ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Ν. Φιλ/φεια: 7/7/2016
Αριθμ. Πρωτ: 13820

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας
< ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ>
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την
εκτέλεση προμήθειας <ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ>, με τη
συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 13/7/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα
12.00 μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και
ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της
ανάθεσης.
Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα
στοιχεία:
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της
προμήθειας.
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών
προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών ( τηλ. 2132049042).
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του
δήμου.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΑΛΟΣ –ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΙΝ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες του Δήμου

Α.Μ.: 109 / 2016
Προϋπολογισμός: 4.669,84 € (Με ΦΠΑ)
Κ.Α.: 02.10.7134.001

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97
143 41 Ν.Φ.
Πληροφορίες : Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ.
: 213 2049 150
Fax
: 213 2049 124

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες του Δήμου.
Τα υπό προμήθεια είδη αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές και στον προϋπολογισμό
της μελέτης.

Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια θα ανέλθει στα 4.669,84 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7134.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016,
ποσού 10.000 € και με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες του Δήμου».
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτική διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., τις
σχετικές ερμηνευτικές αυτής εγκυκλίους, όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95 και τις
σχετικές αυτού εγκυκλίους Π1 7445/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εξαίρεση προμηθειών από
την ένταξή του στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 112/31.01.2002 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και Π1
7446/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παραγ. 5, 12, 13
& 16) του Ν.2286/95» (ΦΕΚ 112/31.01.2002 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).
Νέα Φιλαδέλφεια, 23/06/2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Σωκράτης Παναγιωτόπουλος

Σελίδα 1 από 8

www.dimosfx.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες του Δήμου

Α.Μ.: 109 / 2016
Προϋπολογισμός: 4.669,84 € (Με ΦΠΑ)
Κ.Α.: 02.10.7134.001

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97
143 41 Ν.Φ.
Πληροφορίες : Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ.
: 213 2049 150
Fax
: 213 2049 124

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες του Δήμου, όπως περιγράφονται
παρακάτω:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Υ

Motherboard:
-

Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές: Intel Core i7, Core i5, Core i3 με chipset LGA 1151.
Υποστήριξη Καρτών Γραφικών: 1 x PCI Express x 16 slot.
Μνήμη: 4 GB DDR4 2133 MHz, με δυνατότητα επέκτασης έως 32 GB.
Υποδοχές Μνήμης: 2.
Μονάδα Αποθήκευσης: HDD 500 GB SATA3 7.200 rpm, ή μεγαλύτερο.
On-Board Συσκευές:
κάρτα δικτύου: LAN GbE
κάρτα ήχου: 8-Channel High-Definition Audio CODEC.
κάρτα γραφικών: Intel 530

CPU:
i3 – 3.7 GHZ ή γρηγορότερος
Οπτικό μέσο:
Super Multi DVD sata
KEYBOARD - MOUSE: Ενσύρματα
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 Pro ή ανώτερο
TOWER :
- Micro
- Power Supply 300 watt ή μεγαλύτερο
- 1 rear fan 80 ή μεγαλύτερο
- Front panel usb 3.0
- Χρώμα: Μαύρο
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ΟΘΟΝΗ
- Τύπος Οθόνης: 20 έως 22 ιντσών LED .
- Ανάλυση: 1920 x 1080.
- Χρόνος απόκρισης: 5 ms.
- Γωνίες θέασης: 90/65 (Οριζόντια/Κάθετη).
- Κοντράστ: 5000000:1 (δυναμικό), 600:1 (τυπικό).
- Φωτεινότητα: 200 cd/m2.
- Χρώμα: Μαύρο
Εγγύηση 3 ετών ή μεγαλύτερη.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΡΘΡΟ 1ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες του Δήμου Ν.
Φιλαδέλφειας.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτική διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α.
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., τις σχετικές ερμηνευτικές αυτής εγκυκλίους, όπου αυτές δεν
έρχονται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95 και τις σχετικές αυτού εγκυκλίους Π1 7445/2002 του Υπουργείου
Ανάπτυξης με τίτλο «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή του στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ
112/31.01.2002 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και Π1 7446/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 2 (παραγ. 5, 12, 13 & 16) του Ν.2286/95» (ΦΕΚ 112/31.01.2002 ΤΕΥΧΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ).
Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει κατ’ ανώτατο όριο στις 4.669,84 € (με
Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει την υπό Κ.Α. 02.10.7134.001 σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2016
αρχικού προϋπολογισμού 10.000 €.

AΡΘΡΟ 3ο

Τα στοιχεία της μελέτης είναι :
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Η Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων.
Τεχνική Έκθεση.
Η Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων (Τεχνικές προδιαγραφές).
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας.
Προϋπολογισμός προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η προμήθεια θα πρέπει να παραδοθεί έγκαιρα εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Κακοτεχνίες και ατέλειες δεν δικαιολογούνται καθώς και καθυστέρηση του χρόνου παράδοσης.
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ΑΡΘΡΟ 5ο

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την συνολική παράδοση της προμήθειας σε χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράδοσης είναι υποχρεωμένος να πληρώνει στο Δήμο ποινική ρήτρα ίση με
το 2,5% της αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει το ½ του
χρόνου παράδοσης θα πληρώσει το 5% της αξίας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 33 της 11389/93 Υπ. Απόφασης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

ΑΡΘΡΟ 6ο

Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με
το 10% την συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής
θα εγγυηθεί ότι η παραδιδόμενη προμήθεια ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της τεχνικής περιγραφής
και θα είναι κατασκευασμένη με υλικά και εργασία αρίστης ποιότητας απαλλαγμένη δε από κάθε κρυπτό ή
φανερό ελάττωμα. Θα ανταποκρίνεται από κάθε πλευρά στην χρήση και λειτουργία για την οποία
προορίζεται και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτά υλικά εργασίας δευτέρας ποιότητας.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Ο προμηθευτής δεν μπορεί να υποκαταστήσει στην σύμβαση ή για μέρος αυτής άλλο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο χωρίς την έγγραφο συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Ο χρόνος εγγύησης της προμήθειας δηλ. ο χρόνος μετά την παραλαβή από την επιτροπή, θα καθορίζεται
στις προσφορές των διαγωνιζομένων και θα είναι ο χρόνος εγγύησης του εκάστοτε κατασκευαστή. Ο
χρόνος εγγύησης θα καλύπτεται με εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Κάθε παρουσιαζόμενη ανωμαλία
μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα πρέπει να αποκαθίσταται εντός 24 ωρών από την σχετική ειδοποίηση FAX
στο χώρο που βρίσκονται τα είδη.
Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί στην προθεσμία αυτή τότε επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική
ρήτρα ίση με την αξία του είδους που παρουσίασε ανωμαλία η οποία εκπίπτει από την κράτηση του 10%
λόγω εγγύησης και θα καθορίζεται από την υπηρεσία η οποία θα το αντικαθιστά πλέον αμέσως.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Οι προσφερόμενες τιμές μονάδος του τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες για όλη την διάρκεια της
προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. Στη συμβατική αξία των υλικών
διενεργούνται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή, πλην το
Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αν κατά την παραλαβή βρεθεί κάποιο είδος που δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης ή των τεχνικών
προδιαγραφών και γενικά των προσφερομένων χαρακτηριστικών και κατά την κρίση της επιτροπής δεν είναι
δυνατόν να καταστεί απολύτως κατάλληλο και έτοιμο για χρήση, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος
χωρίς καμία αποζημίωση να προβεί στην αντικατάσταση μέσα σε προθεσμία που θα ορίσει η επιτροπή.
Στην περίπτωση που περάσει η προθεσμία άκαρπη, θα ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 8 της παρούσας
Συγγραφής.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Μετά την εκπλήρωση κάθε συμβατικής υποχρέωσης και μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής
επιστρέφεται στον ανάδοχο, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκτός αν υφίστανται παρατηρήσεις επί
του πρωτοκόλλου παραλαβής από την επιτροπή οπότε η παραλαβή παρατείνεται μέχρι πλήρους
αποκαταστάσεως των κακοτεχνιών που παρατηρήθηκαν.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα αντικατασταθεί από εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης για ποσό ίσο
με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. των προσφερόμενων μηχανημάτων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Τα είδη είναι επιθυμητό να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας.
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ΑΡΘΡΟΝ 13ο

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των
ειδών στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει
μέχρι της παραδόσεως αυτών.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η/Υ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΤΙΜΗ
538,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΜ
7
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
3.766,00
3.766,00
903,84
4.669,84

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες του Δήμου

Α.Μ.: 109 / 2016
Προϋπολογισμός: 4.669,84 € (Με ΦΠΑ)
Κ.Α.: 02.10.7134.001

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97
143 41 Ν.Φ.
Πληροφορίες : Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ.
: 213 2049 150
Fax
: 213 2049 124

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για συμπλήρωση από τον Προμηθευτή)
(Υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των τιμών)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η/Υ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΤΙΜΗ

ΤΕΜ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(σφραγίδα – υπογραφή)
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