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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

2Ο ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
50100 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλ.: 2461051500
FAX: 2461051550

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Αρ. ∆ιακ.: 2/2020)
Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (∆ΕΥΑΚ), προκηρύσσει συνοπτικό
διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, όπως ορίζεται στο Ν.4412/2016 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» (Αρ. ∆ιακ.: 2/2020) [α) λειτουργικό σύστηµα δικτύου (CPV: 3242500-8), β) λειτουργικού
συστήµατος προσωπικού υπολογιστή (CPV: 48624000-8), γ) λογισµικό βοηθητικών προγραµµάτων
γενικής χρήσης (CPV: 48771000-3), δ) λογισµικό αντιϊικής προστασίας (CPV: 48761000-0), ε)
λογισµικό ασφαλείας (CPV: 48730000-4)]προϋπολογισµού 30.500,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) ή 37.820,00 €
µε Φ.Π.Α 24% .
Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισµού έχουν εγκριθεί µε την 29/2020 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΚ (Α∆Α:
ΨΓ∆ΙΟΡΥΑ-ΗΤΦ).
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι εκείνο «της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφορά,
µόνο βάσει της τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριµένα:
Οι δαπάνες της εν λόγω προµήθειας χρηµατοδοτούνται από ιδίους πόρους, είναι εγγεγραµµένες στον
Προϋπολογισµό στον K.A.16-05. Σχετική δέσµευση ανάληψης της δαπάνης, Αρ. Πρ.: ΑΓ∆00124/0502-2020 µε Α∆Α Ψ7ΘΒΟΡΥΑ-ΨΛ2 και Α∆ΑΜ 20REQ006244877.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών
εγκατεστηµένα :
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης ∆ηµοσίων συµβάσεων.
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα είτε
µεµονωµένα είτε ως µέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι
∆ιαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει το πρόσωπο.
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού την Τετάρτη 27/05/2020 και ώρα 11.00
πµ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Κ., που βρίσκονται στην Κοζάνη, στο
ο
2 χιλ. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης.
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. µέχρι τις 26/05/2020,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30, µε οποιονδήποτε τρόπο.
Οι προσφορές µπορεί επίσης να κατατίθενται απ΄ ευθείας στην επιτροπή του διαγωνισµού µέχρι την
11:00 π.µ. της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα της
∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης στην ∆ιεύθυνση www.deyakozanis.gr. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα προµηθεύονται
και από το γραφείο προµηθειών της ∆ΕΥΑΚ τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΤΙ∆ΗΣ
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆IΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
«Προµήθεια Λογισµικού»
(Αρ. ∆ιακ.: 2/2020)

Προϋπολογισµός 30.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ή 37.820,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

α. ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού.
β. Παράτηµα Α & Β
γ. Τεχνική περιγραφή - Τεχνικές προδιαγραφές
δ. Τιµολόγιο µελέτης και προϋπολογισµός µελέτης
ε. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς

ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΙΟΣ 2020
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2ο ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ
50100 ΚΟΖΑΝΗ
ΤΗΛ.: 2461051500
FAX: 2461051550

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆IΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η ∆ΕΥΑ Κοζάνης, έχοντας υπ όψη:
Α. Τη µε αριθ. 29 απόφαση (Α∆Α: ΨΓ∆ΙΟΡΥΑ-ΗΤΦ) του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΚ προκήρυξης διαγωνισµού
Β. Τον προϋπολογισµό της ∆ΕΥΑΚ, στον οποίο υπάρχει πίστωση για το έτος 2020
Γ. Τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις».
4. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
5. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
7. Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στην Οδηγία
2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.
8. Του Ν.1069/1980 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια Λογισµικού»
(Αρ. ∆ιακ.: 2/2020)
Την εν λόγω προµήθεια αφορά:
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού 30.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ή 37.820,00 € συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ 24%. µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο
βάσει της τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016.
Η εν λόγω ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ θα ανατεθεί σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Επωνυμία

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

Ταχυδρομική διεύθυνση

2ο ΧΙΛ. Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πόλη

ΚΟΖΑΝΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός

50100

Τηλέφωνο

2461051500

Φαξ

2461051550

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

stoliop@deyakoz.gr
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Αρμόδιος για πληροφορίες

Αθ. Τολιόπουλος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.deyakozanis.gr

Ο διαγωνισµός εγκρίθηκε µε την υπ. Αριθ. 29/11-02-2020
ΨΓ∆ΙΟΡΥΑ-ΗΤΦ).

απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Κ (Α∆Α:

Παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα της
∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης στην ∆ιεύθυνση www.deyakozanis.gr.
ΑΡΘΡΟ 2. Αντικείµενο του διαγωνισµού / Προϋπολογισµός / Χρηµατοδότηση
Συνοπτικός διαγωνισµός µε αντικείµενο της δηµοπρασίας αυτής, είναι η προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» (Αρ. ∆ιακ.: 2/2020) και αφορά:
“Την προµήθεια λογισµικού λειτουργικού συστήµατος, βοηθητικών προγραµµάτων γενικής χρήσης, αντιιακής
προστασίας και ασφάλειας”.
Προσφορές που αναφέρονται σε µερική κάλυψη των ποσοτήτων δεν γίνονται δεκτές.
Η επιτροπή διαγωνισµού θα ανακηρύξει ανάδοχο µε βάση την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, βάσει της τιµής.
Η εν λόγω προµήθεια θα καλύψει τις ανάγκες της ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης όπως περιγράφονται αναλυτικά στα
Ο
τεύχη της παρούσης µελέτης, µε υποχρέωση παράδοσης των υλικών στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Κ., στο 2 χιλ.
Ε.Ο. Κοζάνης Θεσ/κης. Απαίτηση να δοθεί τιµή για το σύνολο των ποσοτήτων.
Προϋπολογισµός 30.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Το ποσό της εν λόγω προµήθειας χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους και είναι εγγεγραµµένο στον
προϋπολογισµό µε Κωδικούς 16-05.
Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από ίδια κεφάλαια. Σχετική ανάθεση ανάληψης υποχρέωσης
ΑΓ∆00124/05-02-2020 µε Α∆Α Ψ7ΘΒΟΡΥΑ-ΨΛ2 και Α∆ΑΜ 20REQ006244877.
Αναλύεται δε, ως εξής :

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προµήθεια λειτουργικού συστήµατος δικτύου

2.

Προµήθεια λειτουργικού συστήµατος

Α/Α

3.
4.
5.

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €
1.000,00
3.000,00

Προµήθεια λογισµικού βοηθητικών προγραµµάτων γενικής
χρήσης
Προµήθεια λογισµικού αντιϊικής προστασίας
Προµήθεια λογισµικού ασφαλείας

17.130,00
4.105,00
5.265,00
Γ. ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

30.500,00
7.320,00
37.820,00

Τα CPV της εν λόγω προµήθειας είναι:: α) λειτουργικό σύστηµα δικτύου (CPV: 3242500-8), β)
λειτουργικού συστήµατος προσωπικού υπολογιστή (CPV: 48624000-8), γ) λογισµικό βοηθητικών
προγραµµάτων γενικής χρήσης (CPV: 48771000-3), δ) λογισµικό αντιϊικής προστασίας (CPV:
48761000-0), ε) λογισµικό ασφαλείας (CPV: 48730000-4).
ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ
1. Η παράδοση των υπό προµήθεια υλικών θα γίνει εντός δύο (2) µηνών. Η παράδοση τους θα γίνει µε
Ο
ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προµηθευτή, στα γραφεία της ∆ΕΥΑ Κοζάνης στο 2 χιλ. ΕΟ Κοζάνης
Θεσσαλονίκης.
Η ∆.Ε.Υ.Α.Κ διατηρεί το δικαίωµα παράτασης της σύµβασης µέχρι τρείς µήνες µέσα στον αρχικό
προβλεπόµενο προϋπολογισµό.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές
προϋποθέσεις :
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά
από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον
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συµφωνεί ο προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται
στο συµβατικό χρόνο παράδοσης.
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του σχετικού
αιτήµατος του προµηθευτή.
Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των
συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου
παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 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 προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος
Η προµήθεια των ειδών θα γίνει εντός δύο (2) µηνών από την ηµέρα υπογραφής της σχετικής σύµβασης
προµήθειας. Σε περίπτωση που τα είδη δεν παραδοθούν όπως παραπάνω ή αυτά δεν είναι καλής ποιότητας
(σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές), κατόπιν ελέγχου η ∆ΕΥΑΚ µπορεί να επιβάλλει κυρώσεις και
πρόστιµα σύµφωνα µε το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.
2. Η ∆ΕΥΑΚ διατηρεί το δικαίωµα:
(α) Κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
(β) Ματαίωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων
και των τεχνικών προδιαγραφών
(γ) Ματαίωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης,
εφόσον συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής
(δ) Οριστικής µαταίωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
(ε) Ματαίωσης και επανάληψης του διαγωνισµού όταν υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται
αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων
διαγωνισµών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και
επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι
παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση της τιµής.
στ) Η ∆ΕΥΑΚ διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει,
παράλληλα µε την ακύρωση ή τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε
φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της ή να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγµάτευσης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του
άρθρου 269.
ζ) κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό 30% ή για
µικρότερη όχι όµως λιγότερο του 50%. για την προµήθεια των ειδών, εντός της εγκεκριµένης δαπάνης.
3. O προµηθευτής δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση αναθεωρήσεως των τιµών, για τυχόν υπερτίµηση των
υλικών από οποιαδήποτε αιτία, ή σε περίπτωση αλλαγής του είδους λόγω κατάργησής του, υποχρεούται να
φέρει το νέο είδος στην ίδια τιµή µε το παλιό, ή αποζηµιώσεως στην περίπτωση που δεν απορροφηθεί
ολόκληρη η ποσότητα κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης καθ’ ότι η ∆ΕΥΑΚ δεν υποχρεούται να
απορροφήσει το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της προµήθειας.
ΑΡΘΡΟ 4.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωµή της αξίας της προµήθειας της παρούσης θα γίνει δυο (2) µήνες
µετά την οριστική παραλαβή των υλικών
2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του
ν. 4412/2016:
(α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής,
αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη.
(β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη ή άλλο χώρο του δικαιούχου.
(γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή.
(δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας.
3. Η τιµή της δηµοπρασίας που θα προταθεί, θα παραµείνει σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της
σύµβασης προµήθειας που θα υπογραφεί.
4. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις, τέλη, εισφορές, τα έξοδα δηµοσίευσης, το
χαρτόσηµο του ιδιωτικού συµφωνητικού, την µεταφορά και εκφόρτωση των υλικών και 1) κράτηση 0,07%
βάσει του άρθρου 375 του Ν. 4412/2016 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων, 2) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής
1
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) , τυχόν κρατήσεις υπέρ
1

Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
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5.
6.
7.
8.

τρίτων ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση προκύψει κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, για
παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που ορίζεται στην προκήρυξη και τα τεύχη αυτής. Οι
υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την αναθέτουσα αρχή (∆ΕΥΑΚ).
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια οικονοµική υπηρεσία της ∆ΕΥΑΚ, η
εξόφληση των τιµολογίων θα γίνεται εντός 60 ηµερολογιακών ηµερών από την παράδοση των ειδών.
∆εν είναι δυνατόν η αµφισβήτηση ή ενδεχόµενη απαίτηση του προµηθευτή για επιπλέον καταβολή
αποζηµιώσεως σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.
Το πρώτο χρηµατικό ένταλµα θα πληρωθεί µετά την θεώρηση του από την αρµόδια Υπηρεσία του
Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΑΡΘΡΟ 5. ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών, µπορούν να είναι φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε :
α) ένα κράτος - µέλος της Ένωσης ή β) σε κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση
Προσαρτήµατος I της ως άνω Σ∆Σ ή δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και
έχουν συνάψει διµερή ή πολυµερή συµφωνία µε την Ένωση.
και ασκούν επάγγελµα σχετικό µε το δηµοπρατούµενο αντικείµενο.
Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς ή
την αίτηση συµµετοχής. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής
της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφ όσον η λήψη
ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί αναγκαία από την Αναθέτουσα Αρχή για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύµβασης. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της
σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης
Για να γίνουν δεκτοί οι παραπάνω συµµετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συµµετοχής του άρθρου 10 των όρων διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και νόµων της
ελληνικής νοµοθεσίας ή αντίστοιχα της νοµοθεσίας του κράτους - µέλους, και να πληρούν όλες τις νόµιµες
προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την προµήθεια των υλικών.
ΑΡΘΡΟ 6. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ - ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ
1. Τα συµβατικά τεύχη απαρτίζουν ένα ενιαίο συµβατικό σύνολο και µε βάση αυτά θα γίνει η ανάθεση και η
πραγµατοποίηση της προµήθειας των υλικών καθαριότητος.
2. Οι συµβατικές υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα προκύπτουν από την συνδυασµένη ερµηνεία τους. Η σειρά
ισχύος των συµβατικών τευχών, σε περίπτωση που οι όροι που περιέχονται σε αυτά δεν συµφωνούν
µεταξύ τους καθορίζεται να είναι η παρακάτω :
• ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού.
• Παράτηµα Α & Β
• Τεχνικές προδιαγραφές
• Τιµολόγιο µελέτης Προϋπολογισµός
• Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς που περιλαµβάνει την προσφερόµενη τιµή µονάδος και τον
προϋπολογισµό
3. Τα έγγραφα που θα συνοδεύουν το συµφωνητικό και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο µέρος αυτής µε τη
σειρά ισχύος είναι: α) Η παρούσα ∆ιακήρυξη β) Η Τεχνική Έκθεση της µελέτης γ) Η προσφορά του
ενδιαφερόµενου.
4. Όλων πάντως των παραπάνω συµβατικών τευχών υπερισχύει η σύµβαση (συµφωνητικό) προµήθειας
που θα υπογραφεί από τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 7. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Έντυπα ∆ιακήρυξης µε τις προϋποθέσεις και όρους συµµετοχής και πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
ο
να προµηθεύονται από το Γρ. Προµηθειών οδός 2 χιλ. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης Κοζάνη 50100, τηλέφωνα
2461051500, 51540, 51537 φαξ 2461051550 κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα από 8.00 έως 14.00.
Παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα της
∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης στην ∆ιεύθυνση www.deyakozanis.gr. από όπου µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να τα
παραλαµβάνουν χωρίς χρέωση.
Η παρούσα, µαζί µε τα τεύχη της µελέτης, θα αναρτηθούν στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λήψη των εντύπων από το ΚΗΜ∆ΗΣ ή από τον δικτυακό τόπο της ∆ΕΥΑK,
οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι προτίθενται να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, είναι απαραίτητο να
γνωστοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία τους στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) στη
διεύθυνση: stoliop@deyakoz.gr ή vpesli@deyakoz.gr προκειµένου –να λαµβάνουν άµεσα εφόσον απαιτηθεί-ανακοινώσεις, διευκρινίσεις κλπ για τον διαγωνισµό.
7.1 ∆ιευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις
σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών αυτές παρέχονται τέσσερις (4) τουλάχιστον µέρες πριν από την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Οι διαγωνιζόµενοι δε δικαιούνται σε καµιά περίπτωση να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή
διευκρινίσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Μετά την υποβολή και αποσφράγιση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς.
7.2 Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι
µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συµµετοχής.
2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
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 και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά
εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής
σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.
3. Σύµφωνα µε το άρθρο 302 παρ. β του Ν.4412/2016 ο Προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύµβασης.
4. Η παρεχόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας ή να ισχύει τουλάχιστον δύο
(2) µήνες µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης.
5. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 9. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού της
αντίστοιχης προσφοράς.
1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαµβάνει, όλα όσα
καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο γενικός αυτός κυρίως φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αναφέρει τα πιο
κάτω στοιχεία :
-Τη λέξη Προσφορά ή Αίτηση συµµετοχής.
-Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας, που απευθύνεται.
-Τον τίτλο της διακήρυξης.
-Τον αρ. της διακήρυξης
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-Την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
-Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυµία και διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ και e-mail).
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ
---------------------------------------------------------------------------------ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: (Αρ. ∆ιακ.: 2/2020)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ∆.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 27-05-2020
Ο φάκελος αυτός ΘΑ περιέχει µέσα, ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους, ως εξής:
Τον «Φάκελο 1 ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής- τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:
Α) Φάκελος 1 ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής ο οποίος περιέχει:
Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν
λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. (Άρθρο 80), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συµµετοχή σε εγκληµατική
οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων. (Άρθρο 73)
Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις
ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.) τον ∆ιευθύνονται Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
(Άρθρο 73 και 80)
Στην περίπτωση συνεταιρισµών, το απόσπασµα ποινικού µητρώου προσκοµίζεται για τον πρόεδρο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις
επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες, ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόµοια διαδικασία (Άρθρο 73 και 80).
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το έγγραφο ή πιστοποιητικό
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συµβολαιογράφου, ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους-µέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. (άρθρο 73 και 80)
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού, είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. (Άρθρο 80)
***Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραγράφων (ii) και (iii)
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (ή ισοδύναµης επαγγελµατικής οργάνωσης εάν πρόκειται για
αλλοδαπούς ή εγκατεστηµένους την αλλοδαπή), µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό
και το ειδικό επάγγελµά του. Πιο συγκεκριµένα για τον παρόν διαγωνισµό πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό
αρµοδίας αρχής ότι ο διαγωνιζόµενος έχει δικαίωµα εµπορίας και διακίνησης των ειδών ή αντίγραφο άδειας
άσκησης επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος από την οποία προκύπτει το παραπάνω δικαίωµα.
Τo πιστοποιητικό του επιµελητηρίου σε περίπτωση ενώσεως ή συνεταιρισµού υποχρεούται να το
προσκοµίσει µόνο ο ένας από του µετέχοντες.
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Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής προσφοράς ή σε περίπτωση που δεν εκδίδεται το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από
υπεύθυνη δήλωση ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον συµβολαιογράφου όπου βεβαιώνονται οι πράξεις επιβολής
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του νοµικού προσώπου, όπως το ΦΕΚ
ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο
ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και
Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα
που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών,
αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε
άλλου νοµικού προσώπου. (Άρθρο 93)
Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα
δηλώνονται :
(α) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.
(β) Εάν έχει επιβληθεί στο συµµετέχοντα η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, αρµοδίου για θέµατα καταπολέµησης ∆ιαφθοράς, καθώς και Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων (Άρθρο 74)
(γ) Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την
ακεραιότητά του (Άρθρο 73)
(δ) Ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν
έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές (Άρθρο 73)
(ε) Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
(στ) Ότι αποδέχονται την ισχύ της προσφοράς για 90 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την
προσφορά το παραστατικό εκπροσώπησης.
Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν µε την προσφορά, δηλώσεις, αναφορές, εκθέσεις κ.λ.π. θα είναι
υπογεγραµµένα από τον διαγωνιζόµενο, ή σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από τον νόµιµο εκπρόσωπο
αυτών. Σε περίπτωση ενώσεων προµηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα µέλη της ένωσης είτε
από διορισµένο µε συµβολαιογραφικό έγγραφο εκπρόσωπο. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή
του διαγωνιζόµενου απορρίπτονται.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί
στην ∆ΕΥΑΚ σε πρόσφατο διαγωνισµό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην
προσφορά σχετικά µε αυτό.
Η παράλειψη προσκόµισης έστω και ενός από τα δικαιολογητικά συµµετοχής ή η προσκόµιση
δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόµου, συνεπάγεται τον
υποχρεωτικό αποκλεισµό του ενδιαφεροµένου από το διαγωνισµό.
Β) Το φάκελο της τεχνικής προσφοράς
Β1. Σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", στον οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη
στοιχεία του διαγωνιζόµενου και η επιγραφή «Β1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Αρ. ∆ιακ.: 2/2020) και θα περιλαµβάνει όλα τα ζητούµενα στο τεύχος της Μελέτης τεχνικά
στοιχεία, χαρακτηριστικά και σχέδια του προσφερόµενου είδους.
Θα πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται πλήρης κατάλογος µε τα παρακάτω υλικά που συµµετέχει ο
διαγωνιζόµενος στο διαγωνισµό.

Ποσότητα
- Τεμάχια

Είδος
Προμήθεια ενός λειτουργικού συστήματος δικτύου Microsoft Server std 2019
Προμήθεια λειτουργικού συστήματος Microsoft windows 10 pro Greek
Προμήθεια λογισμικού βοηθητικών προγραμμάτων γενικής χρήσης (τα
συγκεκριμένα είδη όχι σε μορφή συνδρομής ανά έτος)
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Microsoft Office standard (excel, word) Greek edition 2019

52

Microsoft Office Pro Greek edition 2019

4

Nitro Productivity Suite (Basic) latest edition

1

Adobe Acrobat Pro DC latest edition

2

AOMEI OneKey Recovery Technician

1

Προμήθεια λογισμικού αντιϊικής προστασίας latest edition
ESET antivirus 3 lic/item

80

ESET File Security lic For Microsoft Windows Server 2 Year
Kaspersky internet security
Προμήθεια Deep Freeze Enterprise Perpetual License Single Node International
Regular

2
3
81

Εξυπακούεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν για την προσφορά που θα κατατεθεί και οποιαδήποτε έλλειψη
θα αποτελέσει αιτία αποκλεισµού.
2) Τον Φάκελο 2 - Οικονοµικής Προφοράς
O φάκελος αυτός θα είναι σφραγισµένος θα περιέχει :
Συµπληρωµένο από τον διαγωνιζόµενο τον πίνακα προσφεροµένων τιµών µονάδος του τιµολογίου
προσφοράς και προϋπολογισµού προσφοράς της προµήθειας.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη
από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών (Επιτροπή
∆ιενέργειας του διαγωνισµού), κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.
Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση
της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ αριθµητικής και ολόγραφης τιµής στην οικονοµική προσφορά λαµβάνεται
υπόψη η ολόγραφη και η Επιτροπή διορθώνει την προσφορά σύµφωνα µε την ολόγραφη, επίσης
διορθώνονται σφάλµατα στα γινόµενα και τα αθροίσµατα του συµπληρωµένου εντύπου προϋπολογισµού της
οικονοµικής προσφοράς, ο οποίος ισχύει όπως διορθώθηκε.
Προσφορές που αναφέρονται σε µερική κάλυψη των ποσοτήτων και όχι στο σύνολο των
εκτυπωµένων ποσοτήτων, δεν γίνονται δεκτές.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.
Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται από τον διαγωνιζόµενο ή σε περίπτωση νοµικών
προσώπων, από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. Οι προσφορές ενώσεων προµηθευτών υπογράφονται
υποχρεωτικά από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από διορισµένο µε συµβολαιογραφικό έγγραφο εκπρόσωπο.
Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου απορρίπτονται..
Οι ως άνω ξεχωριστοί φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
1. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές, ή προσφορές που περιλαµβάνουν µέρος της προµήθειας δεν
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς
να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη.
3. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και έντυπα – εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να απαιτείται µετάφραση.
ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
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1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί 90 ηµέρες από την εποµένη της
διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που οι συµµετέχοντες αποδέχονται να παρατείνουν την
προσφορά τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν
από τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.
3. Η αποστολή της προσφοράς συνεπάγεται ότι ο κάθε διαγωνιζόµενος δηλώνει και αποδέχεται
ανεπιφύλακτα την παραπάνω χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς του καθώς και ότι αποδέχεται πλήρως
και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.
4. ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
ΑΡΘΡΟ 11. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

2 χιλ. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, Ισόγειο,
Γρ. Προµηθειών

27-05-2020

ΤΕΤΑΡΤΗ

11:00 πµ

ο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν επί ποινή αποκλεισµού, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της ∆ΕΥΑΚ µέχρι τις
26-05-2020 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30, µε οποιονδήποτε τρόπο.
Οι προσφορές µπορεί επίσης να κατατίθενται απ΄ ευθείας στην επιτροπή του διαγωνισµού µέχρι την
11:00π.µ. της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της ∆ΕΥΑΚ εκπρόθεσµα ή
κατατίθενται στην επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται και
επιστρέφονται σ' αυτούς που τις υπέβαλαν, ως εκπρόθεσµες.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια.
Στο διαγωνισµό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόµενοι ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί
τους, ενώπιον αρµόδιας δηµόσιας επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 12. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
Όσοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµού αυτοπροσώπως ή µε νόµιµο εκπρόσωπο τους ή µε απ’ ευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο της
Υπηρεσίας σύµφωνα µε το Άρθρο 11.
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζοµένων από τον ίδιο εκπρόσωπο.
Τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα να επιδώσουν την προσφορά στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού πρέπει
να έχουν µαζί τους αποδεικτικά της ταυτότητάς τους (αστυνοµική ταυτότητα, διαβατήριο, κ.λ.π.) τα οποία θα
επιδείξουν στην παραπάνω Επιτροπή.
Η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει µισή ώρα πριν από την αναφερόµενη παραπάνω ώρα λήξης και θα
συνεχισθεί µόνο σε περίπτωση που εξακολουθεί η παράδοση χωρίς διακοπή προσφορών από
διαγωνιζόµενους.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν ή να
αξιολογηθούν αντιστοίχως.
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού αποσφραγίζει δηµόσια, παρουσία των διαγωνιζοµένων, ή των
νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων του κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού τον κυρίως φάκελο
(φάκελο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) και καταγράφει τους διαγωνιζόµενους σε πρακτικό. Στο πρακτικό αυτό αναγράφεται
η τυχόν επίδοση της προσφοράς χωρίς την προσκόµιση των απαιτούµενων στοιχείων (φακέλων), πράγµα
που κάνει την προσφορά απαράδεκτη.
Αφού περάσει η ώρα που ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι έληξε η παράδοση
των προσφορών, αναγράφεται τούτο στα πρακτικά και απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των
προσφορών µεταγενέστερα µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού.
Στην συνέχεια
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α) Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια, αρχίζει ο έλεγχος
των δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και του φακέλου της τεχνικής προσφοράς µονογράφονται δε και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η
τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Κατά σειρά επιδόσεως των προσφορών αναγράφονται στο πρακτικό
δηµοπρασίας τα έγγραφα που περιέχονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά µεν αλλά κατά τρόπο που να
εµφανίζει σαφώς το σύµφωνο ή µη προς τους όρους της διακήρυξης, σε επήκοο των παρισταµένων.
β) Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των δικαιολογητικών
συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης ακολουθεί η αποσφράγιση
των οικονοµικών προσφορών (αυτών που τα δικαιολογητικά συµµετοχής καθώς και αυτά της τεχνικής
προσφοράς είναι σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και δεν έχουν απορριφθεί) και η ανακοίνωση των
επί µέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταγράφονται στο ίδιο πρακτικό.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού µε το αποτέλεσµα της
διαδικασίας, µε το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίστηκαν
στην διακήρυξη, και το υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία εγκρίνει το αποτέλεσµα επιφυλασσοµένων
των διατάξεων του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν.4412/2016 ένσταση κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής µπορεί να
κατατεθεί ενώπιον της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της προβαλλόµενης
πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το
ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, κατόπιν γνωµοδότησης του
αρµοδίου οργάνου (Επιτροπή Ενστάσεων), εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο
της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου
υπέρ ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το
παράβολο αυτό είναι δηµόσιο έσοδο και επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής , αν η ένσταση γίνει
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύµβασης.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της
παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούµενης
παραγράφου, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόµενα στο
π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων
του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµία άλλη τυχόν προβλεπόµενη από
γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νοµιµότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).»
ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λ.π. επί αποδείξει.
Μετά την επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εµπροθέσµως
κηρύσσεται έκπτωτος. (Σχ. Άρθρο 316 ν. 4412/2016)
ΑΡΘΡΟ 15. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Το κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης του διαγωνισµού είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, µόνο βάσει τιµής.
2. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται στον προµηθευτή µε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως
αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
3. Η έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας θα γίνει από το ∆.Σ. της αναθέτουσας αρχής (∆ΕΥΑΚ)
όπως προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
4. Η δηµοπρασία δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσµά της από την Αναθέτουσα Αρχή (∆ΕΥΑΚ).
ΑΡΘΡΟ 16. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

12

20PROC006692915 2020-05-12
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση
συντάσσεται µε βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η
δηµοπρασία, της διακήρυξης και της σχετικής µελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
της. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία.
Η σύµβαση υπογράφεται για την ∆ΕΥΑΚ από τον Πρόεδρο και για τον Ανάδοχο από τον ίδιο ή νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του. Κατά την σύνταξη της δηµόσιας σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 334 του Ν.4412/2016 ήτοι: α) οι διατάξεις του παρόντος, β) οι όροι της σύµβασης και γ)
συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας καθώς και οι όροι του άρθρου 335 του Ν.4412/2016.
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος Β΄ του
παρόντος βιβλίου.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της
διακήρυξης, της µελέτης, της προσφοράς ή της σύµβασης Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση καλής
εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. λόγω ποινικής ρήτρας.
Μετά την υπογραφή της σύµβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείµενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν δεν
είναι δυνατό να ληφθεί υπ’ όψη µε οποιονδήποτε τρόπο για την ερµηνεία των όρων αυτής.
ΑΡΘΡΟ 17. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο
Α. Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει εντός δυο (2) µηνών στα γραφεία της ∆ΕΥΑΚ, στο 2 χιλ.
Κοζάνης Θεσσαλονίκης και θα γίνεται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προµηθευτή.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών είναι για δύο µήνες και µπορεί να παρατείνεται υπό τις
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά
από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον
συµφωνεί ο προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται
στο συµβατικό χρόνο παράδοσης.
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του σχετικού
αιτήµατος του προµηθευτή.
Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των
συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου
παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 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 προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Η παραλαβή γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, που ορίζεται από την
∆ΕΥΑΚ σύµφωνα µε το Άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος.
Μετά το πέρας των ελέγχων η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής θα συντάξει οριστικό πρωτόκολλο
παραλαβής (ή απόρριψης) των υλικών.
Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την ανωτέρω επιτροπή, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο αρ.
208 του ν. 4412/2016.
Ο συµβατικός χρόνος παραλαβής του υλικού αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του
υλικού. (Άρθρο 209)
Για την κανονική και εύρυθµη εκτέλεση της προµήθειας καθώς και την παραλαβή τους, θα πραγµατοποιείται
µέσα στον καθοριζόµενο χρόνο από την σύµβαση. Κατά την παράδοση και παραλαβή ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος να προσκοµίζει ενυπόγραφο τιµολόγιο αγοράς, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς η ποσότητα
του υλικού, η ηµεροµηνία προσκόµισης, η ποσότητα και αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκοµίστηκε.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία, το χώρο υποδοχής του υλικού και την επιτροπή
παραλαβής για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες
ηµέρες νωρίτερα.
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης του είδους εφαρµόζονται οι διατάξεις του αρ. 207 του ν. 4412/2016
περί επιβολής κυρώσεων.
Σε περίπτωση λήξης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης,
ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα της ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε µέρος που θα υποδειχτεί.
ΑΡΘΡΟ 18. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (Άρθρο 203)
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Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου:
Α) εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύµβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε στην πρόσκληση
από την αναθέτουσα αρχή
Β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο
παράτασης που του δόθηκε.
Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του
φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται,
µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 19. ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΕΞΟ∆Α
1. Η παρούσα θα δηµοσιευτεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ και Περίληψη της παρούσας διακήρυξης άπαξ σε µία ηµερήσια
νοµαρχιακή εφηµερίδα και θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος
διαγωνισµού στην ιστοσελίδα της ∆.Ε.Υ.Α Κοζάνης, www.deyakozanis.gr. Σύµφωνα µε τον Ν. 3548/2007,
οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής
θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον ανάδοχο, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών.
2. Σε περίπτωση που αναδειχθούν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι για τον παρόντα διαγωνισµό, οι
προαναφερόµενες δαπάνες δηµοσίευσης θα επιµερίζονται αναλογικά στους αναδόχους σε αντιστοιχία
προς τα ποσά των συµβάσεων κάθε αναδόχου.
3. Ατυχήµατα, ζηµιές, φόροι, τέλη, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καµιά ευθύνη και υποχρέωση του
∆ήµου/Νοµικού Προσώπου. Τον ίδιο βαρύνουν οι πάσης φύσεως κρατήσεις.
4. ∆εν είναι δυνατόν η αµφισβήτηση ή ενδεχόµενη απαίτηση του προµηθευτή για επιπλέον καταβολή
αποζηµιώσεως σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.
ΑΡΘΡΟ 20. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η υποβολή και µόνον της προσφοράς των διαγωνιζοµένων αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι έλαβαν γνώση
της ∆ιακήρυξης αυτής, όλων των συµβατικών τευχών δηµοπράτησης και είναι γνώστες της φύσης και των
συνθηκών εκτέλεσης της προµήθειας και του τόπου παράδοσής των.
2. Αν η δηµοπρασία αυτή ακυρωθεί ή δεν εγκριθεί για οποιοδήποτε λόγο το αποτέλεσµα της σύµφωνα µε το
άρθρο 317 του Ν. 4412/2016, κανένας από τους διαγωνιζόµενους δεν δικαιούται οποιαδήποτε
αποζηµίωση.
3. Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα ∆ιακήρυξη έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται
στο προοίµιο της ∆ιακήρυξης, όπως ισχύουν.
ΚΟΖΑΝΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αριθµ 29/2020 απόφαση ∆.Σ. ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ∆ΕΥΑΚ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΤΙ∆ΗΣ
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2ο ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
50100 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλ. 2461051500
FAX 2461051550

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στη Κοζάνη σήµερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. …..
στο γραφείο …..
ο

1)Η ∆ηµοτική Επιχείρηση ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης, µε έδρα το 2 χιλ. Κοζάνης Θεσσαλονίκης,
50100 Κοζάνη, που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο της κ. Κωνσταντίνο Κυτίδη,
2) Η εταιρεία ..............................., Α.Φ.Μ………., που εκπροσωπείται νόµιµα από τον ..................
συµφώνησαν µεταξύ τους τα εξής :
Στις (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) έγινε από αρµόδια επιτροπή συνοπτικός διαγωνισµός
ανοικτής διαδικασίας µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει της τιµής, σύµφωνα µε τη διακήρυξη αρ. 2/2020 για την ανάδειξη αναδόχου «προµήθειας λογισµικού».
Ανάδοχος αναδείχθηκε σύµφωνα µε την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής Αριθ. Συν. ........................ ο
δεύτερος συµβαλλόµενος, .................., για το σύνολο της προµήθειας.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

€ ……………………………… χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.

Ο πρώτος συµβαλλόµενος αναθέτει στο δεύτερο την εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας, σύµφωνα
µε τους όρους της διακήρυξης αρ. 2/2020 και της προσφοράς του δεύτερου συµβαλλόµενου που όλα
αποτελούν αναπόσπαστα µέρη του συµφωνητικού αυτού και υποχρεώνουν τα δύο µέρη.
Όλοι οι όροι της διακήρυξης και της προσφοράς αποτελούν ουσιώδεις όρους του παρόντος και σε
περίπτωση παράβασης εκ µέρους του δεύτερου συµβαλλόµενου, το πρώτο µέρος δικαιούται, πέραν των
προβλεπόµενων από το νόµο ποινών, να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.
Ο δεύτερος συµβαλλόµενος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω και
αναλαµβάνει την εκτέλεση της προµήθειας αυτής εντός 2 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης,
αναγνωρίζοντας ότι όλοι οι όροι του παρόντος και της διακήρυξης είναι κύριοι και βασικοί.
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για
µεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό 30% για την προµήθεια των υλικών, εντός της εγκεκριµένης
δαπάνης.
Τα έξοδα µεταφοράς επιβαρύνουν το δεύτερο συµβαλλόµενο.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο αντισυµβαλλόµενος προµηθευτής κατέθεσε την µε
αριθµ. …………….. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας …………. ., η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία του
άρθρου 72 του ν. 4412/2016 για το ποσό των ………… ισχύος αορίστου χρόνου ή να ισχύει τουλάχιστον δύο
(2) µήνες µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης (σύµφωνα µε τα οριζόµενα του Παραρτήµατος Β΄
της διακήρυξης 2/2020
Η εγγύηση αυτή θα καταπίπτει υπέρ της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. µε µονοµερή της δήλωση προς τον εκδότη και
χωρίς δικαστική διάγνωση της διαφοράς σε περίπτωση που µε απόλυτη κρίση της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. η σύµβαση δεν
έχει εκτελεστεί εµπρόθεσµα ή σύµφωνα µε τους όρους που έχουν συµφωνηθεί.
Σε αυτήν την περίπτωση µε απόφαση της ∆.Ε.Υ.Α.Κ., στο δεύτερο συµβαλλόµενο µπορούν να
επιβληθούν και οι ποινές που προβλέπονται από το Ν. 4412/2016.
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την
επιτροπή παραλαβής και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην οικεία διακήρυξη.
Ο χρόνος οριστικής παραλαβής των συµβατικών υλικών από την αρµόδια επιτροπή ορίζεται σε
…………………….. ηµέρες το αργότερο από την ηµεροµηνία παράδοσης.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Επίσης, η
ανάδοχος εταιρεία βαρύνεται µε παρακράτηση του προβλεπόµενου φόρου επί του καθαρού ποσού (προ
Φ.Π.Α.) και µε κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α..
Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού.
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Η πληρωµή θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 4 του
Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138 τ Α’), εκτός εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία και σε ευθύνη
εξωεπιχειρησιακών φορέων που εµπλέκονται στη διαδικασία πληρωµής
Για κάθε διαφορά από τη σύµβαση αυτή, αρµόδια ορίζονται τα ∆ικαστήρια Κοζάνης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο Ανάδοχος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )
ΕΥΡΩ. ……………………
Προς
……….

Ηµεροµηνία έκδοσης ………………

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού
των ΕΥΡΩ.…………………(και ολογράφως) …………..………..στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή
µας, υπέρ της εταιρείας ………………………………………..∆\νση…………………………………………για την
καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό 2/2020 σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για τη
προµήθεια ……………………………………(αρ. διακήρυξης 2/2020) προς κάλυψη αναγκών του
…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’
εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και
Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.-
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1
2

3

Είδος
Προμήθεια ενός λειτουργικού συστήματος δικτύου
Microsoft Server std 2019
Προμήθεια λειτουργικού συστήματος Microsoft
windows 10 pro Greek
Προμήθεια λογισμικού βοηθητικών προγραμμάτων
γενικής χρήσης χρήσης (τα συγκεκριμένα είδη της
παραγράφου 3, όχι σε μορφή συνδρομής ανά έτος)

3.1

Microsoft Office standard (excel, word) Greek
edition 2019

3.2

Ποσότητα
- Τεμάχια

Τιμή
Μονάδας

Σύνολο
(Πλέον Φ.Π.Α.)

1

1.000,00

1.000,00

20

150,00

3.000,00

17.130,00
52

250,00

13.000,00

Microsoft Office Pro Greek edition 2019

4

450,00

1.800,00

3.3

Nitro Productivity Suite (Basic) latest edition

1

250,00

250,00

3.4

Adobe Acrobat Pro DC latest edition

2

700,00

1.400,00

3.5

AOMEI OneKey Recovery Technician

1

680,00

680,00

4
4.1

Προμήθεια λογισμικού αντιϊικής προστασίας latest
edition
80

35,00

2.800,00

ESET File Security lic For Microsoft Windows Server
4.2 2 Year

2

600,00

1.200,00

4.3

3

35,00

105,00

81
65,00
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

5.265,00
30.500,00 €
7.320,00 €
37.820,00 €

5

ESET antivirus 3 lic/item

4.105,00

Kaspersky internet security
Προμήθεια Deep Freeze Enterprise Perpetual License
Single Node International Regular

18

20PROC006692915 2020-05-12
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
1
2

3

Είδος
Προμήθεια ενός λειτουργικού συστήματος δικτύου
Microsoft Server std 2019

Ποσότητα
- Τεμάχια

Προμήθεια λειτουργικού συστήματος Microsoft
windows 10 pro Greek
Προμήθεια λογισμικού βοηθητικών προγραμμάτων
γενικής χρήσης (τα συγκεκριμένα είδη της
παραγράφου 3, όχι σε μορφή συνδρομής ανά έτος)

20

Microsoft Office standard (excel, word) Greek
edition 2019

3.2

Microsoft Office Pro Greek edition 2019

4

3.3

Nitro Productivity Suite (Basic) latest edition

1

3.4

Adobe Acrobat Pro DC latest edition

2

3.5

AOMEI OneKey Recovery Technician

1

4.1

52

Προμήθεια λογισμικού αντιϊικής προστασίας latest
edition
80

ESET antivirus 3 lic/item

ESET File Security lic For Microsoft Windows Server
4.2 2 Year

2

4.3

3

5

Σύνολο
(Πλέον Φ.Π.Α.)

1

3.1

4

Τιμή
Μονάδας

Kaspersky internet security
Προμήθεια Deep Freeze Enterprise Perpetual License
Single Node International Regular

81
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Σύνολο καθαρής αξίας (Ολογράφως) ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………, ……/……/2020
(Τόπος και ηµεροµηνία)

Ο Προσφέρων
(υπογραφή-σφραγίδα)
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