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ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 11/11/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ: - 16722 -

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΑΞ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (WIFI)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) περί δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών.
2. Tον Ν.3463/2006 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 65
και 72 του ιδίου νόμου.
4. Το ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α’/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
5. Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη
σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007
(L 335)».
6. Την ανάγκη του Δήμου για την εν λόγω προμήθεια.
7. Την υπ’ αρ.πρωτ.: 73/14712/04-10-2016 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου
Αγίου Νικολάου για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΑΞ - ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ,
ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (WIFI)”.
8. Το από 26/01/2016 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής
Επικοινωνιών (ΑΔΑΜ:16REQ005353992), τις αριθμ. 10/26-01-2016 και 164/23-08-2016
αποφάσεις ψήφισης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Νικολάου
(ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ:16REQ005354425) σε βάρος των ΚΑ προϋπολογισμού έτους 2016
20.10.6673.01, 02.10.6673.02, 02.10.7134.01, 02.30.7134.01, 02.10.7134.02, 02.30.7134.02
και 02.10.7134.03., τις υπ'αριθμ. 491, 489, 488, 690, 689, 666, και 492/2016 δεσμεύσεις
πιστώσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας, με συνολική πίστωση 73.000,00€ του
προϋπολογισμού έτους 2016.
9. Την υπ' αριθμ. 227/11-11-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίου
Νικολάου.
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ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Α. Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΑΞ - ΜΗΧΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (WIFI) με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα (χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά ομάδα)
προϋπολογιζόμενης αξίας 66.233,48€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% που θα χρηματοδοτηθεί
από ιδίους πόρους του Δήμου , εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Στοιχεία Αναθέτουσα Αρχής:
 Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 Δ/νση Δημαρχείου: ΓΟΥΡΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ, Τ. Κ. 72100
 Τηλ.: 2841089923
 Φαξ: 2841089938
 E-mail: sgeronti@dimosagn.gr,zampagkalou@dimosagn.gr

Οι αριθμοί αναφοράς της ονοματολογίας (CPV) και η αξία των ζητούμενων
προϊόντων ανά αριθμό CPV έχουν συνολικά ως εξής:
Α/Α
ΟΜΑΔΑΣ

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚΑΕ
ΠΙΣΤΩΣΗ

CPV

Προμήθεια ανταλλακτικών

30125000-1

για επισκευή φωτοαντιγρα-

Μέρη και εξαρτήμα-

φικών μηχανημάτων – φαξ

τα φωτοαντιγραφι-

- μηχανών γραφείων

κών συσκευών

ΕΝΔΕΙΚΤ.
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΡΟ
ΦΠΑ(€)

ΦΠΑ 24%

ΕΝΔΕΙΚΤ.
ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ(€)

2.414,00

579,36

2.993,36

7.662,00

1.838,88

9.500,08

7.710,00

1.850,40

9.560,40

02.10.6673.01
3.000€
Προμήθεια ανταλλακτικών
ηλεκτρονικού και τηλεπι2

κοινωνιακού εξοπλισμού
02.10.6673.02
10.000€

3

Προμήθεια εξοπλισμού
συστημάτων
μηχανογράφησης
02.10.7134.01
02.30.7134.01
10.000€

30230000-0

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών Υπολογιστών

30196000-9
Συστήματα προγραμματισμού
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Προμήθεια Λογισμικών
4

Προγραμμάτων για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών
του Δήμου
02.10.7134.02
02.30.7134.02
10.000€
Προμήθεια ασυρμάτων ση-

5

μείων πρόσβασης (wi-fi
hotspots) του Δήμου

48000000-8

Πακέτα λογισμικού
και συστήματα πλη-

4.560,00

1.094,40

5.654,40

31.068,10

7.456,34

38.524,44

ροφορικής

32400000-7
Δίκτυα

02.10.7134.03
40.000€
Γενικό άθροισμα

53.414,10

12.819,38

Β. Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:
Άρθρο 1ο : Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της προμήθειας.
i.
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 66.233,48€
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ii.
Θα βαρύνει τις πιστώσεις : 20.10.6673.01, 02.10.6673.02, 02.10.7134.01, 02.30.7134.01,
02.10.7134.02, 02.30.7134.02 και 02.10.7134.03
iii.
Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αγίου Νικολάου
Άρθρο 2ο : Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον 3ο όροφο του κτιρίου υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου Γουρνιών
και Γιαμπουδάκη, την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10.30
π.μ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού
που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό.
Άρθρο 3ο: Τρόπος υποβολής των προσφορών.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, κλειστή
έγγραφη προσφορά σε καλά σφραγισμένο φάκελο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 2
της παρούσης. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά
παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα
έγγραφα της σύμβασης.
Λήξη της παραλαβής κηρύσσεται από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης καμία προσφορά δεν γίνεται
δεκτή.
Φάκελοι (προσφορές) που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για όλες τις ομάδες ή και μεμονωμένα.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να:
 σταλούν με συστημένη επιστολή στο Γραφείο Προμηθειών Δήμου Αγίου Νικολάου,
Γουρνιών και Γιαμπουδάκη Τ.Κ. 72100 Αγ.Νικόλαος, τηλ. 2841089923 μέχρι την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αποσφράγισης των προσφορών και ως τις 14.00 το μεσημέρι
ώρες λειτουργίας του Γραφείου Πρωτοκόλλου ή
 να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, μέχρι και
την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στην Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού (αφού πάρουν αριθμό απ’ το Γραφείο Πρωτοκόλλου), στον
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66.233,48

3ο όροφο του κτιρίου Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου, Γουρνιών και Γιαμπουδάκη , ΤΚ
72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, τηλ. 2841089930. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένης εκπροσώπησης,
ο εκπροσωπών πρέπει να προσκομίσει στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού την
εξουσιοδότηση και το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας.
Άρθρο 4ο: Δεκτοί στο Διαγωνισμό.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές, ημεδαπά
και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά.
Άρθρο 5ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις
προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται τα είδη του
διαγωνισμού.
2. Με ποινή να μην γίνει αποδεκτή, οι διαγωνιζόμενοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να
υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού (άρθρο 93 του Ν.4412/2016):
α) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι:
i. Δεν υπάρχει εις βάρος της τελεσίδικη απόφαση για: α) συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ή ηθική αυτουργία, ή συνεργεία ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος και ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
ii.
Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του
διαγωνισμού
iii. Δεν τελεί σε πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης, ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.
iv.
Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής της
δραστηριότητα.
v.
‘Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής και
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
vi.
Επίσης στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνουν και την/τις Ομάδα/ες για τις
οποίες συμμετέχουν στο διαγωνισμό και τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους
υποχρεούνται την καταβολή εισφορών.
β) Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους,
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης
γ) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης κατά περίπτωση:
α. για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ:
 ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού σύστασης Α.Ε.
 ΦΕΚ δημοσίευσης του ισχύοντος καταστατικού της Α.Ε.
 Πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της στο διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου
της.
β. για διαγωνιζόμενους με μορφή ΕΠΕ:
 ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού σύστασης ΕΠΕ
 ΦΕΚ δημοσίευσης του ισχύοντος καταστατικού της ΕΠΕ
 Πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της στο διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου
της.
γ. για διαγωνιζόμενους ΟΕ & ΕΕ:
 Καταστατικό σύστασης της ΟΕ & ΕΕ
 Ισχύον καταστατικό της ΟΕ & ΕΕ
δ. για φυσικά πρόσωπα:
 φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
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δ) Οι συμμετέχοντες οι οποίοι καταθέτουν προσφορά για την 5η ομάδα πρέπει
υποχρεωτικά να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι διαθέτουν
την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση συμβάσεων συναφών
με την συγκεκριμένη (Προμήθεια ασυρμάτων σημείων πρόσβασης (wi-fi hotspots) του
Δήμου).
ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο συμμετέχων είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό
μητρώο και ότι δραστηριοποιείται σε αντικείμενο συναφές με το/τα
προκηρυσσόμενο/α.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
8.

Οι Υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά η προσφορά δεν θα
αξιολογηθεί.
Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία μπορεί να είναι απλά φωτοαντίγραφα.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται, εφεξής, η
υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη
ρύθμιση”.
Συνεπώς γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων,
εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις
υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση.
Επίσης γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την
προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
Περαιτέρω, με τις ανωτέρω διατάξεις, καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων
εγγράφων, συνοδευόμενων από την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.
Ωστόσο, ο Δήμος Αγίου Νικολάου οφείλει να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, ανά
τρίμηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων
που έχουν κατατεθεί. Και τούτο επειδή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων,
στο πλαίσιο μιας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του
πολίτη ή της επιχείρησης, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων
φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με την υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986.
Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων
όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά
ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας
χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή
ενώσεις προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί
άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση
αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν τις αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες
εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να
συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει σε
αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή
συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση,
αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση.
Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι
μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει
επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του
διαγωνισμού.
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9. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά
Άρθρο 6ο: Τιμές προσφορών – Επιβάρυνση Μειοδότη.
1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν α) την τιμή του προς προμήθεια υλικού ανά μονάδα
και στην οποία θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για
παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στο
άρθρο 20 της παρούσας διακήρυξης και β) το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) στο οποίο
υπάγεται το είδος.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή μονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά
είδος τιμή, για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη
με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής
αξιολόγησης.
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 7ο : Ισχύς προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζομένους να
παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο τρεις (3) μήνες, χωρίς οι
διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά την παρέλευση του παραπάνω
χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.
Άρθρο 8ο: Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής.
1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τεχνική προσφορά με
σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντα όπου θα παρουσιάζεται κατάλογος με τα
προσφερόμενα είδη. Όταν η προσφορά αφορά πάνω από μία ομάδες ο κατάλογος θα
παρουσιάζεται χωριστά ανά ομάδα και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
2. Όποια προσφορά περιέχει ασάφειες ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, μπορεί να απορριφθεί
ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες.
Άρθρο 9ο : Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών.
Οι προσφορές καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα
είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος
του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα.
Άρθρο 10ο : Φάκελος προσφοράς.
1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο.
2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή
αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μέσα σε καλά
σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία
γράμματα :
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Προς Δήμο Αγίου Νικολάου.
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
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4.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:
α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά
συμμετοχής (άρθρο 5 της διακήρυξης),
β) Χωριστός καλά σφραγισμένος υποφάκελος, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω απ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία
γράμματα όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (Άρθρο 10
παρ.3 περ.β-ε) της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχονται τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (άρθρο 8 της διακήρυξης).
γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό καλά σφραγισμένο
υποφάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου
έξω απ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα στοιχεία που
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (Άρθρο 10 παρ.3 περ.β-ε) της παρούσας
διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται προσφορά του διαγωνιζομένου για τα
συγκεκριμένα και μόνο είδη σε ευρώ και ανάλογα τις Ομάδες για τις οποίες συμμετέχει
(βλέπε Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς). Ο φάκελος αυτός θα περιέχει σφραγισμένους
υποφακέλους οικονομικών προσφορών χωριστά για κάθε μία ομάδα για την οποία ο
υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει προσφορά. Ο κάθε υποφάκελος θα αναγράφει στο
εξωτερικό του τις ενδείξεις του διαγωνισμού όπως επίσης την Ομάδα που αφορά. Θα
περιέχει με ποινή αποκλεισμού την υπογεγραμμένη οικονομική προσφορά του υποψηφίου
Αναδόχου αναλυτικά για τα συγκεκριμένα είδη της συγκεκριμένης Ομάδας, η οποία θα
πρέπει να τεκμηριώνεται και να βασίζεται στα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς. Στις
τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του
Φ.Π.Α. και των τελών για τα οποία ο Δήμος απαλλάσσεται με την ισχύουσα νομοθεσία.
Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
από τον προσφέροντα. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και
αποσφραγίζει τις προσφορές, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται
όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της
επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν
δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά
του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους διακήρυξης προκειμένου να
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται
από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον
της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα
με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν.
7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές που αναφέρονται σε μέρος των ζητουμένων υλικών για
την Ομάδα που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.
9. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιμή των προσφερομένων ειδών, με κρατήσεις,
χωρίς ΦΠΑ και το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στο οποίο υπάγεται το είδος.
10. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο μίας ή περισσοτέρων
ομάδων του προϋπολογισμού της μελέτης. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διατηρεί το απόλυτο
δικαίωμα να επιλέξει μειοδότη, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί σε
καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.
Άρθρο 11ο :Χαρακτηρισμός πληροφοριών ως εμπιστευτικές.
Εάν υποβάλλονται μαζί με τις προσφορές πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα τα οποία σε
περίπτωση γνωστοποίησης σε συνδιαγωνιζόμενους ενδεχομένως να έθιγαν τα έννομα συμφέροντα
του, είναι απαραίτητο ο προσφέρων να σημειώνει σε αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού
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χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον δεν υπάρχει η παραπάνω ένδειξη θα μπορούν να
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Προκειμένου να χαρακτηρισθούν οι
πληροφορίες ως εμπιστευτικές θα πρέπει ο συμμετέχων να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη
με το γνήσιο της υπογραφής του στην οποία θα αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Άρθρο 12ο: Αποσφράγιση προσφορών και αξιολόγηση προσφορών – ανακοίνωση τιμών.
1. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών, δημόσια, μετά τη λήξη της
προθεσμίας παράδοσης των προσφορών (όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας
διακήρυξης), αριθμεί τους φακέλους προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν,.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το
παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε
επόμενο στάδιο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς
και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
2. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την
απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.
3. Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών,
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή
Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση
τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων
προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα
προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
4. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
προμήθειας θα απορρίπτονται ως ασύμφορες.
5. Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών
και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία (1) δημόσια συνεδρίαση κατά
την κρίση της επιτροπής.
6. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Αγίου Νικολάου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 13ο : Πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών – Δικαιολογητικά κατακύρωσης
1.

2.

Μετά την αξιολόγηση προσφορών, ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα ειδοποιήσει εγγράφως τον
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και να κληθεί ως «προσωρινός
ανάδοχος», να υποβάλλει εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά ως αποδεικτικά στοιχεία
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμών του (άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης). Τα
δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο και παραδίδονται στην Επιτροπή
αξιολόγησης. Συγκεκριμένα:
α. Για την παράγραφο 2αi, iv του άρθρου 5 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού
μητρώου (ποινικού μητρώου) έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
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3.

4.

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. για την παράγραφο 2αii του άρθρου 5 της παρούσας: : πιστοποιητικό που εκδίδεται από
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι
υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική
ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική
ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την
ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά
δικαιολογητικά είναι:
(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον
οικονομικό φορέα,
(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και
αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ
των μελών της διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν.
γ. Για την παράγραφο 2αiii της παρούσας: πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου ότι δεν τελεί σε πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.
δ. Για την παράγραφο 2δ της παρούσας: Ως απoδεικτικά στοιχεία για την συμμετοχή στην
5η ομάδα απαιτούνται:
Τουλάχιστον τρεις (3) συναφείς συμβάσεις (συμφωνητικά) με ΟΤΑ Α ή Β βαθμού οι οποίες
αφορούν προμήθειες - εγκαταστάσεις συστημάτων
Wi-Fi που συμπεριλαμβάνουν
πρωτότυπα 803.11n/ac μεταξύ άλλων.
Τουλάχιστον τρεις (3) συναφείς συμβάσεις με ΟΤΑ Α ή Β βαθμού οι οποίες αφορούν
προμήθειες - εγκαταστάσεις υποδομών Wi-Fi τύπου Mesh.
Τουλάχιστον τρεις (3) συναφείς συμβάσεις με ΟΤΑ Α ή Β βαθμού οι οποίες αφορούν
προμήθειες – εγκαταστάσεις μητροπολιτικών ασυρμάτων δικτύων παρόμοιας εμβέλειας και
τεχνολογίας.
Σχετικές εξειδικευμένες πιστοποιήσεις σε συστήματα Wi-Fi τύπου CCNA Wireless καθώς και
γενικότερες πιστοποιήσεις δικτύου όπως CCNP
ε. Για την παράγραφο 2ε της παρούσας: πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού
μητρώου με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους.

Aν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α),(β) και (γ) και (ε) τέτοιου είδους
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες
τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
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5.
6.

7.

8.

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που απαιτούνται
από την διακήρυξη.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις παρέχεται
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε
(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου
δεν θα παρατείνει την ως άνω προθεσμία.
Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι
ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή
δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την επιτροπή αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη
λήψη της σχετικής απόφασης κατακύρωσης.

Άρθρο 14ο : Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού.
1. Η επιτροπή αξιολόγησης με γνωμοδότηση της προς την Οικονομική Επιτροπή που
αποφασίζει σχετικά, προτείνει:
α. Την κατακύρωση της προμήθειας ή
β. τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη του διαγωνισμού με ίδιους ή νέους
όρους.
2. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή, όταν η επιτροπή αξιολόγησης
γνωμοδοτεί για:
α. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της
προμήθειας,
β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των
όρων,
γ. την τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους.
3. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη
τιμή ανά ομάδα, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις παραπάνω τεχνικές
προδιαγραφές από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Άρθρο 15ο : Ενστάσεις
Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία αποφασίζει,
ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί
ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μέχρι πέντε (5) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται,
με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με
το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται
με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
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Άρθρο 16ο: Ανακοίνωση κατακύρωσης
1. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :
α) το είδος.
β) την ποσότητα
γ) την τιμή
δ) τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές
τροποποιήσεις των όρων αυτών.
ε) τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του
διαγωνισμού.
στ) την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης
που έπεται έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα
σε δέκα (10) ημέρες από ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης στο Δήμο Αγίου
Νικολάου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής
εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξία, χωρίς το Φ.Π.Α.
4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό
τηλεγράφημα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον αλλοδαπό προμηθευτή.
Άρθρο 17ο: Ολοκλήρωση σύμβασης.
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
Αγίου Νικολάου σχετικές συμβάσεις που υπογράφονται και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη.
2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα
στοιχεία της προμήθειας ή τουλάχιστον τα εξής:
α. τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης,
β. τα συμβαλλόμενα μέρη,
γ. τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,
δ. την τιμή,
ε. τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,
,
στ. τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,
ζ. τον τρόπο επίλυσης των τυχών διαφορών,
η. τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,
θ. την παραλαβή των υλικών.
3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη
συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για
την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει
όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο
Αγίου Νικολάου.
4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο
όργανο.
β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 18ο: Εγγυήσεις
Α.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Β.Εγγύηση καλής εκτέλσης
1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
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της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. ή αθροιστικά για κατακύρωση αναδόχου σε περισσότερες από μία
Ομάδες) και θα λήγει στις 31/01/2017. Συγκεκριμένα για την 5η ομάδα η εγγύηση καλής εκτέλεσης
δεν μπορεί να έχει χρόνο ισχύος μικρότερο από την 31/12/2017. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής
εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
2. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία,
πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία.
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά
ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται.
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ
ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Επισημαίνεται ότι τα γραμμάτια παρακαταθήκης με το οποία παρέχονται εγγυήσεις συμμετοχής ή
καλής εκτέλεσης σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διαφέρουν από τις εγγυητικές επιστολές
των τραπεζών, διότι στις μεν δεύτερες ο εγγυητής (Τράπεζα) εγγυάται υπέρ του οφειλέτη, δυνάμενος
να αντιτάξει κατά του δανειστή όλες τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ενώ στην
εγγυοδοτική παρακαταθήκη ο ίδιος ο οφειλέτης εγγυάται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
και για την εξασφάλιση του δανειστή, καταβάλλοντος ο ίδιος το χρηματικό ποσό για δικό του
λογαριασμό. Για το λόγο αυτό, οι όροι των περ. vii, ix, x (ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ότι ο έκδοτης παραιτείται από την ένσταση της διζήσεως, ότι το ποσό της θα
καταβληθεί άνευ αντιρρήσεων και απροφασίστως, κ.λ.π.), δεν αφορούν τις εγγυοδοτικές
παρακαταθήκες. Συνεπώς οι ως άνω αναφερόμενοι όροι υπό τους οποίους παρέχεται η εγγύηση, ως
μη συνάδοντες με τη φύση και το χαρακτήρα της εγγυοδοσίας, δεν απαιτείται να αναγράφονται στα
σχετικά γραμμάτια εγγυοδοτικών παρακαταθηκών (σχετ. Έγγραφο Ταμείου Παρακαταθηκών &
Δανείων 70991/27.05.2013)
4. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Άρθρο 19ο: Ανωτέρα βία
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στο Δήμο Αγίου Νικολάου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 20ο: Χρόνος παράδοσης υλικών
1. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται έως 31/12/2016. Ο συμβατικός
χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται μετά από απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης είτε με πρωτοβουλία του
Δήμου Αγίου Νικολάου και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό
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2.
3.

αίτημα του προμηθευτή πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Στην περίπτωση
παράτασης θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτεροι λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών και δεν
επιβάλλονται κυρώσεις.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί έγκαιρα αίτημα παράτασης
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Ειδικότερα για την 5η ομάδα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει 12 μήνες
απομακρυσμένης (μη επιτόπιας) υποστήριξης από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης περιλαμβάνοντας την συντήρηση του λογισμικού (firmware) των σημείων
πρόσβασης και την τεχνική υποστήριξη του αρμόδιου προσωπικού του Δήμου.

Άρθρο 21ο: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
1. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται οι
ακόλουθες κυρώσεις:
α. Πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας
της συνολικής ποσότητας αυτών.
β. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου
Νικολάου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, δεν λαμβάνεται υπόψη ο
χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης.
2. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του
προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
3. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.
Άρθρο 22ο: Παραλαβή υλικών.
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου Αγίου Νικολάου .
Κατά τη διαδικασία παραλαβής, όπου μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής εφόσον το επιθυμεί,
θα διενεργηθεί ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος (έλεγχος προδιαγραφών).
Άρθρο 23ο: Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση.
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνώμη της επιτροπής
αξιολόγησης, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συμβατικού χρόνου παράδοσης,
σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και ο
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος ενώ υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας
με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο
προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και
αντικαταστήθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της
νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του
προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την
εκπνοή της, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία και επιβάλλεται
πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν
παρέλθει η προθεσμία αυτή με την παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν
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3.

παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα ο Δήμος Αγίου Νικολάου μπορεί να προβεί στην
καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής
αξιολόγησης μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που
απορρίφθηκαν πριν την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να
καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που
απορρίφθηκε.

Άρθρο 24ο: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης : α) Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην ειδική πρόσκληση β) εφόσον
δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα υπό προμήθεια είδη στον συμβατικό χρόνο ή στον
χρόνο παράτασης που του εδόθη σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας διακήρυξης.
Άρθρο 25ο : Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια/υπηρεσία είναι τα
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά
ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.
1. Το συμφωνητικό
2. Η παρούσα διακήρυξη
3. Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 26ο : Τρόπος πληρωμής και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου.
Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών (τιμολόγια). Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
πληρωμή του αναδόχου είναι τα ακόλουθα:
Α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
Β. Τιμολόγιο του προμηθευτή
Γ. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Άρθρο 27ο: Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης.
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Αγίου Νικολάου.
2. Η περίληψη της παρούσης να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αγίου
Νικολάου, να αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. τουλάχιστον (12) δώδεκα ημέρες πριν τη
διενέργειά του και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου (www.dimosagn.gr).

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου
Αντώνιος Εμμ.Ζερβός

Σελίδα 14 από 26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΑΞ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (WIFI)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Πλήρη στοιχεία
οικονομικού φορέα
(Προμηθευτή)
OMAΔΑ 1.Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων – φαξ - μηχανών γραφείων

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

MCU PWB
SHARP AR-5520
Developer Sharp
2
MX-M314N
1

ΠΟΚΩΔ.
ΣΟΤΕΧΝ.
ΤΗΠΡΟΔ.
ΤΑ

ΠΡΟΥΠ/ΣΑ
ΤΙΜΗ (Μελέτης)

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ
24%

ΤΠ1

1

399,00

399,00

ΤΠ2

1

22,00

22,00

Maintenance kit
διάρκειας
3
ΤΠ3
Sharp MX-M314N
KA

2

50,00

100,00

Process frame unit
ΤΠ4
Sharp MX-M314N

1

68,00

68,00

4

ΠΡΟΣΦ/ΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ
ΦΠΑ
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Fusing rear lower
5 guide Sharp MX6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

M314N
Heater lamp unit
Sharp MX-M314N
Paper feed roller
unit Sharp MXM314N
Pick up roller unit
Sharp MX-M314N
Motor SPF
SHARP AR-5625
Toner motor Sharp
AR-5625
DV box unit Sharp
AR-5625
Laser unit Sharp
AR-5625
Pick up roller
Sharp AR-5625
Paper feed roller
Sharp AR-5625
Sub heater lamp
Sharp AR-5625
Main heater lamp
Sharp AR-5625
LSU Laser Unit
Sharp AR-5520

ΤΠ5

2

33,00

66,00

ΤΠ6

3

73,00

219,00

ΤΠ7

4

28,00

112,00

ΤΠ8

4

17,00

68,00

ΤΠ9

1

130,00

130,00

ΤΠ10

1

68,00

68,00

ΤΠ11

1

175,00

175,00

ΤΠ12

1

314,00

314,00

ΤΠ13

3

20,00

60,00

ΤΠ14

3

29,00

87,00

ΤΠ15

1

ΤΠ16

1

68,00

68,00

ΤΠ17

1

399

399

59,00

59,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1

Σφραγίδα και Υπογραφή του
Συμμετέχοντος
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ΟΜΑΔΑ 2. Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

Α/Α

ΚΩΔ.
ΤΕΧ
ΠΡΟΥΠ/Σ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦ/ΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ν. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΙΜΗ
ΦΠΑ 24%
ΠΡΟ
(Μελέτης)
24%
ΜΟΝ.
Δ.

1

Επεξεργαστής (CPU)
τεχνολογίας διπλού
πυρήνα socket 775 ή
ισοδύναμου

ΤΠ1

2

130,00

260,00

2

Επεξεργαστής (CPU)
τεχνολογίας
διπλού/τετραπλού
πυρήνα socket 1150 ή
ισοδύναμου

ΤΠ2

5

85,00

425,00

3

Επεξεργαστής (CPU)
τεχνολογίας
διπλού/τετραπλού
πυρήνα socket 1155 ή
ισοδύναμου

ΤΠ3

2

150,00

300,00

4

Μητρική πλακέτα
τεχνολογίας micro ATX
για διπύρηνο
ΤΠ4
επεξεργαστή socket 775
ή ισοδύναμου

2

55,00

110,00

5

Μητρική πλακέτα
τεχνολογίας micro ATX
για διπύρηνο ή/και
ΤΠ5
τετραπύρηνο
επεξεργαστή socket
1150 ή ισοδύναμου

5

40,00

200,00
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6

Μητρική πλακέτα
τεχνολογίας micro ATX
για διπύρηνο ή/και
ΤΠ6
τετραπύρηνο
επεξεργαστή socket
1155 ή ισοδύναμου

3

50,00

150,00

7

Κάρτα γραφικών τύπου
ΤΠ7
PCI Express

7

30,00

210,00

8

Κάρτα γραφικών τύπου
ΤΠ8
AGP

3

45,00

135,00

9

Τροφοδοτικό
Υπολογιστή ATX

ΤΠ9

25

20,00

500,00

10

Μνήμες RAM
τεχνολογίας DDR

ΤΠ10

5

23,00

115,00

11

Μνήμες RAM
τεχνολογίας DDR2

ΤΠ11

30

30,00

900,00

12

Μνήμες RAM
τεχνολογίας DDR3

ΤΠ12

20

32,00

640,00

13

Μνήμες RAM
τεχνολογίας SDRAM

ΤΠ13

2

30,00

60,00

14

Σκληροί Δίσκοι
Υπολογιστών τύπου
SATΑ III

ΤΠ14

15

55,00

825,00

15

Συσκευή ανάγνωσης και
ΤΠ15
εγγραφής DVD-RW

12

13,00

156,00

16

Εξωτερικοί Σκληροί
Δίσκοι Υπολογιστών
2,5’’

ΤΠ16

2

100,00

200,00

17

Εξωτερικοί Σκληροί
Δίσκοι Υπολογιστών
3,5’’

ΤΠ17

3

65,00

195,00

18

Κουτιά υπολογιστών

ΤΠ18

10

25,00

250,00

19

Ποντίκι ενσύρματο
οπτικό

ΤΠ19

15

10,00

150,00
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20

Ποντίκι ασύρματο
οπτικό

ΤΠ20

2

13,00

26,00

21

Πληκτρολόγιο
ενσύρματο Ελληνικό

ΤΠ21

10

7,00

70,00

22

Πληκτρολόγιο
ασύρματο Ελληνικό

ΤΠ22

2

20,00

40,00

23

Μεταγωγέας Δικτύου 24
θυρών ταχύτητας 1
ΤΠ23
GBps τύπου RACK

2

125,00

250,00

24

Κάρτα Δικτύου
Ασύρματη τύπου USB

ΤΠ24

5

8,00

40,00

25

Μπαταρίες για
συστήματα αδιάλειπτης
ΤΠ25
ισχύος (UPS) 12V
7,2Ah

30

18,00

540,00

26

Καλώδιο οθόνης τύπου
ΤΠ28
VGA

5

4,00

20,00

27

Καλώδιο οθόνης τύπου
ΤΠ29
DVI

5

8,00

40,00

3

30,00

90,00

6

60,00

360,00

30

Δρομολογητής PSTN 4
θυρών και κεραίας
ΤΠ32
ασυρμάτου δικτύου
2.4Ghz

2

25,00

50,00

31

Δρομολογητής ISDN 4
θυρών και κεραίας
ΤΠ33
ασυρμάτου δικτύου
2.4Ghz

2

30,00

60,00

32

Κάρτα δικτύου Ethernet
ΤΠ34
1Gbps

5

10,00

50,00

33

PCI Raid controller για
ΤΠ35
δίσκους SATA

2

25,00

50,00

28
29

Δικτυακός διακομιστής
ΤΠ30
εκτύπωσης θύρας LPT
Σκληροί Δίσκοι
Υπολογιστών τύπου
ΤΠ31
IDE
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34

Διαχωριστής σήματος
ΤΠ36
KVM splitter για VGA

1

195,00

195,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2
Σφραγίδα και Υπογραφή του
Συμμετέχοντος

.....................

ΟΜΑΔΑ 3. Προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων μηχανογράφησης

Α/Α

1

ΚΩΔ.
ΤΕΧ
ΠΡΟΥΠ/Σ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦ/ΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ν. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΙΜΗ
ΦΠΑ
ΠΡΟ
(Μελέτης)
24%
ΜΟΝ.
Δ.

ΤΠ1

4

130,00

520,00

ΤΠ2

2

350,00

700,00

3

Φορητός Υπολογιστής ΤΠ3

2

570,00

1.140,00

4

Ενσύρματο τηλέφωνο ΤΠ4

10

30,00

300,00

ΤΠ5

1

400,00

400,00

ΤΠ6

30

5,00

150,00

ΤΠ7

3

1.500,00

4.500,00

2

5

6

7

Φαξ Α4 Laser

Εκτυπωτής
κρουστικός Α4

Ψηφιακή
Φωτογραφική Μηχανή
Συσκευή
αποθήκευσης usb

Φωτοαντιγραφικό

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3
Σφραγίδα και Υπογραφή του
Συμμετέχοντος

.....................
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ΟΜΑΔΑ 4. Προμήθεια Λογισμικών Προγραμμάτων για την μηχανοργάνωση των Τεχνικών και Οικον-Διοικητ.
Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Νικολάου

Α/Α

ΚΩΔ.
ΤΕΧ
ΠΡΟΥΠ/Σ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦ/ΝΗ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΔΑΠΑΝΗ
Ν. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΙΜΗ
ΘΕΙΑΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ
ΠΡΟ
(Μελέτης)
24%
ΜΟΝ.
Δ.

Λογισμικό
Πρόγραμμα
1

Προστασίας
Ηλεκτρονικού

ΤΠ1

70

18,00

1260,00

2 1.650,00

3.300,00

Υπολογιστή
(antivirus)
Λογισμικό
Πρόγραμμα
2

Σχεδίασης

ΤΠ2

τύπου CAD
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 4

Σφραγίδα και Υπογραφή του
Συμμετέχοντος

.....................
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ΟΜΑΔΑ 5. Προμήθεια Εξοπλισμού ψηφιακής υπογραφής USB token

Α/Α

ΚΩΔ.
ΤΕΧ
ΠΡΟΥΠ/Σ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦ/ΝΗ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΔΑΠΑΝΗ
Ν. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΙΜΗ
ΘΕΙΑΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ
ΠΡΟ
(Μελέτης)
24%
ΜΟΝ.
Δ.

1

Access Point

τεμ

48

290,00 €

13.920,00 €

2

Εξωτερικό κουτί
Access Point

τεμ

45

27,00 €

1.215,00 €

3

PoE

τεμ

48

23,00 €

1.104,00 €

4

Καλώδιο Δικτύου
(Patch Cord)

τεμ

77

2,00 €

154,00 €

5

UPS

τεμ

20

100,00 €

2.000,00 €

6

Προστασία ρεύματος

τεμ

21

15,00 €

315,00 €

7

Πολύμπριζο

τεμ

24

6,00 €

144,00 €

8

P2P Panel

τεμ

8

100,00 €

800,00 €

9

Ιστός γαλβανιζέ 2
μέτρα

τεμ

36

9,00 €

324,00 €

10

Μεγάλο κουτί με κλειδί τεμ

19

65,00 €

1.235,00 €
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11

Μικρό στεγανό κουτί

τεμ

21

15,00 €

315,00 €

12

UTP 5e Εσωτερικού
Τύπου (μ)

μέτρο

30

0,28 €

8,40 €

13

UTP 5e Εξωτερικού
Τύπου (μ)

μέτρο

530

0,39 €

206,70 €

14

Schuko φις
ρεύματος θηλυκό

τεμ

40

1,50 €

60,00 €

15

Schuko φις
τεμ
ρεύματος αρσενικό

40

1,70 €

68,00 €

16

Καλώδιο ρεύματος
μέτρο
εύκαμπτο 3X1mm2

300

0,33 €

99,00 €

17

Τερματισμός (Εργασία) τεμ

112

45,00 €

5.040,00 €

18

Εγκατάσταση
Καλωδίωσης/Ιστούς
(Εργασία)

58

70,00 €

4.060,00 €

τεμ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Σφραγίδα και Υπογραφή του
Συμμετέχοντος
.....................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Η υπ'αριθμ. 73/14712/04-10-2016 συνταχθείσα Μελέτη της
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ –
ΦΑΞ - ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ,
ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (WIFI)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τ.Κ. 72100

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 11/11/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ: - 16725 -

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΑΞ - ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (WIFI) με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή σε ευρώ) ανά ομάδα (Ομάδα 1:Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων – φαξ - μηχανών γραφείων Ομάδα 2: Προμήθεια ανταλλακτικών
ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Ομάδα 3: Προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων
μηχανογράφησης , Ομάδα 4: Προμήθεια Λογισμικών Προγραμμάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών
του Δήμου, Ομάδα 5: Προμήθεια ασυρμάτων σημείων πρόσβασης (wi-fi hotspots) του Δήμου
εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 66.233,48€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2016 του Δήμου Αγίου
Νικολάου.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον 3ο όροφο του κτιρίου υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου,
Γουρνιών και Γιαμπουδάκη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 και ώρα
λήξης υποβολής των προσφορών 10:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αγίου Νικολάου, και στο τηλέφωνο
2841089923 καθώς και στο γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής Επικοινωνιών Δήμου Αγίου
Νικολάου τηλ.2841089930 και στον διαδικτυακό τόπο http://www.dimosagn.gr στην ενότητα
«Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί».

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου
Αντώνιος Εμμ.Ζερβός
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