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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟιΚΟΝΟΜ1ΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια σταθμού ψηφιοποίησης
εγγράφων Δ.Ε.γ.Α.Α»

Η ΔΗΜοΤΙΚΗ ΕΠΙχΕ1ρΗΣΗ γΔΡΕγΣΗΣ -ΑΠΟχΕΤΕγΣΗΣ τογ ΔΗΜογ ΑΛΕΞΑΝΔρΟγπολΗΣ,

έχοντας υπόψ η :
•

Το με ΑΔΑΜ: 21RΕQ008248456/2021-03-08 πρωτογενές αίτημα του Διευθυντή της Τεχνικής γπηρεσίας
της Δ.Ε.γ.Α.Α.

•

Την υπ' αριθ. 1232/08-03-2Ο21 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που καταχωρήθηκε με α/α 271 στο

Μητρώου δεσμεύσεων με ΑΔΑ: ΨΧΔΝΟΡΝΗ-7γΖ
•

Την υπ' αριθ.

52/19-03-2Ο21 απόφαση

του

Διοικητικού

συμβουλίου

της

Δ.Ε.Υ.Α.Α.

με

ΑΔΑ:

ΨΚΜΝΟΡΝΗ-ΨΘΟ
•

Τις σχετικές διατάξειςτου Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων».

•

Τις διατάξειςτου Ν. 4412/2016 καιειδικότερατο άρθρο 328 αυτού.

•

Τις διατάξειςτου Ν.1069/1980.

•

Την Τεχνική Περιγραφή καιτον Ενδεικτικό προύπολογισμό της υπηρεσίας.

αποστέλλει πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο ώστε να υποβάλλει στα γραφεία της Δ.Ε.γ.Α.Α. τη`/

οικονομική τους προσφορά που Θα συνοδεύεται από τα απαοαίτnτα δικαιολονnτικά συμμετοχής
ήτοι:

•

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή επαγγελμcπικής οργάνωσης, με το οποίο Θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης

επαγγέλμcπος από αρμόδια δημόσια αρχή, που Θα έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν

από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
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•

γπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ή του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται
στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016, στην οποία Θα δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί

αμετάκλητα για τα αδικήματα που περιγράφονται στο άρθρο 73 §1 του Ν.4412/2016.
•

Πιcποποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο

για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα

οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να
προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά

είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
•

Πιιποποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογιι(ές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο
χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των

προσφορών.
•

γπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση της τεχνικής

περιγραφής και του αντικειμένου της υπηρεσίας, των όρων της παρούσας πρόσκλησης και των

σχετικών με

αυτήν διατάξεων

και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως

και

ανεπιφύλακτα.

•

γπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία Θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για τους ίδιους και για το

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς Θα γίνει σε σφραγισμένο φάκελο όπου Θα αναγράφονται τα
ποιχεία του οικονομικού φορέα και τα Cποιχεία του διαγωνισμού έως την Παρασκευή 26-Ο3-2Ο21.
Μειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που έχει καταθέσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει της συνολικής τιμής, εφόσον η προσφορά

κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές

προδιαγραφές και τους όρους της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412/2016.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :

«Προμήθεια σταθμού ψηφιοποίησης εΥγράφων Δ.Ε.Υ.Α.Α. »,

Μάρτιος 2021
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!t.iΕ`:a
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ1Α

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ γΔΡΕγΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ι!ΔΈΎ .ΑΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
'Εχοντας υπόψη:
α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων».
β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 328 αυτού.
γ) Τις διατάξεις του Ν.1069/1980.

δ) Την υπ' αριθμόν

52/19-03-2021

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Τα συμβατικά τεύχη που συνοδεύουν την προμήθεια

Δημοσιεύει

πρόσκληση

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

με

κατάθεση

σφραγισμένων

προσφορών, για την υπηρεσία με τίτλο «Προμήθεια σταθμού Ψηφιοποίησης εγγράφων
Δ.Ε.Υ.Α.Α.», προύπολογισμού 6.ΟΟΟ,ΟΟ € πλέον Φ.ΠΑ.
Η δαπάνη Θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του προοπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.γΑ.Α.,
οικονομικού έτους 202ι ΚΑ14.03.00ΟΟ και ΚΑ 14.03.0001 καθώς και Κ.Α.54.00.2823 (ΦΠΑ).

Ο αντίστοιχος κωδικός του κωδικολογίου ειδών του Ε..Ε.Π.(CΡν) για την προμήθεια και

εγκcπάπαση του συστήμcπος έχει τίτλο «γπηρεσίες εγκατάστασης ΗΛ και εξοπλισμού

γραφείου» και αριθμό 516ΟΟΟΟΟ-8 ενώ για την προμήθεια και εγκατάσταση του λογισμικού έχει

τίτλο «Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιcπών» και αριθμό

4™00000-7.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι n πλέον συυώέοουσα από οικονοLιικήc άποιιιnc

mοσφορά μόνο βάσει τιμήc (χαυnλότεοn τιυή), για το σύνολο του ενδεικτικού προύπολογισμού,

με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών.
Η δημόσια σύμβαση των υπηρεσιών με τίτλο : «Προμήθεια σταθμού Ψηφιοποίησης
εΊ/γράφων Δ.Ε.γΑΑ.», είναι προύπολογισμού έξι χιλιάδων ευρώ (6.ΟΟΟ,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται

γενικότερα με την προμήθεια ηλεκτρο\;ικών υπολογιστών, περιφεριακών και εξοπλισμού
γραφείου.
2
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Η προμήθεια, εγκατάσταση και

η επίδειξη του εξοπλισμου Θα πρέπει να έχει

περαιωθεί εντός δύο (-2-) μηνών από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 1

Τόπος και χρόνος διενέργειας

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τους φακέλους των προσφορών τους μέχρι
και την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 14.30, αο γραφείου Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.γ.Α.Α.

επί της Δ.Σολωμού 24 στην Αλεξανδρούπολη, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού πο τηλέφωνο
25510-84964, ώστε να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες κατάθεσης του φακέλου της προσφοράς
και λήψης αριθμού πρωτοκόλλου από υπάλληλο της ΔΕ.γ.Α.Α., καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα
ειδόσου στο κατάστημα της ΔΕ.γ.Α.Α. στο πλαίσιο της ειδικής λειτουργίας της επιχείρησης για την

προCπασία από την διάδωση του cΟν|D-19.

ΑΡΘΡΟ 2

ισχύουσες διατάξε ις

Η προετοιμασία, η διενέργεια της ανάθεσης, η σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω
δημόσιας σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

Προμηθειών και γπηρεσιών», του Ν. 1Ο69/198Ο «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων

γδρεύσεως και Αποχετεύσεως» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων».

ΑΡΘΡΟ 3

Ποούπολογισμόc και α\rτικείι ιενο τnc ποομήθειαc

1. Η δημόσια σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια σταθμού Ψηφιοποίησης εγγράφων
Δ.Ε.γΑ.Α.» προύπολογίσθηκε στο ποσό των 6.000,00 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή
σύνολο 7.440,00 ευρώ. Η σχετική δαπάνη Θα βαρύνει τον Κ.Α.14.Ο3.0000 και Κ.Α.14.03.0001
καθώς και Κ.Α.54.00.2823 για τον

(ΦΠΑ) του προύπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.γ.Α.Α. έτους

2021.

2. Λόγω του μεγάλου όγκου εγγράφων και αρχείων που έχει στην κατοχή της η
Δ.Ε.γΑΑ καθίcπαται δύσκολη η εύρεση τους καθώς κcπ είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Σε
πολλές περιπτώσεις μάλιστα εrναι και η αιτία καθυστερήσεων στην διεκπεραίωση διαφόρων

διαδικασιών της. Για

τους

παραπάνω

λογούς

η

Τεχνική

γπηρεσία

συνέταξε

μελέτη

προμήθειας σταθμού ψηφιοποίησης εγγράφων η οποία Θα αποτελείται από εξοπλισμό και
λογισμικό που φαίνονται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας Μελέτης.

Για

τους

παραπάνω

λογούς

η

Τεχνική

Υπηρεσία

συνέταξε

μελέτη

προυπολογισμού 6.000,00€ πλέον Φ.ΠΑ και η δαπάνη μπορεί να καλυφθεί από τους ΚΑ
3
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14.03.000Ο με ποσό 5.780,00, ΚΑ 14.03.0001 με ποσό 220,ΟΟ€ και ΚΑ 54.00.2823 για τον ΦΠΑ

με ποσό 1.440,00€.
Η συγκεκριμένη προμήθεια Θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας

ανάθεσης με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, εφόσον η προσφορά
κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της μελέτης σύμφωνα με

το άρθρο 328 του Ν.4412/2016.

3. Η διαμόρφωση του προύπολογισμού της συγκεκριμένης προμήθειας, προέκυψε από

έρευνα προμήθειας εξοπλισμού στο διαδίκτυο από ηλεκτρονικά καταστήματα καθώς και από
οικονομικές προσφορές οι οποίες δόθηκαν στην υπηρεσία.

ΆΡΘΡΟ 4

Δικαιολογητικά που Θα συνοδεύουν την προσφορά
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς Θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την
οικονομική τους προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού, και τα εξής δικαιολογητικά:

•

γπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ή του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός
ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016, στην οποία Θα δηλώνεται ότι δεν έχουν

καταδικασθεί αμετάκλητα για τα αδικήματα που περιγράφονται στο άρθρο 73 §1 του
Ν.4412/2Ο16.

•

Πιστοποιητικά

όλων

των

οργανισμών

κοινωνικής

ασφάλισης

(ασφαλιστικές

ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο

σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις

υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Από τα
περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος
τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον

ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
•

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική
ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική

ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
•

γπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των

τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας πρόσκλησης και των σχετικών με
αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
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•

γπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, προς αντικcπάπαση των πιστοποιητικών που
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας Θα
δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμεwι πλημμέλεια κατά την

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που
είχε

ως

αποτέλεσμα

την

πρόωρη

καταγγελία

της

προηγούμενης

σύμβασης,

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης όu δεν έχει κριΘεί ένοχος Ψευδών

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση
της απουσίας των λόγω\; αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε
έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.

•

γπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για τους ίδιους

και για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
•

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης κάποιου δικαιολογητικού, τυγχάνει εφαρμογής
η

παρ.

2

του

άρθρου

80

Ν.4412/2Ο16

που

προβλέπεια`ιτικατάστασn

του

πιστοποιnτικού Lιε ένοοκn Βεβαίωσn.

'ΑΡΘΡΟ 5

περιεχόμε\ιο προσφοράς
Η κάθε προσφορά υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον

οποίο πρέπει να

αναγράφονται με ευ κρίνεια:
α) η λέξη «προσφορά»,
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (Δ.Ε.γ.Α.Α.),

γ) Ο τίτλος της σύμβασης,

δ) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
2. Οι προσφορές και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ' αιπές συντάσσονται στην

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
ΠεριεχόLιενο του d>ακέλου
Ο φάκελος Θα περιέχει:

Α) Φάκελο με την ένδειξη «δικαιολογητικά» cΓτον οποίο Θα περιλάβει τα απαιτούμενα με την
παρούσα δικαιολογητικά (ΟΡΆΤΕ ΑΡΘΡΟ 4)

Β) Φάκελο με την έ`ιδειξη «Οικο`ιομικής Προσφοράς», ο οποίος Θα περιέχει συμπληρωμένrη
την οικονομική του προσφορά ξεχωριστά για τα επί μέρους τμήμcπα της προμήθειας.
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Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ ολογράφως
και αριθμητικώς. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία διαπιcπώσει διαφορά της προσφερόμενης

τιμής μεταξύ του

ολογράφως και του αριθμητικώς,

Θα υπερισχύσει η

ολογραφείσα

προσφερόμενη τιμή.

Η

ύπαρξη

οικονομικών

στοιχείων

της

προσφοράς

πους

υποφακέλους

των

δικαιολογητικών ή των τεχνικών προσφορών οδηγεί στην απόρριψη της προσφοράς ως
απαράδεκτης.

Οι προσφορές των υποψηφίων ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για έξι

(6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την πρόσκληση απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

Μειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που έχει καταθέσει την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της συνολικής τιμής.

ΆΡΘΡΟ 6

Αξιολόγηση
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
γνωμοδότησης

από την Τεχνική γπηρεσία της Δ.Ε.γ.Α.Α. (Γραφείο Αποχέτευσης) και τη

διαβίβαση του φακέλου προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.γ.Α.Α. για τη λήψη απόφασης
ανάθεσης της δαπάνης η οποία αναρτάται στα προγράμματα «ΔΙΑγΓΕ1Α» και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και

αποστέλλεται με μέριμνα της Δ.Ε.γ.Α.Α. στους συμμετέχοντες, για ενημέρωση και ακολουθεί

πενθήμερη προΘεσμία υποβολής ενστάσεων.
Αφού παρέλθει άπρακτη η προΘεσμία υποβολής ενστάσεων, η Δ.Ε.γ.Α.Α. ειδοποιεί

εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο έγινε η κατακύρωση να προσέλθει στη Δ.Ε.γ.Α.Α. για

να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προΘεσμία που ορίζεται στην ειδική

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία

ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση το άρθρο 317 του Ν. 4412/2Ο16 .
γπενθυμίζουμε οτι λόγω της ειδικής κατάστασης που λειτουργεί εν γένει η Δημόσια

Διοίκηση στο πλαίσιο προστασίας από τη διάδωση του CΟνιD 19, οι προΘεσμίες δύναται να

αναβάλλονται, χωρίς τις προβλεπόμενες κυρώσεις, εφόσον επιβληθεί από την πολιτεία κάποιο
6
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μέτρο που καθιστά αδύνατη την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας ή την εκπλήρωση των

συ μβασιοποιη μένων υποχρεώσεων.

ΆΡΘΡΟ 7

Σύμβαση
1.

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της μελέτης, των τευχών που την
συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.. Η

σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

-

Τοντόπο καιτονχρόνοτης υπογραφήςτηςσύμβασης.

-

Τασυμβαλλόμενα μέρη.

-

Τον προς παράδοση εξοπλισμό.

-

Την συμφωνηθείσατιμή.

-

Τον τόπο, τον τρόπο καιτον χρόνο παράδοσης

-

Την τεχνική περιγραφή σύμφωνα και με την προσφορά του αναδόχου.

-

Τοντρόποπαραλαβής.

-

τοντρόποπληρωμής.

-

Τις διατάξεις εκτέλεσηςτης προμήθειας.

-

Τοντρόπο επίλυσης τωντυχόν διαφορών.

-

Τιςπροβλεπόμενες ρήτρες.
2. Η σύμβαση υπογράφεται για τη Δ.Ε.γ.Α.Α. από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της. Το αντικείμενο

της σύμβασης Θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο
χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, όταν συντρέχουν λόγοι που ορίζονται στο ΆρΘρο 132
του Ν.4412/2016.
3. Η σύμβαση Θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :

α) Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο της προμήθειας .
β) Έχει εγκατασταθεί και παραδοθεί λειτουργικά το συνόλου του εξοπλισμού και του
λογισμικού.

γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν
επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα

μέρη

προβλεπόμενα.

και

έχουν

αποδεσμευτεί

οι

σχετικές

εγγυήσεις

κατά

τα
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4. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την υπογραφή
Της.

ΆΡΘΡΟ 8

Παοακολούθnσn τnc σύμΒασnc
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης διενεργείται από την καθ' ύλην
αΊ]μόδια υπηρεσία. Η παραπάνω υπηρεσία εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για όλα

τα ζητήμcπα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μrη
τήρησης των ως άνω όρων κ.α..

ΆΡΘΡΟ 9

ΠαραλαΒή τnc ποοuήθειαc
1. Η παραλαβή της προμήθειας Θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
ως οργανωτική μονάδα της Δ.Ε.γ.Α.Α.. Κcπά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο

απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και μπορεί να καλείται να
παραστεί και ο ανάδοχος.
2. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι ο παραδοτέος εξοπλισμός δεν ανταποκρίνεται

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί

ωt

οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την

καταλληλότητα των παραδοτέου

εξοπλισμου και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί όu δε\; επηρεάζεται η καταλληλότητα, με

αmολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία
Θύ πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην

οριστική παραλαβή των παραδοτέων υλικών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

'ΑΡΘΡΟ 1Ο

Τοόποc Πλnοωιιήc
1. Οι αποπληρωμή της συμβασιοποιημένης δαπάνης της προμήθειας που εκτελέστηκε

από τον Ανάδοχο Θα καταβληθεί εφάπαξ μετά την παράδοση του συνόλου του εξοπλισμού και
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του λογισμικού που προβλέπει η σύμβαση. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από
την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.γ.Α.Α..

2. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορΘά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις
υποχρεώσεις του, εκδίδει το αντίστοιχο τιμολόγιο.

3.

Στην

παρούσα

προμήθεια

δεν

προβλέπεται

η

χορήγηση

στον

Ανάδοχο

οποιασδήποτε φύσεως προκαταβολών.
Σε περιπτώσεις που καθυστερούν οι πληρωμές ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 53 του
Ν.4412/2016.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει όλους ανεξαιρέτους τους νόμιμους
φόρους, δασμούς και τις κρατήσεις υπέρ τρίτων, που καθορίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες

διατάξεις, κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

Εάν μεταγενέcπερα της ημέρας σύναψης της σύμβασης επιβληθούν νέοι φόροι,
κρατήσεις, τέλη κ.λ.π.

ή τροποποιηθούν και καταργηθούν άλλοι, το αντίστοιχο ποσό

πληρώνεται ή εκπίπτεται ανάλογα και αντίστοιχα από την πληρωμή του Αναδόχου,
προσθέτοντας ή αφαιρώντας το ποσό αυτό ακριβώς χωρίς επιβαρύνσεις λόγω κρατήσεων
αλλά και χωρίς το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου επ' αυτού. Για το ποσό

που πρέπει να πληρωθεί στον Ανάδοχο εκδίδεται στο όνομα του ένταλμα πληρωμής. Για να
εκδοθεί το ένταλμα Θα προσκομίζεται ισόποσο τιμολόγιο από αριθμημένο στέλεχος

τιμολογίων καθώς και τα δικαιολογητικά πληρωμής των προβλεπομένων κρατήσεων. Η
εξόφληση κάθε λογαριασμού της εργολαβίας Θα γίνεται αφού προσκομισθεί από τον Ανάδοχο
πιποποιητικό φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας οικονομικής εφορίας και βεβαίωση
του Ι.Κ.Α. και των υπολοίπων Ασφαλιστικών Ταμείων, ότι εξόφλησε τις εισφορές του από την

εργολαβία αυτή, από τα ημερομίσθια κ.λ.π. και παραλάβει η αρμόδια επιτροπής παραλαβής

και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής (ή βεβαίωση καλής
εκτέλεσης).

ΆΡΘΡΟ 11

Επίλυσn διαφοοών μετά τn`ι υπο\rραφή τnc σύμβασnc
1. Για κάθε πράξη της Δ.Ε.γ.Α.Α., για την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι είναι βλαπτική

των συμφερόντων του, έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του Διοικητικού
Συμβουλίου. Το ίδιο δικαίωμα έχει ο ανάδοχος, όταν η Δ.Ε.γ.Α.Α. μέσα σε ανcπρεπτική

προΘεσμία ενός μηνός, δεν αποφαίνεται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ένσταση
ασκείται και κατατίθεται στα γραφεία της Δ.Ε.γ.Α.Α. μέσα σε ανcπρεπτική προΘεσμία πέντε (5)
9
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ημερών από την επίδοση στον ανάδοχο της προσβαλλόμενης πράξης. Για το παραδεκτό της
ένστασης απαιτείται καταβολή παραβόλου ποσού ίσου με το 1% της αξίας της σύμβασης προ
ΦΠΑ 24% (άρθρο 127,Ν.4412/2016).

2. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν.

1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

'ΑΡΘΡΟ 12
ποινικές ρήτρες

1. Αν η προμήθεια εκτελεστεί από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να
επιβάλλονται

εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας

αρχής.

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυπέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων
προΘεσμιών της αντίστοιχης προΘεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυπέρηση που υπερβαίνει το 5Ο% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προΘεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύναιΓται να

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προΘεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και
τις εγιtεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προύπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει
εκτελεστείπλήρως.

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείτανσυμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον

ανάδοχο έκπτωτο.

ΆΡΘΡΟ 13

ΑπόρρLΨ η παραδοτέου -Αντικατάσταση

ΙΟ
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1. Σε περίπτωση οριαΓ[ικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων, με έκπτωση επί

της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύπερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσ[αση των παραδοτέων

αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προΘεσμία
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής

διάρκειας της σύμβασης, η προΘεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι

μεγαλύτερη του 25% της συνολικης διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών
Θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 12, λόγω

εκπρόθεσμης παράδοσης.

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προΘεσμία
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται

crτις προβλεπόμενες κυρώσεις.

'ΑΡΘΡΟ 14

Κανόνες Δημοσιότητας της Πρόσκλησης
Η παρούσα πρόσκληση, Θα αποσταλλεί σε συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς που

ασχολούνται αποδεδειγμένα με την προμήθεια ηλεκτρονικων υπολογιστων περιφεριακών και
εξοπλισμού γραφείου.

ΣγΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣγΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΙΕγθγΝΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙ ΚΟΣ

„
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ίΈ;Ι
Ε^ΛΗ1\1ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟγ
Αλεξανδρούπολη Μάρτιος 2021

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ γΔΡΕγΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕγΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟγπολΗΣ
(Δ.Ε.γ.Α.Α.)

ΠΡΟγπολοΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜογ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Δ.Ε.γ.Α.Α

Α/Α

περιγραφή

Ενδεικτικό κόστος

2

Μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/γ)
ΟΘόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή(Η/Υ)

3

Σαρωτής(Scαnner) Α4

4

Σαρωτή ΑΟ έγχρωμο με βάση κ καλάθι χαρτιού

5

Λογισμικό οCR

1

720,00
180,00

400,00
4.480,00

220,00

Γενικό Σύνολο:

6.000,ΟΟ

ΦΠΑ 24%:

1.440,00

Σύνολο με ΦΠΑ:

7.440,ΟΟ

Από την παραπάνω ανάλυση τιμών του πίνακα προέκυψε η εν λόγω δαπάνη Ή ανάλυση
τιμών προκύπτει από την έρευνα

διαφόρων προσφορών

στο διαδίκτυο από ηλεκτρονικά

καταστήματα καθώς και από οικονομικές προσφορές οι οποίες δόθηκαν στην υπηρεσία.

ΣγΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘ™ΤΗΣ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ γπΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟγ

Αλεξανδρούπολη Μάρτιος 2021

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ γΔΡΕγΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕγΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟγπολΗΣ
υΔ.ΈΎ .Α.Α)

ΠΡΟW|ΗΘΕ|Α

ΠΡΟΨΠΟΛΟΓ1ΣΜΟΥ 6.ΟΟΟ,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24Ο/ο

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα προμήθεια

αφορά τη δημόσια σύμβαση για την υπηρεσία με τίτλο

«Προμήθεια σταθμού ψηφιοποίησης εγγράφων Δ.Ε.γ.Α.Α.», προοπολογισμού 6.000,00
ευρώ πλέον Φ.Π.Α. δηλαδή συνολικού ποσού επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ
(7.440,00€). Η παρούσα δαπάνη προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ίδιες πιστώσεις του
τακτικού προοπολογισμού εξόδων της Δ,Ε.γ.Α.Α. για το οικονομικό έτος 2021.
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάχτηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 311, 328 του Ν. 4412/2016.

Οι αντίστοιχοι κωδικοί του κωδικολογίου ειδών του Ε.Π.Π (CΡν) για την προμήθεια

«Προμήθεια σταθμού ψηφιοποίησης εγγράφων Δ.Ε.Υ.Α.Α.» είναι:

51600000-8

48900000-7

«Υπηρεσίες εΥκατάστασης Ηr/ και εξοπλισμού Υραφείου »
«Διάφορα παιtέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών

υπολογιστών»
^όγω του μεγάλου όγκου εγγράφων και αρχείων που έχει στην κατοχή της η
Δ.Ε.γ.Α.Α καθίσταται δύσκολη η εύρεση τους καθώς και είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Σε
πολλές περιπτώσεις μάλιστα είναι και η αιτία καθυστερήσεων στην διεκπεραίωση διαφόρων

διαδικασιών, λόγω ότι δεν μπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα η εύρεση εγγράφων και

σχεδίων προηγούμενων ετών. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η προμήθεια ενός πλήρους
ηλεκτρονικού υπολογιστή -σταθμού εργασίας, που Θα αποτελείται από:
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1).Μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή(Η/γ) με τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά:
Επεξεργαστής ίntel ί3-10100(2.60GΗΖ-Τυrbο Βοοst 4.30 GΗz, 6ΜΒ Cαche)

Μνήμη RΑΜ > 8GΒ DDR4 -2666 SDRΑΜ
Σκληρός δίσκος 1 : 1χ 256 GΒ Ρcle ΝνΜe SSD
Σκληρός δίσκος 2&3: Σε RΑΙD 1 : 2 χ 2ΤΒ 5400 RΡΜ

Κάρτα γραφικών με τουλάχιστον 2 εξόδους για οΘόνη
Λειτουργικό wιndοWs 10 Ρrο

Τροφοδοτικό έως 90% αctινe Ρf

Ασύρματα πληκτρολόγιο κ ποντίκι
2).ΟΘόνη τουλάχιστον 24" με ανάλυση 1920χ1080 ΡίχeΙs(Fυιι ΗD) συχνότητα >60Ιlz.

Αναλογία Απεικόνισης(Αsρect Rαtιο)16:9 με Τεχνολογία W-LΕD με 2 εισόδους
3).Σαρωτή(Scαnner) Α4 με οπτική ανάλυση (DΡΙ) 600χ600 και ταχύτητα τουλάχιcπον

35ρρm και σάρωση διπλής όψης.
(Ενδεικτικός τύπος ΕΡSΟΝ ScαnneΓ WοΓΚfοrce DS-530)

4) Σαρωτή ΑΟ έγχρωμο με βάση και καλάθι χαρτιού με δυνατότητα αποτύπωσης

εΊ/χρωμων τεχνικών εικόνων κcπ γραφικών σε μέγεθος έως 36".
Δύο διαδρομές εγγράφων.
(Ενδεικτικός τύπος SmαΓtLF SCί 36c Χρress)

5). Λογισμικό CmR

Εφαρμογή λογισμικού ΡDF για εργασία με έγγραφα και σαρώσεις ΡDF. Η τεχνολογία

ΟΟCR Θα επιτρέττει τόσο την μετατροπή όσο και την ειτεξεργασία τόσο ψηφιακών εγγράφων
ΡDF, αλλά και τα σαρωμένα έγγραφα χαρτιού. Με το λογισμικό Θα μπορεί να γίνει η
μετατροπή του εν λόγω αρχείου cκ WοΓd, ΕχceΚΒl για περαιτέρω ειτεξεργασία.
(Ενδεικτικός τύπος FίneReαder 15 StαndαΓd της ΑΒΒγΥ)

Στην προσφορά έκαστου οικονομικού φορέα Θα ττεριλαμβάνεται ανοιγμένα και η
εΊ/κατάσταση του εν λόγω σταθμού στα γραφεία της Δ.Ε.γ.ΑΑ. καθώς και η εττίδειξη και η

εκπαίδευση προσωπικού που Θα υποδειχθεί αιτό την τελευταία.
Για

τους

παραπάνω

λογούς

η

Τεχνική

γπηρεσία

συνέταξε

μελέτrη

προυπολογισμού 6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και η δαπάνη μπορεί να καλυφθεί από τους ΚΑ
ι4 03.00oo με ποσό 5.780,00€ με ΦΠΑ 1,387,20€ και ΚΑ 14.03.0001 με ποσό 220,00 € με

ΦΠΑ 52,80€ και ΚΑ 54.00 2823 για τον ΦΠΑ με συνολικό ποσό 1.440,00 €.
Η συγκεκριμένη προμήθεια Θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας

ανάθεσης με ανοιχτή πρόσκληση και σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της

σΊJμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, υόνο βάσει τnc
συνολικήc τιυήc, εφόσον η προσφορά κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές

και τους όρους της προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412/2016.
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα δύο -2- μηνών

από την

υπογραφή της μέσα στο οποίο Θα πρέπει ο ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει τόσο την
προμήθεια του σταθμού ψηφιοποίησης όσο και τις εργασίες εγκατάστασης του.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΙΜ1 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝ. Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΤΕΧΝ1ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

•,(,L-.........!:`.;

ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ1ΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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