ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2015

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:
11.110,00 €
Φ.Π.Α ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%:
2.555,30 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
13.665,30 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Κ.Α. 10.7134.57
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:
27/2015

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:# 13.665,30 €# (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%)
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

27/15

CPV: 48620000-0, 48900000-7

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την δαπάνη για την παροχή αδειών λειτουργικών συστημάτων για υπολογιστές και
servers, καθώς και άδεια χρήσης εφαρμογής απομακρυσμένης υποστήριξης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Αγίας Παρασκευής.
Η παροχή αδειών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της μελέτης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των προϊόντων ενός ή περισσοτέρων
τμημάτων.
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη συνολικά χαμηλότερη τιμή για κάθε τμήμα χωριστά.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 11.110,00 € πλέον Φ.Π.Α 23%, ήτοι συνολικά
απαιτούμενη πίστωση 13.665,30€ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015, συγκεκριμένα
τον κωδικό Κ.Α. 10.7134.57 με περιγραφή «Προμήθεια λογισμικών» και εγγεγραμμένη πίστωση 24.600,00€ και θα
καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Αγ. Παρασκευή, 05/05/2015
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΙΩΣΗΦΠΑΛΑΜΑΡΗΣ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ΄

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:#13.665,30 €# (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%)

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α/Α

Α.Τ.

CPV

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

27/15

CPV: 48620000-0, 48900000-7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

TEM

30

170,00 €

5.100,00 €

TEM

15

170,00 €

2.550,00 €

3

820,00 €

ΤΜΗΜΑ 1
1

1

2

2

48620000-0
48620000-0

48620000-0
3

3

WinPro 8.1 Upgrd OLP NL Gov
WinPro 8.1 OLP NL Legalization
GetGenuine SmallandMedmOrg
Windows Server 2012 STD edition
R2 (WinSvrStd 2012R2 OLP NL Gov
2Proc)

ΤΕΜ

ΜΕΡ.ΣΥΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1
ΦΠΑ 23%

2.460,00 €
10.110,00 €
2.325,30 €

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

12.435,30 €

ΤΜΗΜΑ 2
4

4

48900000-7

Εφαρμογή απομακρυσμένης
υποστήριξης

ΠΑΚ

1

1.000,00 €

ΜΕΡ.ΣΥΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2

ΜΕΡ.ΣΥΝ.ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1 & 2
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2

Αγ. Παρασκευή, 05/05/2015
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αγ. Παρασκευή, 05/05/2015
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΣΗΦ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ΄

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

1.000,00 €
1.000,00 €
230,00 €
1.230,00 €
11.110,00 €
2.555,30 €
13.665,30 €

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:#13.665,30€# (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%)
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

27/15

CPV: 48620000-0, 48900000-7

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των αδειών λογισμικών, για την
χρήση τους, όπως προδιαγράφονται παρακάτω, καθώς και στη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες παραδοτέων αδειών των ζητούμενων
λογισμικών.
1.2 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο των ζητούμενων
υπηρεσιών.
2. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1
ΑΡΘΡΟ 1

WinPro 8.1 Upgrd OLP NL Gov

Για την προμήθεια μιας άδειας Windows Pro 8.1 Upgrade OLP NL Gov (FQC-08202) για Η/Υ, ή νεότερη,
με δικαίωμα downgrade.
ΤΙΜΗ ΜΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (170,00)
ΑΡΘΡΟ 2

WinPro 8.1 OLP NL Legalization GetGenuine SmallandMedmOrg

Για την προμήθεια μιας άδειας Windows Pro 8.1 OLP NL Legalization GetGenuine SmallandMedmOrg
(FQC-08149) για Η/Υ, ή νεότερη, με δικαίωμα downgrade.
ΤΙΜΗ ΜΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (170,00)
ΑΡΘΡΟ 3

Windows Server 2012 R2 Standard edition (WinSvrStd 2012R2 OLP NL Gov)

Για την προμήθεια μιας άδειας Windows Server 2012 R2 Standard edition (WinSvrStd 2012R2 OLP NL
Gov) για Server.
ΤΙΜΗ ΜΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΕΥΡΩ: ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (820,00)
ΤΜΗΜΑ 2
ΑΡΘΡΟ 4
Εφαρμογή απομακρυσμένης υποστήριξης
Για τη χρήση εφαρμογής απομακρυσμένης υποστήριξης για δύο (2) Τεχνικούς, για την κάλυψη των
αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία θα πληροί τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

1.

2.

Να υπάρχει κεντρική κονσόλα διαχείρισης, με δυνατότητα διαχείρισης δικαιωμάτων σε τεχνικούς, όπου ο
ένας θα είναι ο κύριος διαχειριστής, απεριόριστος αριθμός χρηστών (clients), ομαδοποίησης των clients και
πλήρη ασφάλεια στην σύνδεση και επικοινωνία.
Να έχει τη δυνατότητα ελέγχου και διάγνωση των δεδομένων σε βάθος (System Info -Πληροφορίες
Συστήματος), για την διαχείριση και αξιολόγηση του προβλήματος.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Να έχει τη δυνατότητα ελέγχου των προγραμμάτων που εκτελούνται, του εγκατεστημένου λογισμικού, των
διαθέσιμων πόρων, έλεγχος των συμβάντων χωρίς να σταματάει η λειτουργία του χρήστη.
Να δίνει τη δυνατότητα πάντα καλύτερης απόδοσης για σενάρια που χρησιμοποιούν Firewalls ή άλλου
τύπου δικτύου προστασίας, καθώς και τη δυνατότητα υποστήριξης ακόμα και σε Η/Υ που δεν έχουν
πρόσβαση στο Internet αλλά χρησιμοποιούν Proxy ρυθμίσεις στο ίδιο δίκτυο LAN.
Να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μια τυπική γραμμή εντολών ή ένα PowerShell χωρίς να χρειαστεί
να ανοιχθεί μια απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας. Συμβατό με Batch files και Scripts.
Να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας προηγμένων ειδοποιήσεων συστήματος (CPU, χρήση της μνήμης, χώρο
στο δίσκο, process ή services για τα Windows με αναλυτικές πληροφορίες).
Να έχει τη δυνατότητα εύρεσης των updates και των patches που λείπουν από το λειτουργικό σύστημα με
δυνατότητα άμεσης επιδιόρθωσης αυτών.
Να έχει τη δυνατότητα ορισμού εμφάνισης μηνυμάτων για το εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις
(όπως αν έχει πέσει η σύνδεση με το δίκτυο, αν η εφαρμογή υποστήριξης είναι κλειστή, συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα, κ.λ.π.)
Να έχει τη δυνατότητα να μπορούν πολλαπλοί τεχνικοί να είναι σε μια συνεδρία, καθώς και κάθε ένας να
μπορεί να χρησιμοποιήσει ανεξάρτητα όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
Να έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής απεριόριστης ταυτόχρονης απομακρυσμένης συνεδρίας μέσω της
κονσόλας.
Να έχει τη δυνατότητα για εύκολη ανάπτυξη σεναρίων για πολλαπλές μηχανές από ένα κεντρικό περιβάλλον,
με προηγμένες τεχνολογίες όπως τον προγραμματισμό, τα χρονικά όρια και τα πλαίσια.
Να έχει τη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς αρχείων και φακέλων, με δυνατότητα παύσης και συνέχισης της
μεταφοράς ή αλλαγής της σειράς στην ουρά των αρχείων.
Να έχει τη δυνατότητα ώστε ο απομακρυσμένος υπολογιστής να μπορεί ξαναρχίσει άμεσα μετά από
επανεκκίνηση, ακόμη και σε ασφαλή λειτουργία, χωρίς να απαιτεί έναν τοπικό χρήστη να συνδεθεί σε τοπικό
επίπεδο.
Να έχει τη δυνατότητα διαδρομής τοπικής κυκλοφορίας στο απομακρυσμένο δίκτυο χωρίς καμία επιπλέον
ρύθμιση.
Να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας αναλυτικών εκθέσεων αναγράφοντας κάθε σχετική δραστηριότητα
(ειδοποιήσεις που ενεργοποιούνται, scripts που εκτελούνται, ξεπερασμένο λογισμικό, συνεδρίες).
Να έχει τη δυνατότητα κλειδώματος του απομακρυσμένου χρήστη καθώς και χρήση laser point για
εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής της απομακρυσμένης οθόνης.
Να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας αιτημάτων υποστήριξης από τους χρήστες, έκθεση αιτημάτων ανά
χρήστη, σήμανση ολοκλήρωσης αιτήματος ανά τεχνικό, αναφορά εκκρεμών αιτημάτων.
Υποστήριξη της εφαρμογής για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, όπου περιλαμβάνει την υποστήριξη
της εφαρμογής, υποστήριξη των τεχνικών, εκπαίδευση, πληροφορίες

Το πακέτο της εφαρμογής απομακρυσμένης υποστήριξης θα παρέχει άδεια για δύο τεχνικούς και θα έχει
διάρκεια για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης..
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΕΥΡΩ: Χίλια (1.000,00)

Αγ. Παρασκευή, 05/05/2015
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αγ. Παρασκευή, 05/05/2015
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΣΗΦ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ΄

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:#13.665,30€# (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%)
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

27/15

CPV: 48620000-0, 48900000-7

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την παροχή αδειών λειτουργικών συστημάτων για
υπολογιστές και servers, καθώς και άδεια χρήσης εφαρμογής απομακρυσμένης υποστήριξης, για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Όπου στη παρούσα αναγράφεται «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» νοείται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, όπου δε
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αυτός που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος της κάθε υπηρεσίας ή προμήθειας.
Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο:

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας Μελέτης ισχύουν οι διατάξεις:
- του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.»
- τα άρθρα 209, 273 και λοιπές διατάξεις του ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’)
- του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
- του άρθρου 157 «Εγγυήσεις» του νόμου 4281/2014
- του άρθρου 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων» του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ29Α/19-3-2015).
Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εφαρμόζονται οι σχετικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο Αναλυτικό Τιμολόγιο της παρούσας
Μελέτης.
Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι :
1. Το συμφωνητικό
2. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Η Οικονομική Προσφορά
4. Ο Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός της Μελέτης
5. Το Τιμολόγιο Μελέτης
6. Η Τεχνική Περιγραφή
Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
β. Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ. Συνεταιρισμοί,
και ως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80, με αντίστοιχο αντικείμενο δραστηριότητας με την υπηρεσία
για την οποία λαμβάνουν μέρος.
Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο:

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, που θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αγίας
Παρασκευής, με ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2015» και τα πλήρη
στοιχεία του προσφερόμενου.
Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, ανεξάρτητους και
σφραγισμένους φακέλους με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα
αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου:
Α. Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:
Α1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει:
1.
ότι έχει λάβει γνώση των όρων της μελέτης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι έλαβε γνώση των
τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να εκτελέσει την προμήθεια εντός του συμβατικού χρόνου, καθώς και ότι
δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.
2.
ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς
όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται την καταβολή εισφορών και ως προς τις
φορολογικές του υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
3.
τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται την καταβολή εισφορών.
4.
ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Δήμου Αγίας
Παρασκευής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης της πρόσκλησης ή της υπαναχώρησης του Δήμου Αγίας
Παρασκευής ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης.
5.
ότι θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά των περ. 2 και 3, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
Α2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή Μητρώου περί εγγραφής σ’ αυτό, όπου θα αναφέρεται η
επαγγελματική δραστηριότητα.
Β. Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου θα περιλαμβάνει τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των
προσφερόμενων ειδών.
Γ. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο και θα περιλαμβάνει το έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς της υπηρεσίας, που θα είναι συμπληρωμένο από τους ενδιαφερόμενους.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα σε έντυπα της Υπηρεσίας.
.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα των έγγραφων
σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, άνευ ορίου, επί της
τιμής του προϋπολογισμού έκαστου άρθρου, που συντάχθηκε από τον εργοδότη, στο οποίο επιλέγει ο
διαγωνιζόμενος να προσφέρει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του π.δ. 28/1980.
Για το τμήμα 1, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν - επί ποινή αποκλεισμού - να υποβάλλουν προσφορά για το
σύνολο των άρθρων του τμήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το ένα, είτε για τα δύο τμήματα του
προϋπολογισμού.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
Δεν προβλέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από το φυσικό πρόσωπο
που υποβάλλει την προσφορά ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή ενώσεως ή συνεταιρισμού,
και όλες οι σελίδες μονογράφονται από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα
των προσφορών. Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ.). Επίσης,
εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα ονοματεπώνυμα
των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται
λόγος αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.
Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους,
παραλαμβάνεται από το Γραφείο Προμηθειών του τμήματος Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών του
Δήμου. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς θα υποβάλλεται και σε αντίγραφο με αναγραφή «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Σε
περίπτωση διαφοράς μεταξύ των δύο εντύπων ισχύει το πρωτότυπο έντυπο.
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για κάθε τμήμα χωριστά, η οποία προκύπτει
από την εφαρμογή ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της τιμής κάθε άρθρου του αντίστοιχου
τμήματος του προϋπολογισμού της μελέτης.
Επισημαίνεται ότι:
α. αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης
ολογράφως και αριθμητικώς.
β. η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής.
γ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά ανά τμήμα και όπως αναφέρεται ανωτέρω.

δ. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε
Επιτροπή Διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει, μονογράψει και σφραγίσει τη διόρθωση αυτή. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Ε.Δ.
ε. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
στ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ζ. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
η. Εφόσον διαπιστωθούν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, οι αντίστοιχοι υποψήφιοι καλούνται, ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού και ο μειοδότης προκύπτει κατόπιν κλήρωσης μεταξύ αυτών.
Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ

Στην συνολική τιμή κάθε προσφοράς εννοείται ότι θα περιλαμβάνονται όλες γενικά οι κρατήσεις και
δαπάνες για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του τιμολογίου και παράδοσης
αυτής.
7.1: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
7.1.1 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
7.1.2 Δεν προβλέπεται η πληρωμή πρόσθετης καταβολής (πριμ) στην παρούσα σύμβαση.
Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο.
Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο:

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

Η παροχή αδειών θα είναι σύμφωνη με τα αναγραφόμενα στο Αναλυτικό Τιμολόγιο της παρούσας
Μελέτης, καθώς και στην παρούσα Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Σε περίπτωση που τις άδειες συνοδεύουν κωδικοί (πχ χρήσης, ενεργοποίησης, κλπ), αυτοί θα
παραδοθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον υπεύθυνο του Τμήματος Πληροφορικής του Δήμου
Η προθεσμία εκτελέσεως του κάθε τμήματος ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, από την
υπογραφή του συμφωνητικού.
Σε περίπτωση υπερβάσεως της παραπάνω προθεσμίας, ή μη εκτέλεσης ή παροχή των ζητούμενων,
ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή των αδειών χρήσης των λογισμικών θα γίνει από την αρμόδια κατά νόμο Επιτροπή.
περίπτωση που τις άδειες συνοδεύουν κωδικοί (πχ χρήσης, ενεργοποίησης, κλπ), αυτοί θα παραδοθούν
σφραγισμένο φάκελο στον υπεύθυνο του Τμήματος Πληροφορικής του Δήμου. Ο ανάδοχος υποχρεούται
αντικαταστήσει τυχόν άδεια (ή τύπου αδείας) που είναι τυχόν λάθος. Σε περίπτωση δυστροπίας του αναδόχου,
συμμόρφωση και αποκατάσταση αυτών, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο:

Σε
σε
να
σε

ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή οποιαδήποτε ζημιά που
προκαλείται από τον ανάδοχο, βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο ανάδοχος .
Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως
αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου µε το 5% της συνολικής συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 157 του Ν.4281/2014).
Η εγγυητική επιστολή, που θα καταθέσει ο ανάδοχος, θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Δημοσίου, οποιαδήποτε αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων που θα αφορά τη καλή εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με τους όρους της μελέτης και την
εμπρόθεσμη παράδοση.
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες
από το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης που ορίζεται παραπάνω. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική
παραλαβή των ζητουμένων και εφόσον ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο: ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει σε ευρώ, ύστερα από προσκόμιση τιμολογίου και των
αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του προμηθευτού και αφού προηγηθεί η
παραλαβή των αντίστοιχων αδειών, από την αρμόδια Επιτροπή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τη
Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών πληρωμής δεν
μπορεί να γίνει πριν από την παραλαβή.
Δεν θα δοθεί προκαταβολή.
Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Το απαιτούμενο προσωπικό, ο απαιτούμενος εξοπλισμός, καθώς και κάθε κόστος που χρειάζονται για την
εκτέλεση της υπηρεσίας, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Αγ. Παρασκευή, 05/05/2015
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αγ. Παρασκευή, 05/05/2015
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΣΗΦ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ΄

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ

(Θ.Σ.)

ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΣΤΗΜΑΤΑ 2015»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
#13.665,30€# (Με Φ.Π.Α. 23%)
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:
27/2015

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έλαβα γνώση των σχετικών τευχών και όρων της παραπάνω μελέτης και δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνω την εκτέλεση
αυτής, προσφέροντας για κάθε τμήμα, όπως παρακάτω:

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α

Α.Τ.

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

TEM

30

170,00 €

TEM

15

170,00 €

ΤΕΜ

3

820,00 €

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1
1

1

2

2

48620000-0
48620000-0

48620000-0
3

3

Λειτουργικό σύστημα WinPro 8.1
Upgrd OLP NL Gov
WinPro 8.1 OLP NL Legalization
GetGenuine SmallandMedmOrg
Windows Server 2012 STD edition
R2 (WinSvrStd 2012R2 OLP NL
Gov 2Proc)

ΜΕΡ.ΣΥΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΣΤΗΜΑΤΑ 2015» (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Α/Α

Α.Τ.

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

TEM

1

1.000,00 €

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑ 2
4

4

48900000-7

Εφαρμογή απομακρυσμένης
υποστήριξης

ΜΕΡ.ΣΥΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2

ΜΕΡ.ΣΥΝ.ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1 & 2
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 & 2

Δηλώνω υπεύθυνα ότι λαμβάνω μέρος για το τμήμα/τα __________________________
Η προσφορά ισχύει για ________________________________________
Το συνολικό ποσό προσφοράς ανέρχεται στο ποσό (ολογράφως) _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
Αγία Παρασκευή
/
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΝ

/2015

