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ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήµος Νέας Σµύρνης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου, σύµφωνα
µε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄ Αριθµ. Μελ.: __/2013 του Τµήµατος Μηχανογράφησης της Τεχνικής
Υπηρεσίας και τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/93) και του Ν.3463/2006 και τις ισχύουσες
διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 1ο Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τις παρακάτω νοµοθετικές
διατάξεις, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί και ισχύουν σήµερα :
- Υπουργική Απόφαση 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β΄) του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
- Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και τις εκδοθείσες
εγκυκλίους για την εκτέλεσή τους.
- Ν. 3463/2006 «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και όλες οι τροποποιήσεις του.
- Ν.2240/94 κατά το µέρος που αφορά την διεξαγωγή του διαγωνισµού.
- Ν.2218/94
- N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
ΑΡΘΡΟ 2ο Συµβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α) ∆ιακήρυξη
β) Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) Οικονοµική Προσφορά
ΑΡΘΡΟ 3ο Προϋπολογισµός της προµήθειας
Η δαπάνη της προµήθειας έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο ποσό των 73.800,00€ (µε ΦΠΑ).
Για τον σκοπό αυτό υπάρχει σχετική πίστωση στον υπό κατάρτιση Προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού
έτους 2013 (Κ.Α. 10.7134.0002)
ΑΡΘΡΟ 4ο ∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό
Στον ∆ιαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
α) Τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί)
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β) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά.
Όσοι συµµετέχουν οφείλουν να αποδεικνύουν στο ∆ήµο την φερεγγυότητά τους, της επαγγελµατική αξιοπιστία
τους, την χρηµατοπιστωτική και την οικονοµική κατάστασή τους. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την
διενέργεια του ∆ιαγωνισµού και την συµµετοχή σ’ αυτόν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα (άρθρο 6 παρ. 1
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
ΑΡΘΡΟ 5ο ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό
Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού της
αντίστοιχης προσφοράς.
Κάθε προµηθευτής που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό οφείλει να προσκοµίσει:
α) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου, ότι τα προϊόντα τους ικανοποιούν τις προδιαγραφές CE.
β) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έλαβε γνώση της µελέτης και των όρων διακήρυξης και τους
αποδέχεται πλήρως.
γ) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση προς το 5% του προϋπολογισµού (χωρίς ΦΠΑ), σύµφωνα µε το
άρθρο 26 του κανονισµού προµηθειών (ΕΚΠΟΤΑ), για όποια οµάδα συµµετάσχει και βεβαιώνεται µε ισόποσο
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή µε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας,
συντεταγµένης κατά τον ισχύοντα τύπο για το ∆ηµόσιο.
δ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας.
ε) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας.
ζ) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή
βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 6ο Χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής προσφορών
Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στον ίδιο ∆ιαγωνισµό περισσότερες από µία εταιρεία ή ένωση προµηθευτών
ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συµµετέχει στον ∆ιαγωνισµό.
Η δηµοπρασία θα γίνει την __η του µηνός ____________ ηµέρα _______ και ώρα από ___:00 π.µ. έως ___:30
π.µ. στο κτίριο του ∆ηµαρχείου Νέας Σµύρνης, στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 18 Ν. Σµύρνη, 4ος Όροφος, από
την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής Προµηθειών, µε σφραγισµένες γραπτές προσφορές, σύµφωνα µε το άρθρο 11 για
τον χρόνο και τρόπο υποβολής προσφορών και µε το άρθρο 12 παρ. 1α του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93).
Στο φάκελο της προσφοράς αναγράφεται :
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
γ) Ο αριθµός της µελέτης.
δ) Η ηµεροµηνία του διαγωνισµού.
ε) Τα στοιχεία του συµµετέχοντα.
Οι προσφορές που δεν υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος φέρει τις
πιο πάνω ενδείξεις, θα επιφέρει ποινή αποκλεισµού και δεν θα γίνουν δεκτές. Μέσα στον φάκελο προσφοράς
τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:
- Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση
συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο µέσα στο κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
- Οι φάκελοι της οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς θα φέρουν, και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Σε αντίθετη
περίπτωση, πρέπει να µονογράφονται από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δε γίνεται δεκτή, αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρων διακήρυξης.
∆ιευκρινήσεις γίνονται µόνον, όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Από τις διευκρινήσεις που
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δίνονται, λαµβάνονται υπ' όψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 7ο Τιµές προσφορών - επιβαρύνσεις προµηθευτών
Με την προσφορά η τιµή του υλικού δίδεται σε ευρώ. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ
τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ για παράδοση του υλικού στον τόπο που θα υποδείξει
η τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου και µε τον τρόπο της διακήρυξης. Ο προµηθευτής επιβαρύνεται µε 2% υπέρ
ΤΑ∆ΚΥ και 4% φόρο εισοδήµατος και το χαρτόσηµο. Προσφορά σε άλλο νόµισµα ή µε ρήτρα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογή τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν
προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 8ο Αξιολόγηση προσφορών µε κριτήριο την χαµηλότερη προσφορά
Οι ενσφράγιστες προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή του διαγωνισµού επιτροπή
που συνεδριάζει δηµόσια µέχρι της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας λήξεως αποδοχής των προσφορών,
κηρύσσει το τέλος παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Στην συνέχεια η επιτροπή
αποσφραγίζει παρουσία των διαγωνιζοµένων τον κυρίως φάκελο των προσφορών καθώς και τον φάκελο της
Τεχνικής προσφοράς, κατά σειρά επίδοσης, καταγράφει τους διαγωνιζόµενους και τα δικαιολογητικά
συµµετοχής στο πρακτικό και µονογράφει κατά φύλλο τα δικαιολογητικά. Μετά την καταγραφή των
δικαιολογητικών η επιτροπή συνεδριάζει κεκλεισµένων των θυρών, ελέγχει τα δικαιολογητικά των
συναγωνιζόµενων και αποφασίζει γι αυτούς που αποκλείονται. Η Επιτροπή ανακοινώνει τους αποκλεισµένους
και τον λόγο του αποκλεισµού τους. Ύστερα, χωρίς να αποσφραγιστούν οι οικονοµικές προσφορές
µονογράφονται και σφραγίζονται. Στη συνέχεια του διαγωνισµού στην ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί µε
σχετική πρόσκληση, θα αποσφραγιστούν οι οικονοµικές προσφορές, όσων προσφορών, έχουν κριθεί ως τελικά
αποδεκτές.
Τέλος, γίνεται η αξιολόγηση βάσει της χαµηλότερης προσφοράς και συντάσσεται το πρακτικό, στο οποίο
ανακηρύσσεται ο ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 9ο Εγκατάσταση υλικών
Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να εγκαταστήσει και παραµετροποιήσει σύµφωνα µε τις
υποδείξεις του Τµήµατος Μηχανογράφησης, το λογισµικό και φυσικό υλικό, στο χώρο του ∆ήµου και να το
συνδέσει στο τοπικό δίκτυο του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 10ο Τύπος προσφερόµενων υλικών
Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τον τύπο, τον κατασκευαστή και το έτος
κατασκευής των προσφερόµενων υλικών.
ΑΡΘΡΟ 11ο Εγγύηση προσφερόµενων υλικών
Ο προµηθευτής θα εγγυηθεί µε την σύµβαση, ότι τα είδη που θα προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους των προδιαγραφών, της µελέτης και της προσφοράς, και ότι θα είναι αρίστης ποιότητος,
απαλλαγµένο από οποιοδήποτε κρυφό ελάττωµα και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη στην χρήση
και λειτουργία για την οποία προορίζονται.
Επίσης, εγγυάται την καλή λειτουργία των υλικών, τόσο από πλευράς λογισµικού και φυσικού υλικού, όσο και
από πλευράς εγκατάστασης και παραµετροποίησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Τµήµατος Μηχανογράφησης,
και την οµαλή τους λειτουργία πάνω στο τοπικό δίκτυο του δήµου.
Ακόµα, αναλαµβάνει την παραλαβή, µεταφορά και παράδοση των ελαττωµατικών υλικών από το χώρο του
δήµου στο χώρο επισκευής τους και αντιστρόφως.
Ο χρόνος ανταπόκρισης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από δύο (2) ώρες, από την ώρα ειδοποίησης της
βλάβης.
Σε περίπτωση σοβαρής και επείγουσας βλάβης πρέπει να δοθεί λύση µέσα σε µία (1) ηµέρα, µε κάθε δυνατό
τρόπο.
Σε περίπτωση µόνιµης µη δυνατής επισκευής του υλικού, πρέπει να κάνει µόνιµη αντικατάστασή του µε
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καινούριο υλικό.
Ο χρόνος εγγύησης των παραπάνω, πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη.
ΑΡΘΡΟ 12ο Ανακοίνωση Κατακύρωσης
Η γνωµοδότηση της επιτροπής ανακοινώνεται στους συµµετέχοντες µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του
ανοιχτού διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 13ο Ενστάσεις
Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισµού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή που διενήργησε τον διαγωνισµό
µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από της ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, η δε
Επιτροπή υποχρεούται να λάβει αιτιολογηµένη απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας καθώς και κάθε απόφαση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής προµηθειών
κατακυρώνονται από την Οικονοµική Επιτροπή για την νοµιµότητά τους.
ΑΡΘΡΟ 14ο Υπογραφή σύµβασης
Ο προµηθευτής που του κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία της
ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την
υπογραφή της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 15ο Σύµβαση
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση
συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που την συνοδεύουν. Η σύµβαση δεν µπορεί
να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται για τον ∆ήµο από τον
κ. ∆ήµαρχο.
ΑΡΘΡΟ 16ο Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ορίζεται σε 10% της συµβατικής δαπάνης χωρίς ΦΠΑ,
παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το
δικαίωµα προς τούτο στην Ελληνική Γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση, καθώς επίσης και µε έντοκα γραµµάτια
∆ηµοσίου. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 26 παρ.2 της υπ’ αριθµ. Αποφ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 17ο Παραλαβή προµηθευόµενων υλικών
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή οριζόµενη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και πραγµατοποιείται στο
χώρο του ∆ήµου µέσα στον καθοριζόµενο χρόνο από την διακήρυξη και την σύµβαση. Κατά τα λοιπά ισχύει το
άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 18ο Πληρωµή προµηθευόµενων υλικών
Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή των υλικών από την
αρµοδία επιτροπή παραλαβής.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια για την προµήθεια υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Για τη διακήρυξη αυτή µπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ. 213-2025904-907). Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/93, άρθρ. 5 (Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός). Η δαπάνη της δηµοσίευσης
θα βαρύνει τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 20ο Χρόνος Παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ένα (1) µήνα. Για κάθε ηµέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα σύµφωνα µε
το άρθρο 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.
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ΑΡΘΡΟ 21ο Έγγραφα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συµµετοχή στον διαγωνισµό πρέπει να είναι στην
Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 22ο
Η Προσφορά που δεν αναφέρεται στο σύνολο του διαγωνισµού θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 23ο ∆ιαφορές διακήρυξης - νόµων
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο ΕΚΠΟΤΑ. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις
της υπ’ αριθµ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β΄) Υπουργικής Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός
Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του Ν. 3463/2006.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
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