συνοδεύεται από οθόνη.

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Ε.1

Πολυµηχάνηµα Color INKJET

Ένα (1) πολυµηχάνηµα µε προδιαγραφές όπως αυτές φαίνονται στον αντίστοιχο πίνακα.

Ε.2

Ελεγκτής διαχείρισης εκτυπώσεων για πολυµηχάνηµα bizhub 420

Ένας (1) ελεγκτής διαχείρισης εκτυπώσεων (IC-204) για το εγκατεστηµένο πολυµηχάνηµα Konica Minolta
bizhub 420.

Ε.3

Ανταλλακτικά για πολυµηχάνηµα bizhub 362

Αγορά δύο (2) Toner ΤΝ 311, ενός (1) Developer και ενός (1) Τυµπάνου για πολυµηχάνηµα Konica
Minolta bizhub 362.

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ HARDWARE
D.1
Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι
∆ύο (2) εξωτερικοί φορητοί σκληροί δίσκοι µε τεχνικές προδιαγραφές όπως φαίνονται στον αντίστοιχο
πίνακα (να συνοδεύονται από καλώδιο e-sata).

P.1

Προβολέας οροφής (Data projector)

Ένας (1) προβολέας που να υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που φαίνονται στον αντίστοιχο
πίνακα.

P.2

Φορητοί προβολείς

∆ύο (2) φορητοί προβολείς που να υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές που φαίνονται στον Πίνακα
P.1.

P.1b

Universal βάση οροφής για ανάρτηση προβολέα

Μία (1) universal βάση οροφής για ανάρτηση προβολέα P.1. Στο κόστος της βάσης να συµπεριληφθεί και
η εγκατάσταση της (τοποθέτηση βάσης στην οροφή, τοποθέτηση προβολέα P.1 στη βάση, εγκατάσταση
απαιτούµενης καλωδίωσης).

Π.1

Ποντίκια Notebook

Τρία (3) ποντίκια για Notebook όπως αυτό περιγράφεται στον αντίστοιχο πίνακα.

Σ.1

Switch 10/100 5-port

Πέντε (5) switch όπως αυτά περιγράφονται στον αντίστοιχο πίνακα προδιαγραφών.

ΠΠ.3. Πολύµπριζα προστασίας
Σαράντα (40) πολύµπριζα προστασίας από υπερτάσεις.

Κ.1

KVM

Ένα (1) KVM σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που φαίνονται στον αντίστοιχο πίνακα (να συνοδεύεται από
όλη την απαιτούµενη καλωδίωση για τις συνδέσεις των υπολογιστών µε το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και
την οθόνη).

Ε.4

Εκτυπωτές INKJET

Σαράντα (40) εκτυπωτές INKJET µε προδιαγραφές που φαίνονται στον αντίστοιχο πίνακα (Ε.4).

Φ.1

Τηλεοµοιότυπα (FAX)

∆ύο (2) τηλεοµοιότυπα (fax) µε προδιαγραφές όπως αυτές φαίνονται στον αντίστοιχο πίνακα (Φ.1).

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
CAD
Αγορά δύο (2) αδειών AutoCAD 2011.

DBF Manager (dbfmanager.com)
Αγορά άδειας «DBF Manager (3-user Business license)».

Τεχνικές προδιαγραφές
ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS)
L.1
A/A

1.
2.

2.1.
2.2.
3.
3.1.

4.
4.1.

5.
5.1.
6.
6.1.
6.2
6.3.
7.
7.1.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.3.
9.4.
9.5.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
11.
11.1.
12.
12.1.
13.

Ελαφροί Φορητοί Σταθµοί Εργασίας (Laptops)
Περιγραφή Προδιαγραφών

Φορητοί Σταθµοί Εργασίας
ΓΕΝΙΚΑ
O συµµετέχων να δεσµεύεται ρητά µε έγγραφη δήλωσή του για την τεχνολογική
αναβάθµιση των προσφερόµενων συστηµάτων ώστε κατά την παράδοσή τους να
είναι εναρµονισµένα µε την τρέχουσα τεχνολογία, τουλάχιστον σε θέµατα
συχνότητας λειτουργίας του επεξεργαστή, χωρητικότητας και ταχύτητας µνήµης,
χωρίς αναπροσαρµογή τιµής.
Ανακοίνωση τους τελευταίους 6 µήνες
Το σύνολο του συστήµατος να είναι συναρµολογηµένο από το εργοστάσιο
κατασκευής του µικροϋπολογιστή, εγκεκριµένο και πιστοποιηµένο από την
κατασκευάστρια εταιρεία και να υπάρχει ειδική ένδειξη που να το βεβαιώνει.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική της CPU και να δοθούν:
− Τύπος CPU: Της οικογενείας x86
− Αριθµός Πυρήνων
− Συχνότητα (GHz)
− Cache επεξεργαστή, τύπου L2
ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ
Μέγεθος προσφερόµενης µνήµης (MB)
− Συχνότητα
− Τεχνολογία
∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
− PCMCIA Type II
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ
Μέγιστη Χωρητικότητα
Τύπος
Αριθµός Στροφών Περιστροφής
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
DVD±RW Dual Layer Drive ανάγνωσης και εγγραφής
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
USB 2.0 θύρες:
− Προσφερόµενες
Wireless Ethernet 802.11b/g
Θύρες Fast Ethernet 10/100/1000 Mbps
KAΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Κάρτα Οθόνης:
− Μέγιστη Ανάλυση
− Υποστηριζόµενα Χρώµατα στην Μέγιστη Ανάλυση
− Μνήµη
ΟΘΟΝΗ TFT:
− Μέγεθος ∆ιαγωνίου
− Έγχρωµη SVGA
− Μέγιστη Ανάλυση
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ:
− Τύπος QWERTY µε αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε
πλήκτρο
MOUSE:
− Touch pad
Άλλα χαρακτηριστικά

Απαίτηση

NAI

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
≥2
≥ 2,2
≥ 4 MB
≥ 4 GB
≥ 1066 MHz
DDR2 ή DDR3
≥1
≥ 500 GB
SATA
≥ 5.400 rpm
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Να αναφερθεί
≥ 2048x1536
≥ 16,7 εκατοµµύρια
≥ 256 ΜΒ
≥ 15.6’’
ΝΑΙ
≥ 1440x900
ΝΑΙ
NAI

A/A

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
15.
15.1.
15.2.
16.
16.1
16.2
16.3

Περιγραφή Προδιαγραφών

Απαίτηση

Βάρος:
Αυτονοµία Μπαταρίας
Bluetooth
Webcamera
− Ανάλυση
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Windows 7 Professional, Ελληνικό
Office Professional 2007
Να προσφερθεί ένα (1) σετ οπτικών µέσων εγκατάστασης (media kit) για το
παραπάνω προϊόν
ΠΡΟΤΥΠΑ KAI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ο κατασκευαστής και ο προµηθευτής των φορητών σταθµών εργασίας πρέπει να
ακολουθούν πιστοποιηµένες διαδικασίες σύµφωνα µε το σχετικό πρότυπο ISΟ.
Οι προσφερόµενοι φορητοί σταθµοί εργασίας πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι από τον
κατασκευαστή του προσφερόµενου λειτουργικού συστήµατος
Εγγύηση
Ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του
κατασκευαστή τουλάχιστον 3 ετών, µε ανταπόκριση στο χώρο πελάτη σε χρόνο
µίας εργάσιµης µέρας. Αυτή η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται σαφώς γραπτά
µε παραποµπή σε επίσηµα έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού.
Να αναφερθεί ο τρόπος παροχής της συντήρησης µετά την πάροδο της εγγύησης
Ο κατασκευαστής να διαθέτει υποκατάστηµα η θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα µε
οργανωµένο service.

< 2,8 Κιλά
≥ 2 Ώρες
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 2.0 megapixel
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (DESKTOPS, SERVERS)
Υ.1
Σταθµοί Εργασίας (PC) 4 πυρήνων επεξεργασίας
A/A

1.
2.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.

Περιγραφή Προδιαγραφών

Σταθµοί Εργασίας
ΓΕΝΙΚΑ
O συµµετέχων να δεσµεύεται ρητά µε έγγραφη δήλωσή του για την τεχνολογική
αναβάθµιση των προσφερόµενων συστηµάτων ώστε κατά την παράδοσή τους να είναι
εναρµονισµένα µε την τρέχουσα τεχνολογία, τουλάχιστον σε θέµατα συχνότητας
λειτουργίας του επεξεργαστή, χωρητικότητας και ταχύτητας µνήµης, χωρίς
αναπροσαρµογή τιµής.
Μοντέλο
Ανακοίνωση τους τελευταίους 12 µήνες
Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα του µικροϋπολογιστή να προέρχονται από την
ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εµφανώς πάνω σ’ αυτά και στα
κιβώτια όπου θα είναι συσκευασµένα.
Το σύνολο του συστήµατος να είναι συναρµολογηµένο από το εργοστάσιο κατασκευής
του µικροϋπολογιστή, εγκεκριµένο και πιστοποιηµένο από την κατασκευάστρια εταιρεία
και να υπάρχει ειδική ένδειξη που να το βεβαιώνει.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική της CPU και να δοθούν:
− Τύπος CPU: Της οικογενείας x86
− Συχνότητα (GHz)
− Cache επεξεργαστή
− Αριθµός Πυρήνων
Να αναφερθεί κατασκευαστής και έτος έκδοσης του BIOS
Χαρακτηριστικά BIOS:
− Να αναφερθούν οι λειτουργίες του και οι δυνατότητες αναβάθµισης.
− Προστασία πρόσβασης στο BIOS µε password.
ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ
Μέγεθος προσφερόµενης µνήµης (MB)
Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη (MB)
− Συχνότητα (MHz)
− Τεχνολογία
− Βήµατα Επέκτασης Μνήµης
∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Περιγραφή των ∆ιαύλων Επέκτασης (Expansion Slots):

Απαίτηση

NAI

NAI
ΝΑΙ
NAI

NAI

ΝΑΙ
≥ 2.6
≥ 4 ΜΒ
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 4 GB
≥ 8 GB
≥ 1333 MHz
DDR3 DRAM
Να αναφερθούν
Να αναφερθούν

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8
6.9
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.

− Τύπος
− Αριθµός ∆ιαύλων
− Τύπος
− Αριθµός ∆ιαύλων
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ
Αριθµός Μονάδων
Προσφερόµενοι εσωτερικοί δίσκοι
Μέγιστη Ταχύτητα Μεταφοράς ∆εδοµένων
Τύπος
Αριθµός Στροφών Περιστροφής
Ωφέλιµη χωρητικότητα δίσκων διαθέσιµη για δεδοµένα (GB):
− Προσφερόµενη
Μνήµη Buffer
Εγγύηση Κατασκευαστή του Σκληρού ∆ίσκου
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
DVD±RW Dual layer Drive ανάγνωσης και εγγραφής
Αριθµός Μονά
Ταχύτητα ανάγνωσης, εγγραφής
− CD-R
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
USB 2.0 θύρες:
− Προσφερόµενες
− Στο εµπρόσθιο µέρος
Θύρες Fast Ethernet 10/100/1000 Mbps
− Προσφερόµενες
KAΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Κάρτα Οθόνης:

9.2.

− ∆ίαυλος Επικοινωνίας

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
10.1.

− Έξοδος DVI
− Μέγιστη Ανάλυση
− Υποστηριζόµενα Χρώµατα στην Μέγιστη Ανάλυση
− Μνήµη, ενσωµατωµένη στην κάρτα
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ:
− Αριθµός πλήκτρων
− Τύπος QWERTY µε αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε
πλήκτρο
− Να είναι του ίδιου κατασκευαστή µε αυτόν του σταθµού εργασίας
MOUSE:
− Συµβατότητα
− Optical
− Τύπος USB
− Να είναι του ίδιου κατασκευαστή µε αυτόν του σταθµού εργασίας
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ
Τροφοδοτικό:
− Ισχύς (Watts)
− Το τροφοδοτικό είναι ικανό να υποστηρίξει το σύστηµα σε πλήρη σύνθεση και
επιπρόσθετα έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο USB
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Windows 7 Professional, Ελληνικό
Office Professional 2007
Να προσφερθεί ένα (1) σετ οπτικών µέσων εγκατάστασης (media kit) για το παραπάνω
προϊόν
ΠΡΟΤΥΠΑ KAI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι προσφερόµενοι σταθµοί εργασίας και τα παρελκόµενα τους (οθόνη, πληκτρολόγιο,
κεντρική µονάδα, κλπ) πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή
Ο κατασκευαστής και ο προµηθευτής των σταθµών εργασίας πρέπει να ακολουθούν
πιστοποιηµένες διαδικασίες σύµφωνα µε το σχετικό πρότυπο ISΟ
Οι προσφερόµενοι σταθµοί εργασίας πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι από τον
κατασκευαστή του προσφερόµενου λειτουργικού συστήµατος
Εγγύηση

10.2.
10.3.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
15.

PCI
≥2
PCI Express 2.0
≥1
Να αναφερθούν
≥1
≥ 3Gb/sec
SATA2
7.200
Να αναφερθεί
≥ 1 ΤB
≥ 32MB
3 έτη
ΝΑΙ
≥1
≥ 16x
≥ 48x
ΝΑΙ
≥6
≥2
ΝΑΙ
≥1
Να αναφερθεί
PCI Express x16,
2.0
NAI
≥ 1920x1200
≥ 16,7 εκατοµµύρια
≥ 512 ΜΒ
≥ 101
ΝΑΙ

NAI
NAI
NAI

NAI
≥ 300
NAI
NAI
NAI
ΝΑΙ

ΝΑΙ

15.1
15.2
15.3

Ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή
τουλάχιστον 3 ετών, µε ανταπόκριση στο χώρο πελάτη σε χρόνο µίας εργάσιµης µέρας.
Αυτή η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται σαφώς γραπτά µε παραποµπή σε επίσηµα
έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού.
Να αναφερθεί ο τρόπος παροχής της συντήρησης µετά την πάροδο της εγγύησης
Ο κατασκευαστής να διαθέτει υποκατάστηµα η θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα µε
οργανωµένο service.

Υ.2
A/A

1.
2.

2.1.
2.2.
2.4.

2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Σταθµοί Εργασίας (PC) 2 πυρήνων επεξεργασίας
Περιγραφή Προδιαγραφών

Σταθµοί Εργασίας
ΓΕΝΙΚΑ
O συµµετέχων να δεσµεύεται ρητά µε έγγραφη δήλωσή του για την τεχνολογική
αναβάθµιση των προσφερόµενων συστηµάτων ώστε κατά την παράδοσή τους να
είναι εναρµονισµένα µε την τρέχουσα τεχνολογία, τουλάχιστον σε θέµατα
συχνότητας λειτουργίας του επεξεργαστή, χωρητικότητας και ταχύτητας µνήµης,
χωρίς αναπροσαρµογή τιµής.
Μοντέλο
Ανακοίνωση τους τελευταίους 12 µήνες
Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα του µικροϋπολογιστή να προέρχονται από
την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εµφανώς πάνω σ’ αυτά και
στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασµένα.
Το σύνολο του συστήµατος να είναι συναρµολογηµένο από το εργοστάσιο
κατασκευής του µικροϋπολογιστή, εγκεκριµένο και πιστοποιηµένο από την
κατασκευάστρια εταιρεία και να υπάρχει ειδική ένδειξη που να το βεβαιώνει.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική της CPU και να δοθούν:
− Τύπος CPU: Της οικογενείας x86
− Συχνότητα (GHz)
− Cache επεξεργαστή
− Αριθµός Πυρήνων
Να αναφερθεί κατασκευαστής και έτος έκδοσης του BIOS
Χαρακτηριστικά BIOS:
− Να αναφερθούν οι λειτουργίες του και οι δυνατότητες αναβάθµισης.
− Προστασία πρόσβασης στο BIOS µε password.
ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ
Μέγεθος προσφερόµενης µνήµης (MB)
Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη (MB)
− Συχνότητα
− Τεχνολογία
− Βήµατα Επέκτασης Μνήµης
∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Περιγραφή των ∆ιαύλων Επέκτασης (Expansion Slots):
− Τύπος
− Αριθµός ∆ιαύλων
− Τύπος
− Αριθµός ∆ιαύλων
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ
Αριθµός Μονάδων
Προσφερόµενοι εσωτερικοί δίσκοι
Μέγιστη Ταχύτητα Μεταφοράς ∆εδοµένων
Τύπος
Αριθµός Στροφών Περιστροφής (rpm)
Ωφέλιµη χωρητικότητα δίσκων διαθέσιµη για δεδοµένα (GB):
− Προσφερόµενη
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
DVD±RW Dual layer Drive ανάγνωσης και εγγραφής
Αριθµός Μονάδων
Ταχύτητα ανάγνωσης, εγγραφής
− CD-R
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Απαίτηση

NAI

NAI
ΝΑΙ
NAI

ΝΑΙ
≥ 2.4
≥ 2 ΜΒ
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 4 GB
≥ 8 GB
800MHz
DDR2 ή DDR3 DRAM
Να αναφερθούν
Να αναφερθούν
PCI
≥2
PCI Express
≥1
Να αναφερθούν
≥1
≥ 3Gb/sec
SATA2
7.200
Να αναφερθεί
≥ 500 GB
ΝΑΙ
≥1
≥ 16
≥ 48

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
15.
15.1
15.2
15.3

USB 2.0 θύρες:
− Προσφερόµενες
− Στο εµπρόσθιο µέρος
Θύρες Fast Ethernet 10/100/1000 Mbps
− Προσφερόµενες
KAΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Κάρτα Οθόνης:
− ∆ίαυλος Επικοινωνίας
− Έξοδος DVI
− Μέγιστη Ανάλυση
− Υποστηριζόµενα Χρώµατα στην Μέγιστη Ανάλυση
− Μνήµη, ενσωµατωµένη στην κάρτα
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ:
− Αριθµός πλήκτρων
− Τύπος QWERTY µε αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε
πλήκτρο
− Να είναι του ίδιου κατασκευαστή µε αυτόν του σταθµού εργασίας
MOUSE:
− Συµβατότητα
− Optical
− Τύπος USB
− Να είναι του ίδιου κατασκευαστή µε αυτόν του σταθµού εργασίας
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ
Τροφοδοτικό:
− Ισχύς (Watts)
− Το τροφοδοτικό είναι ικανό να υποστηρίξει το σύστηµα σε πλήρη σύνθεση και
επιπρόσθετα έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο USB
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Windows 7 Professional, Ελληνικό
Office Professional 2007
Να προσφερθεί ένα (1) σετ οπτικών µέσων εγκατάστασης (media kit) για το
παραπάνω προϊόν
ΠΡΟΤΥΠΑ KAI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι προσφερόµενοι σταθµοί εργασίας και τα παρελκόµενα τους (οθόνη, πληκτρολόγιο,
κεντρική µονάδα, κλπ) πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή
Ο κατασκευαστής και ο προµηθευτής των σταθµών εργασίας πρέπει να ακολουθούν
πιστοποιηµένες διαδικασίες σύµφωνα µε το σχετικό πρότυπο ISΟ
Οι προσφερόµενοι σταθµοί εργασίας πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι από τον
κατασκευαστή του προσφερόµενου λειτουργικού συστήµατος
Εγγύηση
Ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του
κατασκευαστή τουλάχιστον 3 ετών, µε ανταπόκριση στο χώρο πελάτη σε χρόνο µίας
εργάσιµης µέρας. Αυτή η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται σαφώς γραπτά µε
παραποµπή σε επίσηµα έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού.
Να αναφερθεί ο τρόπος παροχής της συντήρησης µετά την πάροδο της εγγύησης
Ο κατασκευαστής να διαθέτει υποκατάστηµα η θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα µε
οργανωµένο service.

Υ.3
A/A

1.
2.

2.1.
2.2.

ΝΑΙ
≥6
≥2
ΝΑΙ
≥1
Να αναφερθεί
PCI Express x16
NAI
≥ 1920x1200
≥ 16,7 εκατοµµύρια
≥ 128 ΜΒ
≥ 101
ΝΑΙ

NAI
NAI
NAI

NAI
≥ 300
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Εξυπηρετητής (PC) 2 πυρήνων επεξεργασίας
Περιγραφή Προδιαγραφών

Εξυπηρετητής
ΓΕΝΙΚΑ
O συµµετέχων να δεσµεύεται ρητά µε έγγραφη δήλωσή του για την τεχνολογική
αναβάθµιση των προσφερόµενων συστηµάτων ώστε κατά την παράδοσή τους να
είναι εναρµονισµένα µε την τρέχουσα τεχνολογία, τουλάχιστον σε θέµατα
συχνότητας λειτουργίας του επεξεργαστή, χωρητικότητας και ταχύτητας µνήµης,
χωρίς αναπροσαρµογή τιµής.
Μοντέλο
Ανακοίνωση τους τελευταίους 12 µήνες

Απαίτηση

NAI

NAI
ΝΑΙ

2.4.

2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2
6.3
6.4
6.5
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
11.
11.1.
11.2.

Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα του µικροϋπολογιστή να προέρχονται από
την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εµφανώς πάνω σ’ αυτά και
στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασµένα.
Το σύνολο του συστήµατος να είναι συναρµολογηµένο από το εργοστάσιο
κατασκευής του µικροϋπολογιστή, εγκεκριµένο και πιστοποιηµένο από την
κατασκευάστρια εταιρεία και να υπάρχει ειδική ένδειξη που να το βεβαιώνει.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική της CPU και να δοθούν:
− Τύπος CPU: Της οικογενείας x86
− Συχνότητα (GHz)
− Cache επεξεργαστή
− Αριθµός Πυρήνων
Να αναφερθεί κατασκευαστής και έτος έκδοσης του BIOS
Χαρακτηριστικά BIOS:
− Να αναφερθούν οι λειτουργίες του και οι δυνατότητες αναβάθµισης.
− Προστασία πρόσβασης στο BIOS µε password.
ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ
Μέγεθος προσφερόµενης µνήµης (MB)
Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη (MB)
− Συχνότητα
− Τεχνολογία
− Βήµατα Επέκτασης Μνήµης
∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Περιγραφή των ∆ιαύλων Επέκτασης (Expansion Slots):
− Τύπος
− Αριθµός ∆ιαύλων
− Τύπος
− Αριθµός ∆ιαύλων
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ
Αριθµός Μονάδων
Μέγιστη Ταχύτητα Μεταφοράς ∆εδοµένων
Τύπος
Αριθµός Στροφών Περιστροφής (rpm)
Χωρητικότητα κάθε δίσκου
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
DVD±RW Dual layer Drive ανάγνωσης και εγγραφής
Αριθµός Μονάδων
Ταχύτητα ανάγνωσης, εγγραφής
− CD-R
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
USB 2.0 θύρες:
− Προσφερόµενες
− Στο εµπρόσθιο µέρος
Θύρες Fast Ethernet 10/100/1000 Mbps
− Προσφερόµενες
eSATA θύρες:
KAΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Κάρτα Οθόνης:
− ∆ίαυλος Επικοινωνίας
− Έξοδος DVI
− Μέγιστη Ανάλυση
− Υποστηριζόµενα Χρώµατα στην Μέγιστη Ανάλυση
− Μνήµη, ενσωµατωµένη στην κάρτα
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ:
− Αριθµός πλήκτρων
− Τύπος QWERTY µε αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε
πλήκτρο
− Να είναι του ίδιου κατασκευαστή µε αυτόν του σταθµού εργασίας
MOUSE:
− Συµβατότητα
− Optical

NAI

ΝΑΙ
≥ 2.4
≥ 2 ΜΒ
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 4 GB
≥ 8 GB
800MHz
DDR2 ή DDR3 DRAM
Να αναφερθούν
Να αναφερθούν
PCI
≥2
PCI Express
≥1
3
≥ 3Gb/sec
SATA2
7.200
1.5 ΤΒ
ΝΑΙ
≥1
≥ 16
≥ 48
ΝΑΙ
≥6
≥2
ΝΑΙ
≥1
ΝΑΙ
Να αναφερθεί
PCI Express x16
NAI
≥ 1920x1200
≥ 16,7 εκατοµµύρια
≥ 128 ΜΒ
≥ 101
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
NAI

11.3.
11.4.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
13.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
15.
15.1
15.2
15.3

− Τύπος USB
− Να είναι του ίδιου κατασκευαστή µε αυτόν του σταθµού εργασίας
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ
Τροφοδοτικό:
− Ισχύς (Watts)
− Το τροφοδοτικό είναι ικανό να υποστηρίξει το σύστηµα σε πλήρη σύνθεση και
επιπρόσθετα έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο USB
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Καµία απαίτηση για προεγκατεστηµένο λογισµικό.
ΠΡΟΤΥΠΑ KAI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι προσφερόµενοι σταθµοί εργασίας και τα παρελκόµενα τους (οθόνη, πληκτρολόγιο,
κεντρική µονάδα, κλπ) πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή
Ο κατασκευαστής και ο προµηθευτής των σταθµών εργασίας πρέπει να ακολουθούν
πιστοποιηµένες διαδικασίες σύµφωνα µε το σχετικό πρότυπο ISΟ
Οι προσφερόµενοι σταθµοί εργασίας πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι από τον
κατασκευαστή του προσφερόµενου λειτουργικού συστήµατος
Εγγύηση
Ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του
κατασκευαστή τουλάχιστον 3 ετών, µε ανταπόκριση στο χώρο πελάτη σε χρόνο µίας
εργάσιµης µέρας. Αυτή η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται σαφώς γραπτά µε
παραποµπή σε επίσηµα έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού.
Να αναφερθεί ο τρόπος παροχής της συντήρησης µετά την πάροδο της εγγύησης
Ο κατασκευαστής να διαθέτει υποκατάστηµα η θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα µε
οργανωµένο service.

ΟΘΟΝΕΣ
O.1
A/A

1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
10.2.
11.
12.
13.
13.1.
13.2.

1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.

Απαίτηση

ΜΟΝΤΕΛΟ
Τύπος
Μέγεθος οθόνης (in)
Εγγενής Ανάλυση:
– Ανάλυση
– Ρυθµός Ανανέωσης σε αυτήν την αναλ. (Hz)
Χρόνος Απόκρισης Κρυστάλλων:
Μέγεθος Κόκκου (mm^2)
Φωτεινότητα Οθόνης (cd/m^2)
Μέγιστος Λόγος Αντίθεσης
Γωνία Προβολής:
– Κατακόρυφη (µοίρες)
– Οριζόντια (µοίρες)
Είσοδος βίντεο:
– Αναλογικό RGB
– DVI
Μενού Ρυθµίσεων
Πιστοποιήσεις
Εγγύηση:
– ∆ιάρκεια (έτη)
– Μέγιστος Αριθµός Καµένων Pixels

O.2
A/A

Οθόνη 19” TFT

Περιγραφή Προδιαγραφών

Να αναφερθεί
Έγχρωµη Οθόνη TFT
≥18.5
1440x900
≥ 60
≤5
≤ 0,284 x 0,284
≥ 300
≥ 1000:1
≥ 170
≥ 170
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
TCO ’03
≥3
Να αναφερθεί

Οθόνη 22” TFT

Περιγραφή Προδιαγραφών

ΜΟΝΤΕΛΟ
Τύπος
Μέγεθος οθόνης (in)
Εγγενής Ανάλυση:
– Ανάλυση
– Ρυθµός Ανανέωσης σε αυτήν την αναλ. (Hz)
Χρόνος Απόκρισης Κρυστάλλων (ms)
Μέγεθος Κόκκου (mm^2)
Φωτεινότητα Οθόνης (cd/m^2)

Απαίτηση

Να αναφερθεί
Έγχρωµη Οθόνη TFT
≥ 21.5
1680x1050
≥ 60
≤5
≤ 0,282 x 0,282
≥ 300

NAI
NAI
NAI
≥ 300
NAI

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

A/A

8.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
10.2.
11.
12.
13.
13.1.
13.2.

Περιγραφή Προδιαγραφών

Μέγιστος Λόγος Αντίθεσης
Γωνία Προβολής:
– Κατακόρυφη (µοίρες)
– Οριζόντια (µοίρες)
Είσοδος βίντεο:
– Αναλογικό RGB
– DVI
Μενού Ρυθµίσεων
Πιστοποιήσεις
Εγγύηση:
– ∆ιάρκεια (έτη)
– Μέγιστος Αριθµός Καµένων Pixels

Απαίτηση

≥ 3000:1
≥ 170
≥ 170
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
TCO ’03
≥3
Να αναφερθεί

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ / ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΑ
Πολυµηχανηµα Color INKJET

Ε.1
A/A

1.
2
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
6.
7.
7.1
7.2
7.3
8.

Περιγραφή Προδιαγραφών

Απαίτηση

ΜΟΝΤΕΛΟ
Λειτουργίες
Ταχύτητα εκτύπωσης
– Black/white (ppm)
– Color (ppm)
Μέγιστη Ανάλυση εκτύπωσης
– Black/white (dpi)
– Color (dpi)
Βήµα επέκτασης
Μέγεθος χαρτιού: letter, legal, A4
Interface επικοινωνίας:
– USB
– Ethernet 10/100
– WiFi (802.11g)
Αυτονοµία (σελίδες/µήνα)

Να αναφερθεί
Εκτυπωτής, Φαξ Αντιγραφικό και Σαρωτής

Ε.4
A/A

Περιγραφή Προδιαγραφών

1.
2
3.
3.1

ΜΟΝΤΕΛΟ
Λειτουργίες
Ταχύτητα εκτύπωσης
– Black/white (ppm)

4.
4.1

Μέγιστη Ανάλυση εκτύπωσης
– Black/white (dpi)

5.
6.
7.
7.1
8.

Βήµα επέκτασης
Μέγεθος χαρτιού: letter, legal, A4
Interface επικοινωνίας:
– USB
Αυτονοµία (σελίδες/µήνα)

1.
2
3.
4.
5
6.

ΝΑΙ
NAI
NAI
≥ 3000

Εκτυπωτής INKJET
Απαίτηση

≥ 25

Περιγραφή Προδιαγραφών

ΜΟΝΤΕΛΟ
Λειτουργίες
Ταχύτητα εκτύπωσης
Ανάλυση
∆ιαβαθµίσεις γκρι
Μέγεθος χαρτιού:

≥ 1200
≥ 4800 x 1200
Να αναφερθεί
ΝΑΙ

Να αναφερθεί
Εκτυπωτής

Φ.1
A/A

≥ 25
≥ 16

≥ 1200
Να αναφερθεί
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 3000

Τηλεοµοιότυπα (FAX)
Απαίτηση

Να αναφερθεί
Φαξ, φωτοαντιγραφικό
2
Super fine
64
Α4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ HARDWARE
D.1
A/A
1.
2.
3.
4.
5.

Εξωτερικός σκληρός δίσκος

Περιγραφή Προδιαγραφών

Απαίτηση

Φορητός
Χωρητικότητα
Max ταχύτητα διαµεταγωγής
USB 2.0
Max ταχύτητα διαµεταγωγής
e-SATA
Εγγύηση (έτη)

P.1

ΝΑΙ
>1.5 TB
>479 Mb/s
>2.99 Gb/s
3

Προβολέας (Data projector)

A/A

Περιγραφή Προδιαγραφών

Απαίτηση

1.
2.
3.
4.
5.

Ανάλυση
Φωτεινότητα (lum)
Αντίθεση
∆ιάρκεια ζωής λάµπας (ώρες)
Εγγύηση (έτη)

≥ 1024x768
≥ 2000
≥ 2000:1
≥ 3000
3

Ποντίκι Notebook

Π.1
A/A

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Περιγραφή Προδιαγραφών

Απαίτηση

ΜΟΝΤΕΛΟ
Τύπος
Αριθµός πλήκτρων (εκτός πλήκτρου ροδέλας)
Ροδέλα
Μήκος x Πλάτος (εκ.)
Σύνδεση

Να αναφερθεί
Optical
2
ΝΑΙ
<= 10 x 6
USB/PS2 θύρα

Σ.1
A/A

1.
2.
2.1.
2.2.
3.

Switch 10/100 5-port

Περιγραφή Προδιαγραφών

Απαίτηση

ΜΟΝΤΕΛΟ
Θύρες:
– Αριθµός
– Μέγιστος Ρυθµός ∆ιαµεταγωγής (Mbps)
Εγγύηση (έτη)

Να αναφερθεί
≥5
≥100
≥2

ΠΠ.3. Πολύπριζα προστασίας
A/A

1.
2.
3.

Περιγραφή Προδιαγραφών

ΜΟΝΤΕΛΟ
Προστασία από υπερτάσεις 2500W
Πλήθος πριζών

Απαίτηση

Να αναφερθεί
ΝΑΙ
>= 4

Κ.1 KVM
A/A

1.
2.
3.
4.
5.

Περιγραφή Προδιαγραφών

ΜΟΝΤΕΛΟ
Θύρες εισόδου (ports)
Τύπος θύρας πληκτ/γίου
Τύπος θύρας ποντικιού
Τύπος θύρας οθόνης

Απαίτηση

Να αναφερθεί
≥4
USB
USB
DVI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γ’

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Τα κατατιθέµενα Prospectus, των Τεχνικών Προδιαγραφών της ∆/ξης, θα πρέπει να
είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει τα
κατατιθέµενα Prospectus να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση νοµίµως
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντος, στην οποία θα
δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του
Prospectus του κατασκευαστικού οίκου.
2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαµβάνει την
υποχρέωση να διαθέτει στην Υπηρεσία, ανταλλακτικά που προσφερόµενου είδους για
επτά (7) έτη τουλάχιστον, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
3. Ο προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προµήθεια
ειδών για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του, εκτός αν άλλως
ορίζεται, όσον αφορά τον χρόνο ή άλλη µορφή εγγύησης, στο παράρτηµα Β 6 των
Τεχνικών Προδιαγραφών της ∆/ξης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η
αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του υπό προµήθεια είδους
προερχόµενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται µε κανένα
ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης
εκτός των αναλωσίµων υλικών. Εκεί που απαιτείται, περιλαµβάνεται στην πλήρη
εγγύηση και η υποχρέωση του προµηθευτή και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης σε
τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε το υπό προµήθεια είδος να είναι σε κατάσταση καλής
λειτουργίας και ετοιµότητας.
4. Στις περιπτώσεις που απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας ο προµηθευτής
υποχρεούται πριν την αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της
σύµβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής λειτουργίας των ειδών,
εκ ποσοστού ίσου µε το 2,5% της συµβατικής αξίας αυτών χωρίς Φ.Π.Α, εκτός εάν
στο Παράρτηµα Β 6 των τεχνικών προδιαγραφών της ∆/ξης ορίζεται διαφορετικό
ποσοστό. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστηµα της
εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών.
5. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω απορρίπτονται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )
Ηµεροµηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. …………………………………
Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.&Κ.Α.
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ
∆\ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙ∆ΟΥ 2 ΑΘΗΝΑ ΤΚ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ………..
- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως
µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ………………………(και ολογράφως)……………………………………..
υπέρ
της
εταιρείας
……………………………………………………….
∆\νση
…………………………………………………………. δια τη συµµετοχή της εις το διενεργούµενο
διαγωνισµό
της
………………………………………………για
την
προµήθεια
……………………………………... σύµφωνα µε την υπ. αρ.
\
δ\ξή σας.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο
ισχύος της.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή
µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό
έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
- Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆\ξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί
στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.-

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ∆’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )
Ηµεροµηνία έκδοσης
……………………

………………

ΕΥΡΩ.

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.&Κ.Α.
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ
∆\ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙ∆ΟΥ 2 ΑΘΗΝΑ ΤΚ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ

………..

- ΄Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως
µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
…………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο
οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ
της εταιρείας
………………………………………..∆\νση………………………………………………………….για
την
καλή
εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί
σας για τη προµήθεια ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη
αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ
Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή
µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την
επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας
καµιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί
στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την
Τράπεζά µας.-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆΄

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax) Ηµεροµηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ ………………

………………

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.&Κ.Α.
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ
∆\ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙ∆ΟΥ 2 ΑΘΗΝΑ ΤΚ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. ………

ΕΥΡΩ

………..

- ΄Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως
µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ………………(και ολογράφως)………………….……….. στο οποίο
και
µόνο
περιορίζεται
η
υποχρέωσή
µας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..∆\νση………………………………………………για
την
λήψη
προκαταβολής ίσης µε το
% της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ………….ΕΥΡΩ της µε
αριθ…………..σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προµήθεια
……………………………….της (αριθ. ∆ιακ/ξης…..) προς κάλυψη αναγκών του ………….,
πλέον τόκων κατ εφαρµογή των άρθρων 25, 32 και 34 του Π∆ 118/07.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή
µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την
επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας
καµιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί
στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την
Τράπεζά µας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆’

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )
Ηµεροµηνία έκδοσης
……………
ΕΥΡΩ …………………………………
Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.&Κ.Α.
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ
∆\ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙ∆ΟΥ 2 ΑΘΗΝΑ ΤΚ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ……

ΕΥΡΩ ………..

- ΄Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της
παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο
και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ
της εταιρείας
………………………………………..∆/νση………………………………………………
……….για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της
µε αριθµό σύµβασης ……….., που υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω
εταιρεία
για
τη
προµήθεια
……………………………………(αρ.
∆ιακ/ξης……….)
προς
κάλυψη
αναγκών
του
……………………………………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2,5% της
συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας εκ………..…...ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3)
ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει
µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και
δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών
που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ε’

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.&Κ.Α.
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ
∆\ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙ∆ΟΥ 2 ΑΘΗΝΑ ΤΚ



ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(Σελ. …..)

Αριθµός
Ποσό
Προµηθευτής
Είδος
Ενδιαφερόµενη Υπηρεσία

Σήµερα την ………. του µηνός ……..…. του έτους …… στο Υπουργείο
Π.Ε.&Κ.Α. – ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ (ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙ∆ΟΥ 2 ) οι
υπογεγραµµένοι:
- Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής –Ειδική
Γραµµατεία Υδάτων που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κηφησίας 124 &
Ιατρίδου 2 και το οποίο εκπροσωπείται νόµιµα από τα
Υπουργό ΠΕΚΑ.
και το οποίο στο εξής αναφέρεται ως «η Αναθέτουσα Αρχή»
Η
εταιρεία
‘‘………………………’’,
που
εδρεύει
………………
Α.Φ.Μ
…………….∆ΟΥ…………….. και η οποία εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την
………………………….. , και που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση από
κοινού ως «Ανάδοχος»,
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Την µε βάση τη ∆/ξη ……. (αναφέρονται και τυχόν ανακοινώσεις τροποποίηση
της) διενεργήθηκε ανοιχτός διαγωνισµός σε ΕΥΡΩ – ελεύθερο µε κριτήριο
κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την
προµήθεια των ειδών:
Εξοπλισµός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών ( 216
τεµάχια) προϋπολογισθείσης δαπάνης 62.641,00 € µη συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α.
Τα αποτελέσµατα του παραπάνω διαγωνισµού, κατακυρώθηκαν µε την υπ΄
αριθµ. ……………Απόφαση και κοινοποιήθηκαν στο όνοµα της επιχείρησης
‘‘………’’όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 1ο .
Ύστερα από αυτό ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την παραπάνω ιδιότητα
του, αναθέτει στην ανωτέρω επιχείρηση, ονοµαζόµενη στο εξής στην παρούσα
σύµβαση ‘΄ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ’’ και αυτή αναλαµβάνει την προµήθεια µε τους
κατωτέρους όρους και συµφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

 Άρθρο 1ο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙ∆ΟΣ – ΑΞΙΑ – ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η ποσότητα, το είδος, η τιµή και η Υπηρεσία για την οποία προορίζεται, ορίζονται
ως κατωτέρω:
ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(σε €)
χωρίς ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ σε €

ΦΟΡΕΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α……..%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ

Η γενική συνολική δαπάνη για τα παραπάνω είδη ανέρχεται στο ποσό των
………..ευρώ (……..€) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντα Φ.Π.Α (………%).
Η ανωτέρω τιµή νοείται για παράδοση των ανωτέρω ειδών ελεύθερη µε
ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη της προµηθεύτριας στις αποθήκες του Φορέα
(αναγράφεται η διεύθυνση), για τον οποίο προορίζονται και περιλαµβάνει την
αξία των ειδών, τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, τον αναλογούντα Φ.Π.Α καθώς και
τα Έξοδα εγκατάστασης των και παράδοση των σε λειτουργία µέσα στους
χώρους που θα τα υποδειχθούν, σύµφωνα µε τη ∆/ξη……

 Άρθρο 2ο
ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ – Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προς προµήθεια είδη, που αναφέρονται στο άρθρο 1, θα είναι καινούργια.
αµεταχείριστα και πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους της ∆/ξης
……., σε συνδυασµό µε την τεχνική προσφορά της προµηθεύτριας, που
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης αυτής καθώς και τα αναφερόµενα
στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07).

 Άρθρο 3ο
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Η παράδοση θα γίνει εντός……….(….) ηµερολογιακών ηµερών από την
υπογραφή της σύµβασης, εξαιρουµένου του µηνός Αυγούστου στο
……(αναγράφεται η δ/νση).
Ο χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι ¼ αυτού µε
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεπόµενων
κυρώσεων (άρθρο 26 & 32 του ΚΠ∆ 118/07).
Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή
έκπτωτου.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση του είδους θα γίνει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
ενότητα 1.
‘‘Εγκατάσταση – Παράδοση’’ των Ειδικών Τεχνικών όρων της ∆/ξης….
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του/των είδους/ων θα γίνει από
Επιτροπή, που θα συσταθεί µε απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε σύµφωνα µε την υπ΄
αριθµ.
Απόφαση του ………..στον τόπο εγκατάστασης του/των, εντός……(..)
ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης του/των.

 Άρθρο 4ο
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει
α. για το 100% της αξίας µετά την οριστική παραλαβή των ειδών.
β. Ι- Μέχρι το 50% της αξίας χωρίς Φ.Π.Α. µετά την υπογραφή της σύµβασης µε
την κατάθεση ισόποσης Εγγυητικής επιστολής προκαταβολής που θα είναι
σύµφωνη µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07).
- Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύµφωνα µε
τα άρθρα 25 παρ.6, 32 παρ.5 και 34 παρ. 5 εδάφ. ε του Π.∆.118/07.
- Σε περίπτωση επιλογής πληρωµής µε προκαταβολή κατά την εξόφληση θα
παρακρατείτε τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό
διάστηµα υπολογιζόµενο από την ηµεροµηνία λήψεως αυτής µέχρι την
ηµεροµηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
- Ο τόκος θα υπολογίζεται µε βάσει το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του
∆ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες
(απόφ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονοµικών) που ισχύει
κατά το χρόνο έκδοσης του χρηµατικού εντάλµατος ή της επιταγής και θα
παραµένει σταθερό µέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας
προκαταβολής.
ΙΙ- Το υπόλοιπο, µετά την οριστική παραλαβή των ειδών.
Η δαπάνη θα βαρύνει τη πίστωση που υπάρχει στον Προϋπολογισµό
∆ηµοσίων Επενδύσεων Εργο 2006ΣΕΟ7530090.
Η ως άνω προµήθεια συγχρηµατοδοτείται έως 80% το ανώτερο από το
∆ιαρθρωτικό Ταµείο ΕΤΠΑ και έως 20% το ανώτερο από Εθνικούς Πόρους.
Κατά την πληρωµή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4%, σύµφωνα µε
τον Ν. 2198/94, άρθρ. 24, και κρατήσεις 0,1024% υπέρ Γ.Γ.Κ.Π. ΚΑΕ 3514.
 Άρθρο 5ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η προµηθεύτρια, για την καλή εκτέλεση της Σύµβασης, κατέθεσε εγγυητική
επιστολή µε αριθµό ….. της Τράπεζας …… Κατάστηµα ……ποσού …….. € (…….) το
οποίο καλύπτει, σε ποσοστό, το 10% της συµβατικής αξίας του είδους προ
Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στην
προµηθεύτρια µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας
σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το
οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε τέλος χαρτοσήµου.
Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω
επιβολής προστίµου.

Η εταιρία παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για …… (….) έτη από την
οριστική παραλαβή, σύµφωνα µε τους όρους της ∆/ξης, την προσφορά της και
τις ισχύουσες διατάξεις.
Πριν την αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της
Σύµβασης, ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή
Τραπέζης, για την καλή λειτουργία των ειδών, ποσού ίσου µε το 2,5% της
συµβατικής αξίας αυτών, χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα καλύπτει όλο το χρονικό
διάστηµα της εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών.
Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας η προµηθεύτρια
αναλαµβάνει τη συντήρηση και επισκευή των ειδών, εφ΄ όσον της έχει ανατεθεί
από τον φορέα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην οικονοµική της προσφορά
και στη ∆/ξη.
 Άρθρο 6ο
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Η εταιρία αναλαµβάνει την εκπαίδευση των τεχνικών της Υπηρεσίας
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την ενότητα 6. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»
των όρων της ∆/ξης.
 Άρθρο 7ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παρούσα σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειµενικά
δικαιολογηµένες περιπτώσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παραγρ. 4 του
άρθρου 24 του Π.∆. 118/07.
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α΄19),
του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄247) και του Κανονισµού Προµηθειών του ∆ηµοσίου
Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ Α΄ 150).
Η προµηθεύτρια εταιρεία έλαβε γνώση των ανωτέρων διατάξεων, το
περιεχόµενο των οποίων, αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται νόµιµα και από τους δύο (2) συµβαλλόµενους σε τρία (3) όµοια
πρωτότυπα σε απλό φύλλο χαρτιού.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΚΑ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

