Κέρκυρα, 26/3/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ
Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης,
Οργάνωσης & Πληροφορικής
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής &
Επικοινωνιών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α

Αριθμός μελέτης: 9

ΤΚ 49100, Κέρκυρα
Πληροφορίες: κ. Σπ. Βερονίκης
Τηλ.: 26613-62728
email: veronikis@corfu.gov.gr

ΜΕΛΕΤΗ τμήματος Τ.Π.Ε
για την
“Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης κατά την περίοδο επιβολής των έκτακτων
μέτρων της Κεντρ. Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού”
με την διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης

Μάρτιος 2020

“Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης κατά την περίοδο επιβολής των έκτακτων
μέτρων της Κεντρ. Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού”
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ
Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης,
Οργάνωσης & Πληροφορικής
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής &
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Τηλ.: 26613-62728
email: veronikis@corfu.gov.gr

Αριθμός μελέτης: 9

Τεχνική Περιγραφή και φύλλα συμμόρφωσης
για την
“Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης κατά την περίοδο επιβολής των έκτακτων
μέτρων της Κεντρ. Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού”
με την διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης
Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να
καλύπτει ο προσφερόμενος εξοπλισμός, ανά ομάδα ζητούμενων αντικειμένων. Οι οικονομικοί φορείς
οφείλουν να αναφέρουν αν προσφέρουν τα είδη της ομάδας, τις τεχνικές προδιαγραφές του
εξοπλισμού που προσφέρουν (οι οποίες πρέπει να αντιστοιχούν ή να υπερκαλύπτουν τις
ζητούμενες), καθώς και παραπομπή στην αντίστοιχη ενότητα και σελίδα του φυλλαδίου στο οποίο
περιγράφεται ο προσφερόμενος εξοπλισμός.
Όσον αφορά στην επεξεργαστική ισχύ των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα προσφερόμενα
προϊόντα θα πρέπει να διαθέτουν επεξεργαστή ο οποίος να συγκεντρώνει βαθμό επιδόσεων
(performance score) ίσο ή μεγαλύτερο από την ελάχιστη ζητούμενη τιμή, όπως αυτή καθορίζεται
στην ταξινόμηση με το λογισμικό Passmark, η οποία (ταξινόμηση) διατίθεται εδώ:
https://www.passmark.com/about/index.php (ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης: 23 Μαρτίου 2020)
Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται τα φύλλα συμμόρφωσης τα οποία περιγράφουν τις ελάχιστες
ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, τα οποία οι προσφέροντες οφείλουν να συμπληρώσουν, να
υπογράψουν και να υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή, ως μέρος της Τεχνικής τους προσφοράς.

“Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης κατά την περίοδο επιβολής των
έκτακτων μέτρων της Κεντρ. Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του
κορωνοϊού”

σελ. 1/8

Ομάδα 1: Tablets
α/α Περιγραφή προδιαγραφής

Ελάχιστη ζητούμενη
τιμή

Τιμή προδιαγραφής του
προσφερόμενου
εξοπλισμού
(συμπληρώνεται από
τον οικονομικό φορέα *)

1

Κατασκευαστής

-------------->

Μοντέλο

-------------->

Μέγεθος και ανάλυση οθόνης

> 10''
>= 1920 x 1080

2

Λειτουργικό σύστημα

Google Android 8
(Oreo) ή
μεταγενέστερο

3

Επεξεργαστής

Octa-core

4

Μνήμη RAM

>= 2 GB

5

Κάμερα 1

>= 5 Mpx

6

Κάμερα 2 (εμπρόσθια, για τηλεδιάσκεψη)

>= 2 Mpx

7

Πρωτόκολλο ασύρματης δικτύωσης

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

8

Λοιπά πρωτόκολλα επικοινωνίας

Bluetooth (προαιρετικά)

9

Θύρα USB

Τουλάχιστον 1 θύρα

10

Ηχεία

Ενσωματωμένο ηχείο/α

11

Κάρτα μνήμης

SD

12

Xωρητικότητα Μπαταρίας

> 4500 mAh

13

Ενσωματωμένη αποθηκευτική μνήμη

>= 16 GB

14

Θήκη/book-stand μεταφοράς του tablet

Μία (1) ανά
προσφερόμενο τεμάχιο

* Ο οικονομικός φορέας καταχωρεί παραπομπή προς το σχετικό τεχνικό φυλλάδιο περιγραφής του
προϊόντος, το οποίο υποβάλει με την προσφορά του.

“Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης κατά την περίοδο επιβολής των
έκτακτων μέτρων της Κεντρ. Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του
κορωνοϊού”

σελ. 2/8

Ομάδα 2: Laptops
α/α Περιγραφή προδιαγραφής

Ελάχιστη ζητούμενη
τιμή

Τιμή προδιαγραφής του
προσφερόμενου
εξοπλισμού
(συμπληρώνεται από
τον οικονομικό φορέα *)

1

Κατασκευαστής

-------------->

Μοντέλο

-------------->

Επεξεργαστής

Performance Score >
7.000
(κατά Passmark
Software)

2

Μνήμη cache

>= 3 MB

3

Μνήμη RAM

>= 8 GB DDR4

4

Χωρητικότητα δίσκου

>= 256 GB Solid State
Disk (SSD)

5

Μέγεθος και ανάλυση οθόνης

> 14'' με υποστήριξη
ανάλυσης 1920 x 1080

6

Ενσωματωμένη κάμερα

Ναι

7

Ενσύρματο δίκτυο (Ethernet)

Nai, με
υποστηριζόμενους
ρυθμούς μετάδοσης
έως και 1 Gbps

8

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα ασύρματης IEEE 802.11 b/g/n με
δικτύωσης (WiFi)
ρυθμούς μετάδοσης
μεγαλύτερους από
100Mbps

9

Θύρες USB

>= 2

10

Θύρες εξόδου σήματος video

HDMI και προαιρετικά
VGA

11

Ενσωματωμένος καρταναγνώστης SD

Ναι

12

Χωρητικότητα μπαταρίας

> 30 Wh, τεχνολογίας
Li-Ion

13

Λειτουργικό σύστημα

Microsoft Windows 10,
αρχιτεκτονικής 64bit

* Ο οικονομικός φορέας καταχωρεί παραπομπή προς το σχετικό τεχνικό φυλλάδιο περιγραφής του
προϊόντος, το οποίο υποβάλει με την προσφορά του.
“Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης κατά την περίοδο επιβολής των
έκτακτων μέτρων της Κεντρ. Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του
κορωνοϊού”

σελ. 3/8

Ομάδα 3: Webcams
α/α Περιγραφή προδιαγραφής

Ελάχιστη ζητούμενη
τιμή

Τιμή προδιαγραφής του
προσφερόμενου
εξοπλισμού
(συμπληρώνεται από
τον οικονομικό φορέα *)

Κατασκευαστής

-------------->

Μοντέλο

-------------->

1

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

Windows
10.1/8.1/8/7/Vista/XP

2

Frame rate

>= 30 fps

3

Υποστήριξη ήχου

Ενσωματωμένο
μικρόφωνο

4

Αυτόματη εστίαση (autofocus)

Ναι

5

Διεπαφή σύνδεσης με τον Η/Υ

Θύρα USB

* Ο οικονομικός φορέας καταχωρεί παραπομπή προς το σχετικό τεχνικό φυλλάδιο περιγραφής του
προϊόντος, το οποίο υποβάλει με την προσφορά του.

“Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης κατά την περίοδο επιβολής των
έκτακτων μέτρων της Κεντρ. Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του
κορωνοϊού”

σελ. 4/8

Ομάδα 4: Access Points
α/α Περιγραφή προδιαγραφής

Ελάχιστη ζητούμενη
τιμή

Τιμή προδιαγραφής του
προσφερόμενου
εξοπλισμού
(συμπληρώνεται από
τον οικονομικό φορέα *)

Κατασκευαστής

-------------->

Μοντέλο

-------------->

1

Υποστηριζόμενος ρυθμός μετάδοσης

>= 300 Mpbs

2

Συχνότητα λειτουργίας

2.4GHz

3

Θύρες μεταφοράς δεδομένων

RJ45 (ethernet jack)

4

Δυνατότητα τροφοδοσίας συσκευής
μέσω του καλωδίου μεταφοράς
δεδομένων (PoE)

Ναι

5

Πρωτόκολλα κρυπτογράφησης

Τουλάχιστον
WPA/WPA2

* Ο οικονομικός φορέας καταχωρεί παραπομπή προς το σχετικό τεχνικό φυλλάδιο περιγραφής του
προϊόντος, το οποίο υποβάλει με την προσφορά του.

“Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης κατά την περίοδο επιβολής των
έκτακτων μέτρων της Κεντρ. Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του
κορωνοϊού”

σελ. 5/8

Ομάδα 5: Projector
α/α Περιγραφή προδιαγραφής

Ελάχιστη ζητούμενη
τιμή

Τιμή προδιαγραφής του
προσφερόμενου
εξοπλισμού
(συμπληρώνεται από
τον οικονομικό φορέα *)

Κατασκευαστής

-------------->

Μοντέλο

-------------->

1

Τύπος προβολέα

DLP ή 3LCD

2

Υποστήριξη δικτύου

Προαιρετικά

3

Φωτεινότητα εικόνας

> 3.000 lumens

4

Αντίθεση εικόνας

> 13.000 : 1

5

Υποστηριζόμενη ανάλυση εικόνας

>= 1024 x 800

6

Χρόνος ζωής της λυχνίας (σε κανονική
χρήση)

> 4.000 ώρες

7

Διεπαφές εισόδου σήματος εικόνας/video HDMI και
VGA (Dsup 15 pin)

* Ο οικονομικός φορέας καταχωρεί παραπομπή προς το σχετικό τεχνικό φυλλάδιο περιγραφής του
προϊόντος, το οποίο υποβάλει με την προσφορά του.

“Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης κατά την περίοδο επιβολής των
έκτακτων μέτρων της Κεντρ. Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του
κορωνοϊού”

σελ. 6/8

Ομάδα 6: Ηχεία κλπ
α/α Περιγραφή προδιαγραφής

Ελάχιστη ζητούμενη
τιμή

Τιμή προδιαγραφής του
προσφερόμενου
εξοπλισμού
(συμπληρώνεται από
τον οικονομικό φορέα *)

Ηχεία: Κατασκευαστής

-------------->

Ηχεία: Μοντέλο

-------------->

1

Hχεία: Πλήθος ηχείων

2

2

Ηχεία: τρόπος σύνδεσης

Τουλάχιστον
ενσύρματος.
Προαιρετικά, μπορεί να
υποστηρίζεται και το
πρωτόκολλο Bluetooth.

3

Ηχεία: καλώδιο μεταφοράς ήχου

3,5mm stereo jack

4

Ηχεία: ισχύς

> 1 Watt

5

Ηχεία: τροφοδοσία

Θύρα USB ή άλλη πηγή
ρεύματος.
Συμπληρωματικά,
μπορεί να
χρησιμοποιούνται και
μπαταρίες.

Ηχεία: Κατασκευαστής

-------------->

Ηχεία: Μοντέλο

-------------->

6

Μεμβράνη προστασίας οθόνης για Tablet: Κατάλληλο για οθόνη
μέγεθος μεμβράνης
10.1΄΄

7

Μεμβράνη προστασίας οθόνης για Tablet: 15 συσκευασίες οι
πλήθος προσφερόμενων μεμβρανών
οποίες περιέχουν
τουλάχιστον 1
μεμβράνη

* Ο οικονομικός φορέας καταχωρεί παραπομπή προς το σχετικό τεχνικό φυλλάδιο περιγραφής του
προϊόντος, το οποίο υποβάλει με την προσφορά του.

“Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης κατά την περίοδο επιβολής των
έκτακτων μέτρων της Κεντρ. Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του
κορωνοϊού”

σελ. 7/8

Ομάδα 7: Λογισμικό απομεμακρυσμένης διαχείρισης
α/α Περιγραφή προδιαγραφής

Ελάχιστη ζητούμενη
τιμή

Τιμή προδιαγραφής του
προσφερόμενου
εξοπλισμού
(συμπληρώνεται από
τον οικονομικό φορέα *)

Κατασκευαστής

-------------->

Ονομασία λογισμικού

-------------->

1

Δυνατότητα σύνδεσης σε
απομεμακρυσμένο σταθμό εργασίας της
Αναθέτουσας Αρχής

ΝΑΙ

2

Πλήθος συσκευών απ' τις οποίες μπορεί εν > 30
δυνάμει να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό
σύνδεσης σε απομεμακρυσμένο σταθμό

3

Πλήθος ταυτόχρονων συνδέσεων σε
απομεμακρυσμένους σταθμούς εργασίας

>=3

4

Δυνατότητα μεταφοράς αρχείων

ΝΑΙ

* Ο οικονομικός φορέας καταχωρεί παραπομπή προς το σχετικό τεχνικό φυλλάδιο περιγραφής του
προϊόντος, το οποίο υποβάλει με την προσφορά του.

Ο συντάξας

Εγκρίνεται
Ο προϊστάμενος του Τμήματος
Τεχνολογιών Πληροφορικής &
Επικοινωνιών

Θεωρείται
Ο Δ/ντής Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης, Οργάνωσης &
Πληροφορικής

Σπυρίδων Βερονίκης
ΠΕ/Α' Μηχ/κων – Ηλεκ/γων

Θεοφάνης Παγκράτης
ΠΕ/Α' Πληροφορικής

Ευάγγελος Πίτσας
ΠΕ/Α' Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κέρκυρα,

26 / 03 / 2020

Κέρκυρα,

26 / 03 / 2020

Κέρκυρα,

26 / 03 / 2020

“Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης κατά την περίοδο επιβολής των
έκτακτων μέτρων της Κεντρ. Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του
κορωνοϊού”

σελ. 8/8

Κέρκυρα, 26/3/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης &
Πληροφορικής
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 6A,
TK. 49100, Κέρκυρα
Πληροφορίες: κ. Σπ. Βερονίκης
Τηλ.: 26613-62728
email: veronikis@corfu.gov.gr

Αριθμός μελέτης: 9

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
για την “Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης κατά την περίοδο επιβολής των
έκτακτων μέτρων της Κεντρ. Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού”
α/α
Ομάδας

Περιγραφή ζητούμενου είδους

Τιμή μονάδος
(προ ΦΠΑ)

Ζητούμενη
ποσότητα

Αξία δαπάνης
(προ ΦΠΑ)

Ομάδα 1:

Tablets
CPV 30213200

217,74 €

15

3.266,10 €

Ομάδα 2:

Φορητοί Η/Υ (laptops)
CPV 30213100

580,65 €

10

5.806,50 €

Ομάδα 3:

Κάμερες τηλεδιάσκεψης (web cameras)
CPV 30237240

40,32 €

25

1.008,00 €

Ομάδα 4:

Κόμβοι ασύρματης πρόσβασης στο
διαδίκτυο (Access Points)
CPV 32413100

48,39 €

5

241,95 €

Ομάδα 5:

Βιντεο-προβολέας (projector)
CPV 38652120

685,48 €

1

685,48 €

Ομάδα 6:

Ηχεία και μεμβράνες προστασίας (μία
για κάθε Tablet, μέγιστου μεγέθους
10.1΄΄)
CPV 30232000

36,29 €

15

544,35 €

Ομάδα 7:

Λογισμικό απομεμακρυσμένης
διαχείρισης σταθμών εργασίας
CPV 48514000

1.250,00 €

1

1.250,00 €

Σύνολο=

12.802,38 €

ΦΠΑ (24%)=

3.072,57 €

Προϋπολογισθείσα δαπάνη=

15.874,95 €

Ο συντάξας

Εγκρίνεται
Ο προϊστάμενος του Τμήματος
Τεχνολογιών Πληροφορικής &
Επικοινωνιών

Θεωρείται
Ο Δ/ντής Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης, Οργάνωσης &
Πληροφορικής

Σπυρίδων Βερονίκης
ΠΕ/Α' Μηχ/κων – Ηλεκ/γων

Θεοφάνης Παγκράτης
ΠΕ/Α' Πληροφορικής

Ευάγγελος Πίτσας
ΠΕ/Α' Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κέρκυρα, 26/3/2020

Κέρκυρα, 26/3/2020

Κέρκυρα, 26/3/2020

Κέρκυρα, ________
Αρ. Πρωτ.: _________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ
Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης,
Οργάνωσης & Πληροφορικής
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής &
Επικοινωνιών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α
ΤΚ 49100, Κέρκυρα
Πληροφορίες: κ. Σπ. Βερονίκης
Τηλ.: 26613-62728
email: veronikis@corfu.gov.gr

Αριθμός μελέτης: 9

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 1ο:

Στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής.

Τα στοιχεία της αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με την εν λόγω δαπάνη προμήθειας αγαθών
περιγράφονται στον κατωτέρω Πίνακα.

Αναθέτουσα Αρχή:

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Αντικείμενο Προμήθειας:

Εξοπλισμός Τηλεδιάσκεψης

CPV:

30213100 (portable computer)
30213200 (tablet computer)
30232000 (peripheral equipment)
30237240 (Web camera)
32232000 (video conferencing equipment)
32413100 (Network routers, switches, etc)
38652120 (Video projectors)
48514000 (Remote access software package )

Χρηματοδότηση:

Ίδιοι πόροι

Προϋπολογισθείσα αξία δαπάνης:

15.874,95€
(συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ)

Ελάχιστη διάρκεια ισχύος προσφορών:

3 μήνες

“Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης κατά την περίοδο επιβολής των
έκτακτων μέτρων της Κεντρ. Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του
κορωνοϊού”

σελ. 1/11

Άρθρο 2ο:

Θεσμικό πλαίσιο

Για τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις και αποφάσεις των παρακάτω
νόμων και λοιπών εγγράφων:


Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).



Η από 14/03/2020 δημοσιευθείσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα “ Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (ΦΕΚ A' 64) και
ειδικότερα το άρθρο 27 “Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως
εργασίας”



H από 26/3/2020, θεωρημένη μελέτη του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών,
της Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Κεντρικής
Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.



Το από _______________ πρωτογενές αίτημα για την δαπάνη της εν λόγω προμήθειας (ΑΔΑΜ
___________________________________).

Άρθρο 3ο:

Έγγραφα της σύμβασης

Ως έγγραφα συνδεδεμένα με τη διαδικασία της υπογραφής δημόσιας σύμβασης για την ανάθεση
της εν λόγω προμήθειας σε οικονομικό φορέα, νοούνται τα εξής:
1.

Η πρόσκληση προς τους οικονομικούς φορείς, για την υποβολή προσφορών

2.

Η θεωρημένη μελέτη απαιτήσεων και προδιαγραφών, της Δ/νσης Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Πληροφορικής, η οποία περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή και
τους πίνακες συμμόρφωσης με τις ελάχιστες, ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

3.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

4. Το παρόν τεύχος σχετικά με τον τρόπο και τις προϋποθέσεις ανάθεσης της δημόσιας
σύμβασης
5.

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων του αναδόχου της σύμβασης

6.

Η προσφορά του αναδόχου

Άρθρο 4ο:

Αξία δαπάνης και χρηματοδότηση της σύμβασης

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δημόσιας σύμβασης προμήθειας των ζητουμένων ειδών ανέρχεται σε
14.324,95€, συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ (24%).
Αναλυτική περιγραφή των τιμών μονάδος ανά ομάδα αγαθών παρατίθεται στο τεύχος Ενδεικτικού
Προϋπολογισμού.

Άρθρο 5ο:

Είδος διαδικασίας

Το ύψος της εν λόγω δημόσιας δαπάνης είναι μικρότερο του ορίου των 20.000€ (προ ΦΠΑ), γι' αυτό και για
την ανάθεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης (σε έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς) επιλέγεται
“Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης κατά την περίοδο επιβολής των
έκτακτων μέτρων της Κεντρ. Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του
κορωνοϊού”

σελ. 2/11

η διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, κατά τα προβλεπόμενο στο άρθρο 118 του Ν.4412/16, ως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 6ο:

Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 7ο:

Αντικείμενο της υπό ανάθεση δημόσιας σύμβασης

Η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, ήτοι tablets,
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, καμερών τηλεδιάσκεψης (web cameras), κόμβων ασύρματης
δικτύωσης, ενός βιντεοπροβολέα καθώς και λογισμικού απομεμακρυσμένης διαχείρισης σταθμών
εργασίας, προκειμένου να μπορούν να διεξάγονται συνεδρίες τηλεδιασκέψεων μεταξύ των αιρετών μελών
και των στελεχών του Δήμου, κατά την περίοδο επιβολής των έκτακτων μέτρων που έλαβε η Κεντρική
Κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας COVID-19.

Άρθρο 8ο:

Προθεσμία υποβολής προσφορών

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στην Υπηρεσία
Πρωτοκόλλου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α, ΤΚ
49100, Κέρκυρα, μέχρι και την ημέρα _____________________ και ώρα 15:00.

Άρθρο 9ο:

Χρόνος ισχύος προσφορών

Η προσφορά που κατατίθεται από κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα δεσμεύει αυτόν για διάστημα
τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσής της.

Άρθρο 10ο: Τρόπος σύνταξης και υποβολής προσφοράς
Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, επί του
οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
της/του _____________[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ]____________
_________[ΑΦΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ] _________
_________[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ] _________
για την απ' ευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την
“Προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης”
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α, ΤΚ. 49100, Κέρκυρα
“Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης κατά την περίοδο επιβολής των
έκτακτων μέτρων της Κεντρ. Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του
κορωνοϊού”

σελ. 3/11

Το περιεχόμενο του φακέλου αυτού θα διαχωρίζεται στις εξής ενότητες:
1. Δικαιολογητικά συμμετοχής & κατακύρωσης
2. Φύλλα Συμμόρφωσης και λοιπό υλικό πληροφόρησης, αναφορικά με τις ζητούμενες Τεχνικές
Προδιαγραφές
3. Οικονομική Προσφορά
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες εκ των ομάδων των
ζητούμενων αγαθών, όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική Τεχνική Έκθεση της θεωρημένης μελέτης.

Άρθρο 11ο:

Δικαιολογητικά συμμετοχής & κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης

Προκειμένου να συμμετέχει ένας οικονομικός φορέας στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
πρέπει να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73, του Ν.4412/2016, ως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, ο κάθε προσφέρων οικονομικός
φορέας υποβάλει δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού οι
οποίοι αναλυτικότερα περιγράφονται στο της παρούσας, σύμφωνα με τους οποίους:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77
του Ν.4412/2016,
γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα
με το άρθρο 84 του Ν.4412/2016.
δ) νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας του οικονομικού φορέα
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι έγγραφα αρμόδιων φορέων ή Δημοσίων Αρχών, για την βεβαίωση της μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή ή σύντομη έκδοση
των πιστοποιητικών, βεβαίωσεων και λοιπών εγγράφων (π.χ. Πιστοποιητικά Δικαστικών Αρχών), ο
οικονομικός φορέας υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής του αντίστοιχου λόγου αποκλεισμού,
με την υποχρέωση να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή το αντίστοιχο πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ μόλις
αυτό καταστεί διαθέσιμο.
Ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στην διαδικασία, εξαιρείται της υποχρέωσης υποβολής εγγράφων
ως δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης στην περίπτωση:


που η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει ήδη το/-α ζητούμενο/-α δικαιολογητικό/-ά



που η Αναθέτουσα Αρχή έχει την δυνατότητα και την εξουσιοδότηση από τον οικονομικό φορέα να
αναζητήσει αυτεπαγγέλτως το/-α ζητούμενο/-α δικαιολογητικό/-ά.

Αναλυτικότερα, τα έγγραφα αυτά παρουσιάζονται στον κατωτέρω Πίνακα.

“Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης κατά την περίοδο επιβολής των
έκτακτων μέτρων της Κεντρ. Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του
κορωνοϊού”

σελ. 4/11

Περιγραφή
προυπόθεσης
συμμετοχής

Περιγραφή αποδεικτικού εγγράφου

Ποινικά αδικήματα

Φορολογικές
ασφαλιστικές
παραβάσεις

και

Έγγραφα σύστασης
εταιρείας

Έγγραφα
εκπροσώπησης



Υπεύθυνη Δήλωση περί μη έκδοσης καταδικαστικής απόφασης εις
βάρος του οικονομικού φορέα για (α) συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, (β) δωροδοκία, (γ) απάτη, (δ) τρομοκρατικά εγκλήματα,
(ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η
υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο της εταιρείας και πρέπει να καλύπτει και τα μέλη
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της ή μέλη που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στην εταιρεία.



Προ της υπογραφής της σύμβασης, ο κάθε φορέας ο οποίος
αναδεικνύεται ως προσωρινός ανάδοχος, θα κληθεί να υποβάλει
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου των ανωτέρω φυσικών προσώπων,
έκδοσης όχι προγενέστερης των 3 μηνών από την ημερομηνία
δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών



Βεβαίωση
φορολογικής
ενημερότητας
δημοπρασίες/διαγωνισμούς)



Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρείας, από κάθε
φορέα ασφάλισης στον οποίο συμμετέχει το προσωπικό του
οικονομικού φορέα



Βεβαίωση καταχώρησης της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(ΓΕΜΗ)



Υ/Δ περί μη λύσης της εταιρείας, μη υπαγωγής σε καθεστώς
πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού, εκκαθάρισης, εξυγίανσης ή
άλλης ανάλογης κατάστασης



Εκτύπωση από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ απ' την οποία να
προκύπτει η μη διακοπή δραστηριοτήτων της εταιρείας



Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ για την εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και
οποιαδήποτε άλλη απόφαση των εταίρων/μετόχων/κλπ της
εταιρείας για την νόμιμη εκπροσώπησή της στην διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης.

(για

συμμετοχή

σε

Σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα
Όταν ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο (εταιρεία, ένωση εταιρειών, κ.α.) πρέπει να
προσκομίσει κατ' ελάχιστον υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ποιος
είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.
Στην περίπτωση νομικών προσώπων, οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν και υπογράφονται:


από τους διαχειριστές του νομικού προσώπου, όταν αυτό είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.,



από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό
πρόσωπο είναι Α.Ε.



σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του



από κάθε μέλος τυχόν κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών που συμμετέχει στη διαδικασία.

“Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης κατά την περίοδο επιβολής των
έκτακτων μέτρων της Κεντρ. Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του
κορωνοϊού”
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Η ημερομηνία υπογραφής κάθε υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας
δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.
Σχετικά με το απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι Αναθέτουσες Αρχές δύνανται να
απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε
περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους
του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. (άρθρο 80
παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά
ιδίως:



αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,



ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε
με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019).
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τα ζητούμενα αποδεικτικά μέσα και δεν προσέλθει για την
υπογραφή της δημόσιας σύμβασης εντός της οριζόμενης από την Αναθέτουσα Αρχή προθεσμίας,
κηρύσσεται έκπτωτος και καλείται προς προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών ο προσφέρων που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη συμφέρουσα (από οικονομικής άποψης) προσφορά.
Σχετικά με τον χρόνο ισχύος και έκδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής & κατακύρωσης
Τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικά συμμετοχής & κατακύρωσης της δημόσιας
σύμβασης γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση
που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους
(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των ανωτέρω δικαιολογητικών
αναφέρονται στο υπ' αριθμ. πρωτ. 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Περιεχόμενο ενότητας τεχνικής προσφοράς – Φύλλα συμμόρφωσης
Η τεχνική περιγραφή της προσφοράς του οικονομικού φορέα απαρτίζεται από τα συμπληρωμένα φύλλα
συμμόρφωσης του προσφερόμενου υλικού (ως προς τις ζητούμενες προδιαγραφές) καθώς και από τα
τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού, προς τα οποία γίνονται οι παραπομπές στα φύλλα συμμόρφωσης.
Στις παραπομπές αυτές πρέπει να δίνεται σαφής αναφορά στην ονομασία του τεχνικού φυλλαδίου και την
σελίδα στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις ζητούμενες
προδιαγραφές.
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Ο οικονομικός φορέας μπορεί να περιλαμβάνει κάθε άλλο στοιχείο το οποίο εκτιμά ότι θα διευκολύνει την
Υπηρεσία κατά τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών του προσφερόμενου υλικού.
Περιεχόμενο ενότητας οικονομικής προσφοράς
Η οικονομική προσφορά κάθε οικονομικού φορέα πρέπει να είναι χαμηλότερη της ενδεικτικής τιμής του
προϋπολογισμού, τόσο στο σύνολό της όσο και κατά τις επιμέρους Ομάδες ζητούμενων υλικών.
Για τον λόγο αυτό, οι προσφερόμενες τιμές περιγράφονται ως ποσοστά έκπτωσης επί των ενδεικτικών
τιμών ποσοτήτων (προ ΦΠΑ), για κάθε μία από τις Ομάδες των ζητουμένων υλικών. Τα ποσοστά
αναγράφονται ολογράφως και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Για την κατακύρωση λαμβάνεται
υπόψη η προσφερόμενη τιμή που προκύπτει από την μέση έκπτωση.
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Μέρος 2ο: ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 12ο: Εγγυήσεις
Για τη συμμετοχή στην διαδικασία ανάδειξης αναδόχου δεν απαιτείται ως δικαιολογητικό
συμμετοχής Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.
Για την Καλή Εκτέλεση της προμήθειας δεν απαιτείται η προσκόμιση προς την Αναθέτουσα Αρχή
εγγυήσεως Καλής Εκτέλεσης.
Ωστόσο, μετά την οριστική παραλαβή των προσφερόμενων αγαθών και προκειμένου να εκδοθεί το
αντίστοιχο Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει ως εγγύηση
Καλής Λειτουργίας Εγγυητική Επιστολή αξίας ίσης προς το 5% της προσφερόμενης τιμής και
διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών.
Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 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.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.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 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 κα ι ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διηζήσεως, 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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
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 και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο
της σχετικής σύμβασης.
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Άρθρο 13ο: Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Άρθρο 14ο: Λόγοι αποκλεισμού από την διαδικασία
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότερο ι από τους ακόλουθους λόγους:
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με τον Ν. 2803/2000 (ΦΕΚ Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164
της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον Ν.3691/2008
(Α΄ 166),
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Οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας ως υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται
όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ. (άρθρο 73 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.Α1.
του άρθρου 39 του Ν.4488/2017)
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η
υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (ε) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή
την εθνική νομοθεσία
3. Όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι ο ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή
των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
4. Όταν ο φορέας τελεί σε μία εκ των καταστάσεων πτώχευσης, διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή δικαστήριο, διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Άρθρο 15ο: Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας
συναφούς με την εν λόγω προμήθεια
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Ο συντάξας

Εγκρίνεται
Ο προϊστάμενος του Τμήματος
Τεχνολογιών Πληροφορικής &
Επικοινωνιών

Θεωρείται
Ο Δ/ντής Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης, Οργάνωσης &
Πληροφορικής

Σπυρίδων Βερονίκης

Θεοφάνης Παγκράτης

Ευάγγελος Πίτσας

ΠΕ/Α’ Μηχ/γων-Ηλεκ/γων

ΠΕ/Α’ Πληροφορικής

ΠΕ/Α’ Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κέρκυρα,

Κέρκυρα,

Κέρκυρα,
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο:

Αντικείμενο της συγγραφής υποχρεώσεων

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου και της
Αναθέτουσας Αρχής οι οποίες απορρέουν από την υπογραφή δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο
την “Προμήθεια Εξοπλισμού Τηλεδιάσκεψης”, προκειμένου να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες
απομεμακρυσμένης εργασίας, ως έκτακτο μέτρο περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19. Τα είδη προς προμήθεια περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση της θεωρημένης μελέτης του
Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης,
Οργάνωσης & Πληροφορικής, η οποία συνοδεύει την παρούσα.
Όλα τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι επώνυμα προϊόντα, με υλικά εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστή. Ο Ανάδοχος θα αναφέρει τον κατασκευαστή, τον αναγνωριστικό αριθμό
προϊόντος καθώς και την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του μοντέλου. Επίσης, τα προς
προμήθεια υλικά θα φέρουν κατ' ελάχιστον πιστοποίηση καταλληλότητας CE.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ζητούμενα είδη παρέχονται στην πρόσκληση υποβολής
προσφοράς καθώς και στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών του ζητούμενου εξοπλισμού.

Άρθρο 2ο:

Χρόνος Παράδοσης των υλικών

Ο ανάδοχος υποχρεούνται να παραδώσει το σύνολο των ειδών κάθε Ομάδας για την οποία
υποβάλει προσφορά, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από δέκα (10) ημέρες, από την υπογραφή της
σύμβασης και της ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών
μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από
τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν.4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια για την ημερομηνία
που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά
από κάθε προσκόμιση υλικού στην Υπηρεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει αποδεικτικό,
στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της
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σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Άρθρο 3ο:

Παραλαβή των υλικών

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, χωρίς όμως αυτό να
αποκλείει την δυνατότητα η Αναθέτουσα Αρχή να ορίσει με απόφασή της τριμελή επιτροπή για τον
σκοπό αυτό. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Ο ποιοτικός έλεγχος δύναται να γίνει με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:
α) Με μακροσκοπική εξέταση.
β) Με πρακτική δοκιμασία.
δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με τον προς
προμήθεια εξοπλισμό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί:
α) να παραλάβει τον εξοπλισμό,
β) να παραλάβει τον εξοπλισμό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης,
γ) να απορρίψει τον εξοπλισμό.
Aν υπάρξει κόστος για την διενέργεια κάποιου από τους παραπάνω ελέγχους, αυτό θα επιβαρύνει
τον ανάδοχο.
Η αρμόδια για την εκτέλεση της σύμβασης Υπηρεσία ή η τυχόν Επιτροπή που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφερόμενων αγαθών,
μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει
Πρωτόκολλο Παραλαβής του υλικού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016. Κάθε
πρωτόκολλο που συντάσσεται από τα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται υποχρεωτικά
και στον Ανάδοχο.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληφθέντα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους ελέγχους που πραγματοποίησαν τα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση ύστερα από αίτημα του αναδόχου, σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 208 του ν. 4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή για την ημερομηνία που προτίθεται
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Την παραλαβή των
ειδών θα πραγματοποιήσει το όργανο που θα ορίσει για τον σκοπό αυτό η Αναθέτουσα Αρχή.
Ο ανάδοχος, με δική του ευθύνη, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να μπορεί να γίνει
έλεγχος των ειδών θα παραληφθούν.
Η παράδοση θα γίνει από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τον πίνακα ειδών της σύμβασης.
Παρουσία του αναδόχου, συμπληρώνεται το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, στο οποίο
καταγράφεται ο αριθμός, το είδος και οι σειριακοί αριθμοί (serial numbers) των προϊόντων που
παραδίδονται & παραλαμβάνονται, εφόσον υπάρχουν, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. Το
Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής συμπληρώνεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα (ένα για τον
ανάδοχο και δύο για την Αναθέτουσα Αρχή) και υπογράφεται από το αρμόδιο για την παραλαβή
όργανο, καθώς και τον Ανάδοχο εφ' όσον αυτός παρίσταται κατά την παράδοση/παραλαβή των
αγαθών.
2. Από τη στιγμή της προσωρινής παραλαβής των ειδών, αρχίζει μια περίοδος δοκιμαστικής
λειτουργίας (πρακτική δοκιμασία), διάρκειας δέκα (10) ημερών.
Στο τέλος της δοκιμαστικής λειτουργίας και εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα στα είδη, θα γίνει η
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους και θα συνταχθεί Πρωτόκολλο Οριστικής
Παραλαβής, στο οποίο καταγράφεται ο αριθμός, το είδος και οι σειριακοί αριθμοί (serial numbers)
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των προϊόντων που παραδίδονται – παραλαμβάνονται, εφόσον υπάρχουν. Το Πρωτόκολλο
Οριστικής Παραλαβής συμπληρώνεται σε 3 όμοια πρωτότυπα (ένα για τον προμηθευτή και δύο για
την Αναθέτουσα Αρχή) και υπογράφεται από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί μέσα
στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με
κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής και εκδίδεται προς τούτο σχετική
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με βάση μόνο το θεωρημένο από την Υπηρεσία (ή Επιτροπή)
παραστατικό έγγραφο με το οποίο παραλαμβάνει τα υλικά, ως αποδεικτικό προσκόμισης αυτών.
Μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, ξεκινά η περίοδος Καλής Λειτουργίας των
προσφερόμενων αγαθών. Η περίοδος αυτή καθορίζεται από τον προσφέροντα και σε κάθε
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ετών.
Ως εγγύηση της καλής λειτουργίας των προσφερομένων ειδών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το ανωτέρω χρονικό διάστημα και αξίας ίσης με
το 5% της προσφερόμενης τιμής προμήθειας των αγαθών, προ εφαρμογής του αναλογούντος ΦΠΑ.
Η προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής γίνεται μετά την έκδοση απόφασης της Αναθέτουσας
Αρχής για την οριστική παραλαβή και συνιστά προϋπόθεση για την έκδοση του Χρηματικού
Εντάλματος Πληρωμής της εν λόγω προμήθειας.
Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, η Αναθέτουσα Αρχή επιστρέφει στον
Ανάδοχο την εγγυητική επιστολή, στο σύνολό της ή μέρος αυτής αν συνέτρεξαν λόγοι
παρακράτησης ποσού λόγω αποκατάστασης βλάβης που ήθελε προκύψει κατά την περίοδο Καλής
Λειτουργίας.

Άρθρο 4ο:

Υπογραφή της δημόσιας σύμβασης

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί η δημόσια σύμβαση οφείλει να προσέλθει εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφή ειδοποίησή του, προσκομίζοντας τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης, εφ' όσον η Αναθέτουσα Αρχή δεν τα
έχει ήδη στη διάθεσή της.
Αν ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η ανακοίνωση της κατακύρωσης και η πρόσκληση για
υπογραφή σύμβασης δεν προσέλθει εντός της οριζόμενης προθεσμίας, κηρύσσεται έκπτωτος με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ακολούθως καλείται για υπογραφή σύμβασης ο φορέας ο
οποίος υπέβαλε την αμέσως συμφερότερη από οικονομικής πλευράς (χαμηλότερη τιμή) προσφορά.

Άρθρο 5ο:

Διάρκεια της σύμβασης

Ως διάρκεια της σύμβασης, δηλαδή χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να ολοκληρωθεί η
παράδοση και θέση σε λειτουργία των ζητούμενων αγαθών, ορίζονται οι δέκα (10) ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης.
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, μόνον ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση των σχετικών
λόγων από πλευράς του αναδόχου και με τη σύμφωνη γνώμη και απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής.
Σε περίπτωση παράδοσης του υλικού πέραν της οριζόμενης προθεσμίας, εφαρμόζονται ρήτρες,
όπως περιγράφεται στο “Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση”.

Άρθρο 6ο:

Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016.
Ειδικότερα, στην περίπτωση μη διαθεσιμότητας των προσφερόμενων υλικών, ο Ανάδοχος οφείλει
εγγράφως να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση από τον
κεντρικό εισαγωγέα του υλικού στην Ελλάδα, και να προτείνει την αντικατάσταση του υπό έλλειψη
υλικού με νέο, ανάλογων (ή καλύτερων) χαρακτηριστικών, χωρίς όμως να επισύρεται επιπλέον
“Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης κατά την περίοδο επιβολής των
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δαπάνη για την Αναθέτουσα Αρχή. Για την αντικατάσταση αυτή πρέπει η Αναθέτουσα Αρχή να
εκδώσει σχετική σύμφωνη γνώμη την οποία εγγράφως γνωστοποιεί στον Ανάδοχο και τότε μόνον
μπορεί να εκτελεστεί η αντικατάσταση του υλικού (ή των υλικών) που δεν ήταν διαθέσιμα.
Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στην
διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης
δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην
παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 7ο:

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Για την καλή λειτουργία των παρεληφθέντων ειδών κατά την περίοδο της εγγύησης καλής
λειτουργίας που θα προτείνει με την προσφορά του και διάρκειας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των δύο (2) ετών, ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή της οποίας η αξία θα ανέρχεται στο 5% της συμβατικής αξίας χωρίς
ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών. Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό ο ανάδοχος εγγυάται τα
ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής :


Την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης
καλής λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του και το οποίο δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των δύο (2) ετών. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη των ειδών. Ο χρόνος
αυτός θα αρχίζει από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών,
εγκατεστημένων και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.



Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη των ειδών προερχόμενη από την
συνήθη και ορθή χρήση τους και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά,
ανταλλακτικά (όπου υπάρχουν).



Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης
και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο εξάρτημα και της
θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και
πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.



Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές
θα τις κάνει η Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου ή θα γίνουν
με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από αυτήν.



Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην
Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσο κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό ή συμβεβλημένους συνεργάτες και εξουσιοδότηση από το μητρικό
κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση του συγκεκριμένου εξοπλισμού, όσο και να
δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και παράδοση στην αναθέτουσα αρχή, όποιου
ανταλλακτικού χρειαστεί, για τα είδη, κατόπιν έγγραφης ζήτησης της αναθέτουσας αρχής.

Η εν λόγω εγγύηση δεν αφορά και δεν εφαρμόζεται στην προμήθεια άδειας χρήσης του λογισμικού
της Ομάδας 7.

Άρθρο 8ο:

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση

Αν η παράδοση των ζητούμενων αγαθών καθυστερήσει με υπαιτιότητα του Αναδόχου, πέραν της
οριζόμενης προθεσμίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει ρήτρες, ύστερα από
αιτιολογημένη απόφασή της.
Οι ποινικές ρήτρες ορίζονται ως εξής:


Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2.5% επί της προσφερόμενης τιμής
(προ ΦΠΑ) των υλικών που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα.



Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης προθεσμίας, επιβάλλεται
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ποινική ρήτρα 5% επί της προσφερόμενης τιμής (προ ΦΠΑ) των υλικών που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα.
Τα ανωτέρω ποσά θα παρακρατηθούν από την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας.

Άρθρο 9ο:

Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 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 αντικατάσταση αυτή δεν πρέπει να γίνεται σε χρόνο μεγαλύτερο από το 1/4 του χρόνου
διάρκειας της σύμβασης. Η προθεσμία για την αντικατάσταση αρχίζει από την ημερομηνία
γνωστοποίησης προς τον Ανάδοχο της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την έγκριση της
αντικατάστασης της ποσότητας των υλικών.
Σε περίπτωση που η αντικατάσταση δεν ολοκληρωθεί εντός αυτής της προθεσμίας, η παράδοση
των υλικών αυτής της ποσότητας κρίνεται εκπρόθεσμη και εφαρμόζονται οι ποινικές ρήτρες του
προηγούμενου άρθρου.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Η επιστροφή των υλικών γίνεται με ευθύνη του
Αναδόχου και τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν αυτόν.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 10ο: Κήρυξη προμηθευτή ως έκπτωτου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 6.1.2 και
6.3.2. της παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι υπερβαίνουν τις ευθύνες και δυνατότητες του
αναδόχου
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.

Άρθρο 11ο:

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
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υποχρεώσεών του.

Άρθρο 12ο: Υποχρεώσεις προμηθευτή
Ο Ανάδοχος εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη τα οποία θα προμηθεύσει στην
Αναθέτουσα Αρχή ανταποκρίνονται πλήρως στις Τεχνικές Προδιαγραφές που περιγράφονται στην
αναλυτική πρόσκληση υποβολής προσφοράς, όπως άλλωστε έχει δηλώσει στα φύλλα συμόρφωσης
που εμπεριέχονται την προσφορά του.
Το σύνολο των προμηθευόμενων υλικών πρέπει να είναι άριστης κατάστασης, ποιότητας και
κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε τα υλικά
παρασκευής αυτών είτε τα υλικά συσκευασίας και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη
για τη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται.
Ο χρόνος εγγύησης των υπό προμήθεια ειδών καθορίζεται στην υποβληθείσα προσφορά. Ο χρόνος
αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) έτος και θα αρχίζει από την ημερομηνία οριστικής
παραλαβής των υλικών.
Ο προμηθευτής υποχρεούται στην άρτια και έγκαιρη εκτέλεση της προμήθειας των ειδών, σύμφωνα
με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην
αναλυτική πρόσκληση.

Άρθρο 13ο: Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, βάσει των κείμενων διατάξεων.

Άρθρο 14ο: Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά:
α) την οριστική παραλαβή του συνόλου των υλικών του κάθε τμήματος από την Υπηρεσία και η
οποία επικυρώνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
β) από έκδοση Χρηματικού Εντάλματος και εφόσον προσκομιστούν:


Τιμολόγιο / Δελτίο Αποστολής.



Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για την οριστική παραλαβή



Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος γίνεται με την προσκόμιση των ανωτέρω νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4
του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:


Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας πληρωμής προ φόρων & κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή
ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) (άρθρο 4, παρ. 3, έβδομο εδάφιο ν.
4013/2011 ΦΕΚ Α 204, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α 147).

Η ως άνω κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5-12-2014, ΦΕΚ Β
3335/2014).


Κράτηση ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π)., επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης. Σε περίπτωση
συμπληρωματικής σύμβασης, η κράτηση επιβάλλεται επί του συνολικού ποσού του
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συμβατικού τιμήματος της συμπληρωματικής σύμβασης ή του ποσού που αναγράφεται
στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 350 παρ. 3 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α 147 και υπ.
Αριθ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β 969/22-3-2017). Η ως άνω κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π., υπάγεται
σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του
χαρτοσήμου (άρθρο 6 της υπ. αριθ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).


Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. (Tα
ειδικότερα θέματα σχετικά με το χρόνο, τρόπο και τη διαδικασία απόδοσής της, θα
οριστούν κατόπιν έκδοσης της σχετικής Κ.Υ.Α. που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο).

Η ως άνω κράτηση υπέρ του Δημοσίου, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 6 της υπ. αριθ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β
969/22-3-2017).


Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37α παρ. 1 περ. στ του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ Α'
214), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν.2198/94, (ΦΕΚ Α 43), θα
παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου
(το ποσοστό του φόρου ορίζεται σε 4% για τιμολόγια πώλησης αγαθών και 8% για
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών).



Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας
σύμβασης με τον ανάδοχο.

Άρθρο 15ο: Επίλυση διαφορών
Για την επίλυση των διαφορών μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής ακολουθείται η
διαδικασία που προσδιορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών
ορίζονται τα δικαστήρια της Κέρκυρας.

Εγκρίνεται

Θεωρείται

Ο συντάξας

Ο προϊστάμενος του Τμήματος
Τεχνολογιών Πληροφορικής &
Επικοινωνιών

Ο Δ/ντής Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης, Οργάνωσης &
Πληροφορικής

Σπυρίδων Βερονίκης

Θεοφάνης Παγκράτης

Ευάγγελος Πίτσας

ΠΕΑ’ Μηχ/γων-Ηλεκ/γων

ΠΕ/Α’ Πληροφορικής

ΠΕ/Α’ Περιφερειακής Ανάπτυξης
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