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ΕΡΓO
Προμικεια & Εγκατάςταςθ υνεδριακοφΣεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ ςτο χϊρο του
«ΔΗΜΟΚΟΠΙΟΤ»ςτθν Λεωφ. Ικάρου ςτθ
Νζα Αλικαρναςςό.

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΗΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο
ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. διακθρφςςει ςυνοπτικόδιαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ,
προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 58.535,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24%, για τθν
Προμικεια, «Προμικεια & Εγκατάςταςθ υνεδριακοφ-Σεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ ςτο
χϊρο του ΔΗΜΟΚΟΠΙΟΤ» ςτθν Λεωφ. Ικάρου ςτθ Νζα Αλικαρναςςό, Διμου Ηρακλείου.
Η κατακφρωςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε., ςε αυτόν
που κα προςκομίςει τθν

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά,

αποκλειςτικά βάςει τιμισ.
AΡΘΡΟ 1ο – Σόποσ και χρόνοσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτα γραφεία τθσ Μονομετοχικισ Δθμοτικισ Ανϊνυμθσ
Εταιρείασ Ηρακλείου *∆ΕΡΑΝΑΛ Α.Ε.+ ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ. Καταλθκτικι
θμερομθνίαλιξθσ επιδόςεωσ προςφορϊν, τθν 17/05/2018 και ϊρα 10:00μ.μ.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ιςχφουςεσ Διατάξεισ
Α. Τισ διατάξεισ :
1.

Τισ διατάξεισ του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016.

2.

Τθν παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3
του άρκρου 22 του Ν. 3536/2007.

3.

Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκε με τθν
παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ
38 τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016.
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4.

Τισ διατάξεισ του άρκρου 39 του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137/τ.Α./13-09-2017, του άρκρου
107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ.Α./13-11-2017), κακϊσ και τθν αρικμ. πρωτ.
6796/16-11-2017 (ΑΔΑ:6ΟΟΓΟΞΤΒ-Ρ99) εγκφκλιο τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Συμβάςεων.

Β. Τισ αποφάςεισ :
1. Τισ

842/2015 & 267/2017, αποφάςεισ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου

Ηρακλείου.
2. Τθν 1/2017, απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διοίκθςθσ του Δθμοςκοπίου.
3. Τθν 59/2017, απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. με τθν
οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ για τθν Υπθρεςία “Διαμόρφωςθ του κτθρίου επί τθσ Λ.
Ικάρου που κα ςτεγάςει το Δθμοςκόπιο ςτθν Ν. Αλικαρναςςό – Ηρακλείου”.
4. Τθν 2/2017, απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διοίκθςθσ του Δθμοςκοπίου.
5. Τθν αρικ. 241/2017, απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. με τθν
οποία εγκρίνεται το ποςό των 58.535,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24%,
για τθν για τθν «Προμικεια & Εγκατάςταςθ υνεδριακοφ-Σεχνολογικοφ
Εξοπλιςμοφ ςτο χϊρο του «ΔΗΜΟΚΟΠΙΟΤ» ςτθν οδό Ικάρου ςτθ Νζα
Αλικαρναςςό».
6. Τθν με αρικμό. 63/2018 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε.
για τθν ζγκριςθ των τευχϊν τθσ διακιρυξθσ και τθν ςφςταςθ των επιτροπϊν
Διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ και Ραραλαβισ τθσ προμικειασ.
Ο υνοπτικόσ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ3ο - Πλθροφορίεσ
Ρλθροφορίεσ για τθν ςφμβαςθ τθσ προμικειασ αυτι μποροφν να λάβουν γνϊςθ οι
ενδιαφερόμενοι μζχρι και τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ από τθν κ. ΚρυςτάλλθΣακελλαρίδθ. (Τμιμα Ρρομθκειϊν, ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε.)
τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 08:00-15:00, ςτα τθλζφωνα: 2810 229 479 ▪ 2810 390
177▪E-mail: info@depanal.gr▪ οδόσΙωάννθ Ρροκοπίδθ ▪ 71601 ▪ Νζα Αλικαρναςςόσ,
Ηράκλειο.
Η παροφςα Ρροκιρυξθ κα αναρτθκεί ςτο ΚΗΜΔΗΣ δϊδεκα θμζρεσ τουλάχιςτον πριν από
τθν καταλυτικι θμερομθνία κατάκεςθσ προςφορϊν.
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Αντίγραφο τθσ Ρροκιρυξθσ αυτισ κα βρίςκεται αναρτθμζνο ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ
εταιρείασ. Τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ (διακιρυξθ, ςυγγραφι υποχρεϊςεων, τεχνικζσ
προδιαγραφζσ, ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ) κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου
Ηρακλείου www.heraklion.gr, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε., www.depanal.gr, κακϊσ
επίςθσ κα διατίκενται και από τα γραφεία του φορζα κατά τισ εργάςιμεσ ιμερεσ και ϊρεσ.

Ακόμα περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα αποςταλεί ςτο εμπορικό και βιομθχανικό επιμελθτιριο
Ηρακλείου.
ΑΡΘΡΟ 4ο – Δεκτοί ςτο διαγωνιςμό
4.1. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ έχουν φυςικά ή νομικά πρόςωπα, ή ενώςεισ αυτών που
δραςτηριοποιούνται και που είναι εγκατεςτημένα ςε:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό
ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ
γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω
Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ
παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
4.2

Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσi.

4.3
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2 και 3.
του άρκρου 7και των ςθμείων γ) και δ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν
απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν
υποβολι προςφοράσ. Η ζνωςθ των φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων μπορεί να αφορά ςτθν
ίδια ι ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ μελετϊν.

ΑΡΘΡΟ 5ο – Προχπολογιςμόσ προμικειασ
Η προχπολογιςκείςα ενδεικτικι δαπάνθ για τθν προμικεια ζχει εκτιμθκεί ςφμφωνα με τον
ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ, ςτο ποςό των πενιντα οκτϊ χιλιάδων
πεντακοςίων τριάντα πζντεευρϊ *€58.535,00+, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%.
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ΑΡΘΡΟ 6ο – Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό/Λόγοι Αποκλειςμοφ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, οι ενϊςεισ
προμθκευτϊν και οι ςυνεταιριςμοί και κα προςκομίςουν τα παρακάτω δικαιολογθτικά :

1.

Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 21 τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ και ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 ποςοφ
944,11€χωρίσ το ΦΡΑ.

2.

Υπεφκυνθ διλωςθ, των ιδίων ι των νόμιμων εκπροςϊπων τουσ, με τθν οποία κα
δθλϊνεται ότι:


Ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και τθσ τεχνικισ περιγραφισ και
αποδζχονται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.

3. Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθν ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν
φορζων ) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων:
3.1.1 Υπάρχει εισ βάροσ του προςφζροντοσ τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για
ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ :
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ
απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008,
για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008
ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ
τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων
ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1
του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ
Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ
L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία
ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία
των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ
27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ
δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ

Σελίδα 4 από 72

απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για
τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται
ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου
2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ
και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο
άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ
τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και
για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου
(ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία
με το ν. 4198/2013 (Αϋ215 ).

Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ προςφζροντοσ εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο
εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω
προςφζροντοσ ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.), θ
υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον τουσ
διαχειριςτζσ. Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ εν λόγω
υποχρζωςθ αφορά κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα
τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.

3.1.2 α) Ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει
διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
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δεςμευτικι

ιςχφ,

ςφμφωνα

με

διατάξεισ

τθσ

χϊρασ

όπου

είναι

εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) θ ανακζτουςα αρχι

μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο

προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που
οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων
τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ.

3.1.3 Κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ
δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, δεν εφαρμόηονταιii οι
παράγραφοι 3.1.1 και 3.1.2. [Σε περίπτωςη που δεν ενεργοποιηθεί η ςχετική
δυνατότητα, διαγράφεται η παράγραφοσ 3.1.3].

3.1.4 Κατ’ εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν
μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν
ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ
ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον
οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ του άρκρου 1 τθσ παροφςασ, δεν
εφαρμόηεταιiii θ παράγραφοσ 3.1.2. [Σε περίπτωςη που δεν ενεργοποιηθεί η
ςχετική δυνατότητα, διαγράφεται η παράγραφοσ 3.1.4.]
3.1.5 Σε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισiv:
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(α) Ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ του που προβλζπονται
ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 και αφοροφν υποχρεϊςεισ που
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ
και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα
X του Ρροςαρτιματοσ Α’ του ν. 4412/2016,

(β) Ο προςφζρων τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι
ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι
ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία,
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να
μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν παραπάνω περίπτωςθ, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι θ ανακζτουςα αρχι ζχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορζασ
είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ
(παρ. 5 άρκρου 73 του ν. 4412/2016),

(γ) Υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο
οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,

δ) Μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μζςα,

(ε) Μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι
των προςφερόντων κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
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(ςτ) Ο προςφζρων ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά
τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία
τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,

(η) Ο προςφζρων ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι
των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των
λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει
τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 79 του ν. 4412/2016,

(θ) Ο προςφζρων επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων

τθσ

ανακζτουςασ

αρχισ,

να

αποκτιςει

εμπιςτευτικζσ

πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που
αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,

(κ) Ο προςφζρων ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο
κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.

3.1.6 Η ανακζτουςα αρχι αποκλείει προςφζροντα, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται
ότι αυτόσ βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά
τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των προθγοφμενων παραγράφωνv.

3.1.7 Ρροςφζρων που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 3.1.1 και 3.1.5vi μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου
να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν
αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα
ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω προςφζρων δεν αποκλείεται από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ
προςφζροντεσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ
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ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα
μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον προςφζροντα το ςκεπτικό τθσ
απόφαςθσ αυτισ. Ρροςφζρων που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ,
από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ
παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ.

3.1.8 Η απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν
μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.

3.1.9 Ρροςφζρων που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται
αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.



Είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ κατά τθν
θμζρα του διαγωνιςμοφ.



Είναι εγγεγραμμζνοι ςτο αρμόδιο Επιμελθτιριο και μποροφν να προςκομίςουν
Ριςτοποιθτικοφ Επιμελθτθρίου με το οποίο κα πιςτοποιείται ςε αυτό θ εγγραφι
τουσ και το ειδικό επάγγελμά τουσ το οποίο αν δεν ςυνάδει με το είδοσ των υπό
προμικεια ειδϊν κα οδθγεί ςε αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ.

Σθμειϊνεται ότι θ ωσ άνω Υπεφκυνθ διλωςθ πρζπει να φζρει θμερομθνία εντόσ των
τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμζρασ υποβολισ των
προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια
διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ.

4.

Εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με εκπροςϊπουσ τουσ,
υποβάλλουν εξουςιοδότθςθ εκπροςϊπθςθσ. Κανζνασ δεν μπορεί να εκπροςωπεί ςτο
διαγωνιςμό, περιςςότερεσ από μία (1) εταιρείεσ, ι ζνωςθ προμθκευτϊν οφτε να
ςυμμετζχει χωριςτά για τον εαυτό του και να εκπροςωπεί άλλο φυςικό πρόςωπο,
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εταιρία, ςυνεταιριςμό ι και ζνωςθ προμθκευτϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι αποκλείονται
όλεσ οι προςφορζσ. Επίςθσ, δεν μπορεί να ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για λογαριαςμό
του, υπάλλθλοσ εταιρίασ που ςυμμετζχει ςε αυτόν ι ειδικόσ ςφμβουλοσ αμειβόμενοσ
από αυτι με μιςκό ι και με άλλο τρόπο αμοιβισ .
Εάν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν
καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ
διλωςθ του προμθκευτι που γίνεται ενϊπιον Δικαςτικισ ι Διοικθτικισ αρχισ ι
ςυμβολαιογράφου.

Για τουσ προμθκευτζσ, που ςτθ χϊρα τουσ δεν προβλζπεται από το νόμο ζνορκθ
διλωςθ, αυτι μπορεί να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ.

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων, για κάκε οικονομικό
φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει
ςτθν ζνωςθ.

Οι Συνεταιριςμοί που υποβάλουν προςφορά κα πρζπει να αποδεικνφουν ότι λειτουργοφν
νόμιμα τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Άρθρο 7. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
7.1. Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι προςφζροντεσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο
που τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι
ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επαγγελματικό Επιμελθτιριο και
θ επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα να ςυνάδει με τθν αιτοφμενθ ςτθν παροφςα
διακιρυξθ υπθρεςία/τεχνικι ικανότθτα και προμικεια. Οι προςφζροντεσ που είναι
εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα Μθτρϊα του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν.
4412/2016.
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7.2 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Δεν επιβάλλονται οι υπόψθ απαιτιςεισ
7.3. Σεχνικι και Επαγγελματικι Ικανότθτα
Κάκε προςφζρων πρζπει να διακζτει:
(α) Εξειδικευμζνο προςωπικό, ικανό να καταςκευάςει και εν ςυνεχεία να τοποκετιςει τα
προςφερόμενα είδθ.
(β) Απαραίτθτο τεχνικό και μθχανολογικό εξοπλιςμό, ικανό να καταςκευάςει και εν
ςυνεχεία να τοποκετιςει τα προςφερόμενα είδθ.
ΑΡΘΡΟ 8ο – Σρόποσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ
1.1.

Η διαδικαςία του διαγωνιςμοφ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ, το
άρκρο 117 του Ν.4412/2016.

1.2.

Μόλισ λιξει θ ϊρα για τθν παράδοςθ των προςφορϊν απαγορεφεται θ αποδοχι
άλλων εκτόσ αν ςυνεχίηεται θ παράδοςθ χωρίσ διακοπι.

Άρκρο 9: Περιεχόμενο φακζλων προςφοράσ

Κάκε προςφζρων οφείλει να προςκομίςει τα παρακάτω ςτοιχεία:

9.1

ΦΑΚΕΛΟ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ”

Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» περιλαμβάνει τα ακόλουκα:

α) Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 του ν.
4412/2016

(ΦΕΚ

Β/3698/16-11-2016),

ωσ

προκαταρκτικι

απόδειξθ

προσ

αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ,
επιβεβαιϊνοντασ ότι ο προςφζρων πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ
διακιρυξισ όπωσ αυτζσ περιγράφονται και αναλφονται ςτα άρκρα τθσ παροφςασ.

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από τουσ προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό
ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλει όλα ι οριςμζνα
δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.

β) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 6.1 & 21 του παρόντοσ.
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γ) τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ νομικοφ προςϊπου (ΦΕΚ
εκπροςϊπθςθσ, καταςτατικό κ.λ.π.)

δ) παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπο
τουσ.

ε) Τα αποδεικτικά ςτοιχεία / ζγγραφα ςχετικά με τα κριτιρια επιλογισ του άρκρου 7, όπωσ
αυτά αναφζρονται ςτο άρκρο 10.3,κακϊσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά του άρκρου
6,τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά υποβάλλουν τα
παραπάνω δικαιολογθτικά για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ,
πλθν τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.

9.2

ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Ο φάκελοσ «Τεχνικισ Ρροςφοράσ» περιλαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα, βάςει των
οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά των διαγωνιηομζνων, κατά τα
οριηόμεναςτθν παροφςα διακιρυξθ :
α)Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει επί ποινι απόρριψθσ να κατακζςει ςτθν Τεχνικι
του Ρροςφορά λεπτομερι περιγραφι για κάκε προςφερόμενο είδοσ ςυνοδευόμενθ
από τα τεχνικά χαρακτθριςτικά για κάκε προςφερόμενο είδοσ.

Αναντιςτοιχία

τεχνικισ προςφοράσ – τεχνικϊν περιγραφϊν / φυλλαδίων μεταξφ τουσ είτε με αυτι
τθσ οικονομικισ προςφοράσ αποτελεί ουςιαςτικό λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ.
β) Χρονοδιάγραμμα, ςτο οποίο περιγράφεται θ χρονικι αλλθλουχία προμικειασ και
εγκατάςταςθσ των προςφερόμενων ειδϊν και παράδοςθσ αυτϊν, λαμβανομζνου
υπόψθ του ςυνολικοφ χρόνου, όπωσ προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

9.3

ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Ο φάκελοσ «Οικονομικισ Ρροςφοράσ» περιλαμβάνει το χορθγοφμενο από τθν εταιρεία,
ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ , το οποίο αναγράφει τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ,
τθν προςφερόμενθ τιμι ανά κατθγορία προςφερόμενου είδουσ και τθν ςυνολικι τιμι
για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ.
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Η οικονομικι προςφορά ςυντίκεται για κάκε επιμζρουσ κατθγορία προςφερόμενου είδουσ.
Οι ςυμμετζχοντεσ υποβάλλουν ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ ςτο οποίο
αναγράφουν τθν προςφερόμενθ τιμι ανά κατθγορία προςφερόμενου είδουσκαι τθ
ςυνολικι τιμι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί τουσ προςφζροντεσ για διευκρινιςεισ ι
ςυμπλθρϊςεισ κατά τουσ όρουσ του παρόντοσ.

Άρκρο 10: Αποδεικτικά μζςα (μθ φπαρξθ λόγων αποκλειςμοφ, πλιρωςθ των κριτθρίων
ποιοτικισ επιλογισ, ζλεγχοσ νομιμοποίθςθσ)
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίηονται
ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν του παρόντοσ άρκρου και κατά τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ. Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι τουσ δεν προβλζπεται
χρόνοσ ιςχφοσ των δικαιολογθτικϊν, αυτά κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν
θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ 3 μθνϊν που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που τυχόν
προςκομίηονται για αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν πρζπει επίςθσ να φζρουν
θμερομθνία εντόσ 9 μθνϊν.

Οι μεμονωμζνοι προςφζροντεσ πρζπει να ικανοποιοφν όλεσ τισ απαιτιςεισ των άρκρων 6
και 7 τθσ παροφςασ. Στθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, θ πλιρωςθ των
απαιτιςεων του άρκρου 6 και τθσ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ τθσ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του άρκρου 7.1, πρζπει να ικανοποιοφνται από
κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Η πλιρωςθ των απαιτιςεων τθσ οικονομικισ και
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ του
άρκρου 7.2 και 7.3, αντίςτοιχα, πρζπει να ικανοποιοφνται από κάκε μζλοσ τθσ
ζνωςθσ.

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, κατόπιν ςχετικισ ζγγραφθσ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο
άρκρο 17 ειδοποίθςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι, υποβάλλει τα ακόλουκα
δικαιολογθτικά :

10.1 χετικά με τον ζλεγχο περί μθ φπαρξθσ λόγων αποκλειςμοφ:
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10.1.1 Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 6.1.1 του παρόντοσ, απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου,
ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι
διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
προςφζρων, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι απαιτιςεισ. Η
υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα νομικά
πρόςωπα που ορίηονται ςτο άρκρο 6.4 του παρόντοσ.

10.1.2 Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 6.3.1.2 του παρόντοσ:
1) Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από τουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ
του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ.
2) Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ
μζλουσ ι χϊρασ.
Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ κα υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ περί του ότι δεν ζχουν
υποχρζωςθ καταβολισ φόρων ςτθν Ελλάδα. ε περίπτωςθ που ζχουν τζτοια
υποχρζωςθ, κα υποβάλλουν ςχετικό αποδεικτικό τθσ οικείασ Δ.Ο.Τ.

10.1.3 Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 6.3.1.5 του παρόντοσ:
Για τθν περίπτωςθ β’, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι
αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ. Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ
που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό
πτϊχευςθ, παφςθ εργαςιϊν, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ
ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο
πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα και το πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει
τεκεί υπό εκκακάριςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο για τα νομικά πρόςωπα
εκτόσ Α.Ε., όταν δε πρόκειται περί Α.Ε. από το Γ.Ε.Μ.Η. ι τισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ,
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Οι μελετθτζσ - φυςικά
πρόςωπα δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Για τισ περιπτϊςεισ α’, γ’, δ’, ε’, ςτ’, η’ και θ’ , επικαιροποιθμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο
πρόςωπό του οι οριηόμενοι λόγοι αποκλειςμοφ .
Για τθν περίπτωςθ κ’ , πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ. Για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν
Ελλάδα μελετθτζσ - φυςικά πρόςωπα, προςκομίηεται πιςτοποιθτικό του Τ.Ε.Ε., ι του
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αντίςτοιχου επιμελθτθρίου (όταν αυτό ζχει πεικαρχικζσ εξουςίεσ επί των μελϊν του)
περί μθ διάπραξθσ παραπτϊματοσ, για το οποίο επιβλικθκε πεικαρχικι ποινι. Τα
Γραφεία / Εταιρείεσ Μελετϊν, κακϊσ και τα φυςικά πρόςωπα-μελετθτζσ, ανεξάρτθτα
από τθν χϊρα εγκατάςταςθσ (Ελλάδα ι αλλοδαπι), τα οποία δεν υπόκεινται ςτουσ
άνω πεικαρχικοφσ φορείσ, υποβάλουν πιςτοποιθτικό του φορζα ςτον οποίο
υπόκεινται, εφόςον αυτόσ ζχει πεικαρχικζσ εξουςίεσ ςτα μζλθ του, διαφορετικά
υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι: α) δεν υπάρχει πεικαρχικόσ φορζασ και β) δεν
ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

10.1.4 Αν το κράτοσ μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά που να καλφπτουν
όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ωσ άνω, υπό 10.1.1 ζωσ 10.1.3, το ζγγραφο ι
το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ
ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του
ενδιαφερομζνου

ενϊπιον

αρμόδιασ

δικαςτικισ

ι

διοικθτικισ

αρχισ,

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του
κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν
οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά ι ότι τα
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ωσ άνω, υπό
10.1.1 ζωσ 10.1.3.

10.1.5 Για τθν περίπτωςθ του άρκρου 6.3.1.9 του παρόντοσ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε
βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.

10.2. χετικά με τον ζλεγχο πλιρωςθσ κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ:
10.2.1 Προσ απόδειξθ τθσ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ :
(α) Ο προμθκευτισ κα πρζπει να ζχει αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτον χϊρο ςε αντίςτοιχεσ
προμικειεσ και εγκαταςτάςεισ, να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο αντίςτοιχο Επιμελθτιριο
τθσ επιχειρθματικισ του δραςτθριότθτασ θ οποία κα πρζπει να ςυνάδει με τθν
προμικεια/τοποκζτθςθ και εγκατάςταςθ των αιτοφμενων ειδϊν μζρουσ τθσ
παροφςθσ.
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(β) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ εκτόσ από τα ωσ άνω, προςκομίηουν τισ δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που
περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ
ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα
Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με
τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, προςκομίηουν
πιςτοποιθτικό αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου. Στθν περίπτωςθ
που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι
αςκεί τθ δραςτθριότθτα του άρκρου 7.1 τθσ παροφςασ.

10.3. χετικά με τον ζλεγχο νομιμοποίθςθσ του προςωρινοφ αναδόχου:
Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα οποία
να προκφπτει θ εξουςία υπογραφισ του νόμιμου εκπροςϊπου.

Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ ςφςταςθσ,
2. Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με το ΦΕΚ ςτο οποίο ζχουν δθμοςιευτεί όλεσ οι
μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ ι επικυρωμζνο αντίγραφο κωδικοποιθμζνου
καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει)
3. ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου,
4. Ρρακτικό Δ.Σ περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται
και εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψθφίου
αναδόχου) για υπογραφι και υποβολι προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει
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ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα τθν προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα
ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και ορίηεται ςυγκεκριμζνα άτομο, κάτοικοσ Ακθνϊν και
γνϊςτθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, ωσ αντίκλθτοσ,
5. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων του
καταςτατικοφ / μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ
τρείσ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν

Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά
2. Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί των τροποποιιςεων του
καταςτατικοφ
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ
εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνα,
από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.

Άρκρο 11: Τπεργολαβία
11.1 Ο προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται
να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ
που προτείνει.
11.2

Η τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του ν. 4412/2016 από
υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.

11.3

Αν το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο προςφζρων προτίκεται να
ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνει το ποςοςτό του τριάντα
τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι:

α) επαλθκεφει υποχρεωτικά τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 6 τθσ
παροφςασ για τουσ υπεργολάβουσ με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προςφζροντα να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, όταν
από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του.
ΑΡΘΡΟ 12ο – Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ ενενιντα (90) θμζρεσ από
τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερου του προβλεπόμενου από τθ
διακιρυξθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
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Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία,
πριν από τθν λιξθ τθσ κατά ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο
από τθν παροφςα προκιρυξθσ.

ΑΡΘΡΟ 13 – Εναλλακτικζσ προςφορζσ
Στον διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ
τουσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.

ΑΡΘΡΟ 14 – Ενςτάςεισ προ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
1.

Ζνςταςθ κατά πράξθσ τθσ Επιτροπισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ
από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ
υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν.

2.

Η ζνςταςθ υποβάλλεται ςτο πρωτόκολλο τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. προσ το Διοικθτικό
Συμβοφλιο, το οποίο αποφαςίηει, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν
άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό
τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το
παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι
από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.

3.

Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ,
Οικονομικϊν και Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων μπορεί να αναπροςαρμόηεται το
φψοσ του ανωτζρω παραβόλου.

4.

Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων ενςτάςεων και προςφυγϊν, αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο είναι θ τριμελισ Επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων τθσ παρ. 11
του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε., θ οποία κα εξετάςει και κα
γνωμοδοτιςει για τθν ζνςταςθ. Αρμόδιο όργανο να αποφαςίςει επί των ενςτάςεων
είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο.

5.

Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οιονδιποτε άλλο από τουσ προαναφερόμενουσ
λόγουσ προ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ δεν γίνονται δεκτζσ.
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ΑΡΘΡΟ 15ο – Προςφερόμενθ τιμι
Οι τιμζσ κα δίνονται ςε ευρϊ (€), και κα αφορά το ςφνολο του περιγραφόμενου
εξοπλιςμοφτουδιαγωνιςμοφ,«Προμικεια & Εγκατάςταςθ υνεδριακοφ-Σεχνολογικοφ
Εξοπλιςμοφ ςτο χϊρο του «ΔΗΜΟΚΟΠΙΟΤ». παραδοτζο ςτθν ζδρα τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. ι
όπου αλλοφ για αυτό το ςκοπό υποδειχκεί, χωρίσ καμία άλλθ επιβάρυνςι.

ΑΡΘΡΟ 16ο – Αποςφράγιςθ των προςφορϊν και ανακοίνωςθ τιμϊν
Πταν πλθςιάηει θ ϊρα λιξθσ παράδοςθσ των προςφορϊν, δθλαδι θ 10:00 μ.μ., θ
γραμματεία κθρφςςει μεγαλόφωνα τθν λιξθ του χρόνου παραλαβισ και παράδοςθσ των
προςφορϊν. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν γραμματεία μετά τθ λιξθ παράδοςθσ των
προςφορϊν, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτθν Υπθρεςία για επιςτροφι ωσ
εκπρόκεςμζσ.

Η αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία :

1.1

Η Επιτροπι προκειμζνου να προβεί ςτο άνοιγμα και ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ/Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ κα ςυνεδριάςειςτισ
17/05/2018 ϊρα 10:30 π.μ., θμζρα Ρζμπτθ.

1.2

Η

αποςφράγιςθ

διενεργείται

δθμόςια,

παρουςία

των

προςφερόντων

/

ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν
γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν
από αυτοφσ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Η αποςφράγιςθ
διενεργείται δθμόςια. Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ, μονογράφονται
δε και ςφραγίηονται, από τθν επιτροπι όλα τα δικαιολογθτικά.

1.3

Κατόπιν αποςφραγίηεται ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ και υπογράφονται όλα

τα τεφχθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κατά φφλλο.

1.4

Ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηεται, αλλά μονογράφεται

και ςφραγίηεται από τθν επιτροπι, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και
ϊρα που κα ορίςει θ επιτροπι και κα κάνει γνωςτό ςτουσ ενδιαφερόμενουσ με ζγγραφο
τθσ.
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Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ επιτροπι προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ αυτϊν
που υποβάλλουν προςφορζσ κακϊσ και των δικαιολογθτικϊν που υπζβαλαν, ςε πρακτικό
το οποίο υπογράφει και ςφραγίηει.

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια.

ΑΡΘΡΟ 17 –Δικαιολογθτικά ανάκεςθσ
Η Επιτροπι καλεί εγγράφωσ τον προςωρινό ανάδοχο να κατακζςει τα πρωτότυπα ι
αντίγραφα που εκδίδονται, όλων των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, όπωσ κακορίηονται
ειδικότερα ςτο άρκρο 6,7 και 10 τθσ παροφςασ προκιρυξθσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα
ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν παραλαβι τθσ εν λόγω πρόςκλθςθσ.

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα
ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
ςε αυτόν.

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται
αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.

Η Επιτροπι εντόσ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν από τθν παραλαβι του φακζλου των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, αποςτζλλει ανακοίνωςθ ςτον προςφζροντα ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, ορίηοντασ τθν θμερομθνία, ϊρα και τόπο αποςφράγιςθσ
του φακζλου. Η ανακοίνωςθ αυτι αποςτζλλεται και ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, οι
οικονομικζσ προςφορζσ των οποίων ζχουν γίνει αποδεκτζσ. Η Επιτροπι αποςφραγίηει τον
φάκελο των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςε ανοικτι ςυνεδρίαςθ, ελζγχει τθν ορκότθτα
και τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν και καταγράφει τα αποτελζςματα ςε πρακτικό.

Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ :
α)

δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι

β)

κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που
δθλϊκθκαν ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 5 τθσ παροφςασ προκιρυξθσ είναι
ψευδι ι ανακριβι, ι
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γ)

από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ,
δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τότεο προςωρινόσ
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ του ςτο διαγωνιςμό και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που
απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι
διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.

Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ
πρακτικοφ από τθν Επιτροπι και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο για
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ παραγράφουσ, είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Κατά τθσ
ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 18ο – Κρίςθ αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ
Η οριςκείςα γνωμοδοτικι επιτροπι των προςφορϊν γνωμοδοτεί και ςτζλνει όλα τα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε., προκειμζνου αυτι
ςαν αποφαινόμενο όργανο αποφαςίηει για τα παρακάτω κζματα.
1. Κατακφρωςθ τθσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ «Προμικεια &
Εγκατάςταςθ υνεδριακοφ-Σεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ ςτο χϊρο του ΔΗΜΟΚΟΠΙΟΤ»,
ι
2. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και επανάλθψθ του με τροποποίθςθ
ι μθ των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.

Η Επιτροπι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε
προςφζροντα με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό
ταχυδρομείο, ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ κ.λπ., επί αποδείξει απόφαςθ
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κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν
τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.
ΑΡΘΡΟ 19ο – Ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ
Μετά τθν οριςτικι ζγκριςθ του φακζλου του διαγωνιςμοφ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, θ
ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ
πρόςκλθςθσ. Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ
δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν
ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από
τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία
ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ' τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 106
του ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 20ο – φμβαςθ
Τα ςτοιχεία τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί κα είναι :
Η παροφςα Ρροκιρυξθ, Η Συγγραφι Υποχρεϊςεων, Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, Ο
Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ ανά κατθγορία προμικειασκαι θ προςφορά του αναδόχουανά
κατθγορία προμικειασ και το γενικό ςφνολο αυτϊν. Μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ
κατακφρωςθσ θ εταιρεία κα καταρτίςει τθ ςχετικι ςφμβαςθ που κα υπογραφεί από τα δφο
ςυμβαλλόμενα μζρθ.
ΑΡΘΡΟ 21ο – Εγγυιςεισ
Α.

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό

Η εγγφθςθ για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ορίηεται ςτο 2% τθσ ςυνολικισ
προχπολογιςκείςθσ αξίασ χωρίσ το ΦΡΑ (άρκρο 72 του Ν. 4412/2016) ποςοφ 944,11€, θ
οποία κα ζχει ιςχφ 120 θμζρεσ τουλάχιςτον.

Προςφορζσ χωρίσ εγγφθςθ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και δεν λαμβάνονται υπόψθ.

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ :
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α/α) μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ
απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ςφμφωνα
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, και
β/β) μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων μζςων προςωρινισ
δικαςτικισ Ρροςταςίασ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, και

Β. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ τθν οποία κα προςκομίςει ο
προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε κατακφρωςθ, ορίηεται ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ
(των άρκρων που του κατακυρϊκθκαν) χωρίσ τον Φ.Ρ.Α, ςφμφωνα με το άρκρο 72 του
Ν.4412/2016 και κα επιςτραφεί μετά τθν πάροδο του χρόνου εγγφθςθσ των όρων τθσ
ςφμβαςθσ.

Οι εγγυθτικζσ κατατίκεται προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Η Εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ επιςτρζφετε μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του υλικοφ. Εάν
ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ
παράδοςθ, θ παραπάνω επιςτροφι γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα,
των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. Αν τα υλικά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ
γίνεται, ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και
προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ
τθσ ποςότθτασ ι του τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθν
ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν
αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενά, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.

Οι εγγυιςεισ ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα
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τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά
τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ δικαιοφχο.

Οι εγγυιςεισ ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα
ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ονομαςία που ζχει δοκεί ςτθν
Δθμόςια Σφμβαςθ από τθν υπθρεςία τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. τον ανακζτοντα φορζα προσ τον
οποίο απευκφνονται (ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε.) , δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει
θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα
υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ, η) τουσ όρουσ ότι: (i) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα
και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ
διηιςεωσ, και (ii) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται
ςτο

εκάςτοτε

ιςχφον

τζλοσ

χαρτοςιμου,

θ)

τα

ςτοιχεία

τθσ

ςχετικισ

διακιρυξθσ/πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ
υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο
απευκφνεται και ι.α) (μόνο ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και
προκαταβολισ), τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.

ΑΡΘΡΟ 22ο – Χρόνοσ παράδοςθσ εξοπλιςμοφ
Ωσ ςυνολικόσ χρόνοσ παράδοςθσ τθσ Προμικειασ «Προμικεια & Εγκατάςταςθ
υνεδριακοφ-Σεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ ςτο χϊρο του «ΔΗΜΟΚΟΠΙΟΤ» ςτθν Λεωφ.
Ικάρου ςτθ Νζα Αλικαρναςςό,ορίηεται ζωσ το χρονικό διάςτθμα εξιντα (60) θμερϊν από
τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ ςφμβαςθσ με τθν ανάδοχο εταιρεία.

Η παράδοςθ τθσ προμικειασ κα γίνει ςτθ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από
αυτιν (τθν υπθρεςία).
1.

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει τον εξοπλιςμόμζςα ςτα χρονικά όρια και
με τον τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να
παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ:
α)

ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μετά από
γνωμοδότθςθ αρμοδίου οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ
και εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του

Σελίδα 24 από 72

προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του
ςυμβατικοφ χρόνου,
β)

το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.

2.

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ
δεν ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.

3.

Η απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν
υποβολι του ςχετικοφ αιτιματοσ του προμθκευτι.

4.

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων
ανωτζρασ βίασ ι άλλων ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται
κυρϊςεισ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ,
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 207.

5.

Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί
και να εγκαταςτακεί ο εξοπλιςμόσ, ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.

6.

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια,
τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία
που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ
νωρίτερα.

7.

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ, ο
προμθκευτισ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από
τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ.

ΑΡΘΡΟ 23ο – Εκπρόκεςμθ παράδοςθ εξοπλιςμοφ
1.

Αν ο εξοπλιςμόσ εγκαταςτακεί / παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του
ςυμβατικοφ χρόνου και μετά τθ λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε,
ςφμφωνα με το άρκρο 209/του ν 4412/2016, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ.

2.

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για παράδοςθ /
εγκατάςταςθ ι αντικατάςταςθ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ, με απόφαςθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, για το οποίο δεν
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ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσπαράδοςθσ –
εγκατάςταςθσ.
ΑΡΘΡΟ 24ο – Παραλαβι προμικειασ
1.

Η παραλαβι του εξοπλιςμοφ γίνεται από τισ επιτροπζσ του άρκρου 221 του
ν.4412/2016.

2.

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ του ςυνόλου τθσ εγκατάςταςθσ διενεργείται ποιοτικόσ
και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ.
Η ςφμβαςθ μπορεί να προβλζπει ότι ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ γίνεται με ζναν ι
περιςςότερουσ από τουσ παρακάτω τρόπουσ :
Με πρακτικι δοκιμαςία και υπόδειξθ από τον προμθκευτι.

3.

Αν θ ςφμβαςθ προβλζπει μόνο με πρακτικι δοκιμαςία, ςυντάςςεται από τθν επιτροπι
παραλαβισ πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά τθ διενζργεια τθσ
πρακτικισ δοκιμαςίασ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι
Ραραλαβισ μπορεί :
α)

να παραλάβει το ςφνολο τθσ εγκατάςταςθσ.

β)

να παραλάβει το ςφνολο τθσ εγκατάςταςθσμε παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ,

γ)

να απορρίψει το ςφνολο τθσ εγκατάςταςθσ ι μζροσ αυτισ.

αν υπάρχει κόςτοσ για τθν διενζργεια των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι.

4.

Αν θ επιτροπι παραλαβισ παραλάβει τθν προμικειαμε παρατθριςεισ, αναφζρει ςτο
ςχετικό πρωτόκολλο τισ αποκλίςεισ που παρουςιάηει αυτό από τουσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ και διατυπϊνει αιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ τθσ για το ηιτθμα αν το υλικό είναι
κατάλλθλο ι όχι για τθ χριςθ που προορίηεται. Εφόςον κρικεί από τθν αρμόδια κατά
περίπτωςθ υπθρεςία τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ότι οι παρεκκλίςεισ τθσ
εγκατάςταςθσ δεν επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτά τθσ και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί,
με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ
του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι τθσ εγκατάςταςθσ, με ι χωρίσ
ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, εφόςον κρικεί από τθν
αρμόδια κατά περίπτωςθ υπθρεςία του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ότι οι
παρεκκλίςεισ τθσ εγκατάςταςθσεπθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτά τθσ και δεν μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, θ εγκατάςταςθ μπορεί να απορριφκεί.
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5.

Στθ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ τθσ παραγράφου του άρκρου 221του ν.
4412/2016, μπορεί να παραπεμφκεί για επανεξζταςθ ςτθν περίπτωςθ που απορριφκεί
θ προμικεια ςτο ςφνολο τθσ ι μερικόσ, με βάςθ του ελζγχουσ που διενζργθςε θ
πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ. Η παραπομπι κατά τα ανωτζρω γίνεται φςτερα
από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα από τθν υπθρεςία. Η
δευτεροβάκμια

επιτροπι

παραλαβισ

προβαίνει

εκ

νζου,

ςε

όλουσ

τουσ

προβλεπόμενουσ από τθ ςφμβαςθ ελζγχουσ και ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο
παραλαβισ ι απόρριψθσ και ακολουκείται θ διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ
παραγράφουσ 3 και 4.
Το αίτθμα για επανεξζταςθ υλικοφ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ,
υποβάλλεται από τον προμθκευτι, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20)
θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Τα ζξοδα τθσ
δευτεροβάκμιασ επιτροπισ παραλαβισ, βαρφνουν τον προμθκευτι, εφόςον τα είδθ
απορριφκοφν οριςτικά ι παραλθφκοφν με ζκπτωςθ, ανεξάρτθτα εάν θ ανάκεςθ για
επανεξζταςθ γίνεται μετά από αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα. Τα ζξοδα
αυτά καταλογίηονται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και εκπίπτουν από το
ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι ειςπράττονται από τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ ι με βεβαίωςθ μζςω του δθμοςίου ταμείου.
6.

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι
δευτεροβάκμιεσ, κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ.

7.

Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, μπορεί να παραπζμπεται για επανεξζταςθ
υλικό ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται προσ τοφτο, ακόμθ
και ςτθν περίπτωςθ που παραλιφκθκε οριςτικά από τθν πρωτοβάκμια επιτροπι
παραλαβισ. Στθν περίπτωςθ αυτι ιςχφουν για το Δθμόςιο και για τον προμθκευτι τα
αναφερόμενα ςτθν παραπάνω παράγραφο 5.

8.

Αν ο προμθκευτισ διαφωνεί με το αποτζλεςμα των εξετάςεων που διενεργικθκαν
κατά τθν παραλαβι από τθν πρωτοβάκμια ι τθ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ,
μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατ’ ζφεςθ του ςυνόλου τουσ εξοπλιςμοφ. Ο
προμθκευτισ μπορεί να ηθτιςει κατ’ ζφεςθ εξζταςθ είτε θ παραλαβι διενεργείται από
πρωτοβάκμια είτε από δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ.
Το αίτθμα του προμθκευτι για τθν κατ’ ζφεςθ εξζταςθ πρζπει να υποβάλλεται μζςα
ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των
αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ. Κατ’ ζφεςθ εξζταςθ μπορεί να γίνει και
αυτεπάγγελτα με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από
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γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν λιψθ του
πρωτοκόλλου τθσ επιτροπισ παραλαβισ.
Το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα
δφο μζρθ. Μετά το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ ο προμθκευτισ δεν μπορεί να
ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ.
9.

Ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ μπορεί να τεκεί ςε επιχειρθςιακι εκμετάλλευςθ μόνο
μετά τθν οριςτικι παραλαβι του από τον φορζα.

ΑΡΘΡΟ 25ο – Χρόνοσ παραλαβισ υλικϊν
1.

Η παραλαβι και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται
μζςα ςτον κακοριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο.

2.

Αν θ παραλαβι και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από
τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ
παραλαβι ςυντελζςτθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων τθσ
ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τον
εξοπλιςμό αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του εξοπλιςμοφ και εγγραφισ του ςτα
βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του προμθκευτι.

3.

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του
προμθκευτι, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από
επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ςτθν οποία δεν
μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν
πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Η
παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που
προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και το άρκρο 208 του Ν.4412/2016 και ςυντάςςει τα
ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν
επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων από τθ ςφμβαςθ
ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 71 του Ν.4412/2016. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι
παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.
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ΑΡΘΡΟ 26ο – Απόρριψθ του Εξοπλιςμοφ& Αντικατάςταςθ του
1.

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ του εξοπλιςμοφ, με απόφαςθ Διοικθτικοφ
Συμβουλίου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάςταςι του με άλλον, που να είναι ςφμφωνο με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ,
μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ
γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ
χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ
λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τον εξοπλιςμό
που απορρίφκθκε μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο
ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.

2.

Η επιςτροφι του εξοπλιςμοφ που απορρίφκθκε γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ άλλου
και αφοφ αυτό παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ
υποχρεοφται να παραλάβει τον εξοπλιςμό που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε
μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζου. Η
προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που
υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με
απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό
2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ. Αν παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που
χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τον εξοπλιςμό, ο φορζασ μπορεί να
προβεί ςτθν εκποίθςθ του, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.

3.

Με απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου
οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι του εξοπλιςμοφ που
απορρίφκθκε πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ.

Άρκρο 27ο – Σρόποσ πλθρωμισ – απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για πλθρωμι του
αναδόχου
Η εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ κα γίνει μετά τθν οριςτικι παραλαβι του
εξοπλιςμοφ. Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα εξισ :
Α)

Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ
αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ,
ςφμφωνα με το άρκρο 208 του N.4412/2016.

Β)

Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε.
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Γ)

Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ
«Εξοφλικθκε».

Δ)

Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ .

Ηράκλειο 02/05/ 2018

Ο Ρρόεδροσ τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε.

Ιωάννθσ Ξυλοφρθσ
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Αρικμ. Πρωτ. : 858
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
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ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ
Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177
Fax 2810 244 769
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ΕΡΓO
Προμικεια & Εγκατάςταςθ υνεδριακοφΣεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ ςτο χϊρο του
«ΔΗΜΟΚΟΠΙΟΤ»ςτθν Λεωφ. Ικάρου ςτθ
Νζα Αλικαρναςςό.

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Προμικεια και Εγκατάςταςθ «υνεδριακοφ-Σεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ ςτο χϊρο του
ΔΗΜΟΚΟΠΙΟΤ», ςτθν Λεωφ. Ικάρου ςτθ Νζα Αλικαρναςςό.

ΓΕΝΙΚΑ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ «ΤΝΕΔΡΙΑΚΟΤ - ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ
ΔΗΜΟΚΟΠΙΟΤ», ΣΗΝ ΛΕΩΦ. ΙΚΑΡΟΤ ΣΗ ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΤΡΤΘΜΗ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ.

ΑΡΘΡΟ 29.Αντικείμενο Ζργου
Αντικείμενο τθσ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ/υπθρεςίασ, είναι θ Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ
«Συνεδριακοφ-Τεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ ςτο χϊρο του ΔΗΜΟΣΚΟΡΙΟΥ», ςτθν Λεωφ.
Ικάρου ςτθ Νζα Αλικαρναςςό - Διμου Ηρακλείου.

29.1

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΗΥΗΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΚΟΠΙΟΤ

1. Κεντρικι ψθφιακι μονάδα διαχείριςθσ ςυνεδριακοφ ςυςτιματοσ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
α/α
ΑΠΑΙΣΗΕΙ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΙΔΟΤ
1
Να μπορεί να διαχειριςτεί και να
τροφοδοτιςει μζχρι 64 μονάδεσ
ςυνζδρων.
2
Να διακζτει οκόνθ LCD και μενοφ
για προγραμματιςμό λειτουργίασ.
3
Τρόποι
λειτουργίασ
των
μικροφϊνων, MODE, LIMIT MODE
και FIFO MODE.
4
Επιλογι του μζγιςτου αρικμοφ
ταυτόχρονα
ενεργοποιθμζνων
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μικροφϊνων (μζχρι 9).
Rack mount.
Συνδζςεισ
≥4 x Ειςόδουσ για ςφνδεςθ
μικροφϊνων ςυνζδρων.
≥1 x balanced XLR-3M output.
≥1 x Master out Line Unbalanced
≥1 x Master out Recording
≥1 x Microphone input
≥1 x AUX IN Line level input
1 x EFX-OUT / EFX-IN Balanced
insert loop.
Να
περιλαμβάνει
πρόςκετο
καλϊδιο ςφνδεςθσ με το πρϊτο
μικρόφωνο μικουσ 10m

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2. Επιτραπζηιο μικρόφωνο προζδρου
α/α
1

ΑΠΑΙΣΗΕΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΙΔΟΤ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΙΔΟΤ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Ενςωματωμζνοσ
βραχίονασ
«gooseneck» μικουσ 35-40cm με
φωτεινό
δακτφλιο
ζνδειξθσ
λειτουργίασ.
Διακόπτθσ
on/off
για
το
μικρόφωνο.
Διακόπτθσ
προτεραιότθτασ
προζδρου.
Ενςωματωμζνο μεγάφωνο υψθλισ
πιςτότθτασ που απενεργοποιείται
αυτόματα όταν ενεργοποιθκεί το
μικρόφωνο.
Ζξοδοσ ακουςτικϊν 3.5 mm με
ρφκμιςθ ζνταςθσ.

2
3
4

5

3. Επιτραπζηιο μικρόφωνο ςυνζδρου
α/α
1

2
3

4

ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Ενςωματωμζνοσ
βραχίονασ
«gooseneck» μικουσ 35-40cm με
φωτεινό
δακτφλιο
ζνδειξθσ
λειτουργίασ.
Διακόπτθσ
on/off
για
το
μικρόφωνο.
Ενςωματωμζνο μεγάφωνο υψθλισ
πιςτότθτασ που απενεργοποιείται
αυτόματα όταν ενεργοποιθκεί το
μικρόφωνο.
Ζξοδοσ ακουςτικϊν 3.5 mm με
ρφκμιςθ ζνταςθσ.

4. Αναλογικι κονςόλα μίξθσ 12 καναλιϊν
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α/α
1

ΑΠΑΙΣΗΕΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΙΔΟΤ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

4 είςοδοι MIC/LINE mono με
Combo XLR/Jack, κανάλια 1-4.
2 είςοδοι MIC/LINE stereo με
XLR/Jack, κανάλια 5-8.
2 είςοδοι LINE stereo με RCA/Jack
κανάλια 9-12.
2 GROUP Buses + 1 Stereo Bus.
2 AUX (ςυμπεριλαμβανομζνου και
του effect).
Ρροενιςχυτζσ
μικροφϊνου
τοπολογίασ «Darlington».
1-Knob compressors ςτα κανάλια
1-4.
EQ 3 περιοχϊν ςτα κανάλια 1-8 και
2 περιοχϊν ςτα κανάλια 9-12.
PAD switch ςτα κανάλια 1-4.
Φίλτρο HP ςτα 80 Hz, 12 dB/oct
ςτα κανάλια μικροφϊνων.
+48V phantom power για όλα τα
κανάλια MIC.
Ζξοδοι, 2x XLR balanced/Jack, 2x
group/jack, 2x Aux/jack. 2x
monitor/jack. 1x headphones/jack.
Καταςκευι από μεταλλικό ςαςί.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

5. Μικρόφωνο χειρόσ με πυκνωτικι κάψα
α/α
1

ΑΠΑΙΣΗΕΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΙΔΟΤ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΙΔΟΤ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Ρολικό διάγραμμα κάψασ τφπου
Super-Cardioid
Ευαιςκθςία: -44dB ±2dB re 1V/Pa
(6.3mV @ 94 dB SPL) @ 1kHz
Equivalent Noise 23dBA SPL
Dynamic Range 118Db
Maximum SPL 141dB
Signal/Noise 71dB SPL
Να περιλαμβάνει ςτθ ςυςκευαςία
το δικό του ελαςτικό μανταλάκι
ςτιριξθσ ςε τρίποδο.

2
3
4
5
6
7

6. Αςφρματο ςετ μικροφϊνου χειρόσ
α/α
1

2

ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Αυτόματθ διαχείριςθ ςυχνοτιτων
και
ςυγχρονιςμοφ
μζςω
απομακρυςμζνων καναλιϊν, για
εφκολθ εγκατάςταςθ
Επιλζξιμεσ ςυχνότθτεσ UHF μζςα
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ςε μεγάλο εφροσ ηϊνθσ
Ζωσ 10 ςυμβατά κανάλια
THD,
ολικι
αρμονικι
παραμόρφωςθ: ≤ 0.9%
Signal-to-noise ratio ≥ 103 dBA
RF ιςχφσεξόδου: 10 mW
Θφρεσεξόδουςιματοσ: 6.3 mm jack
socket (unbalanced): +6 dBu και
XLR socket (balanced): +12 dBu
Εναλλαγι εφρουσ ηϊνθσ ζωσ 24
MHz
Χρόνοσ Διάρκειασ μπαταρίασ ≥9
ϊρεσ
Ευαιςκθςία: < 3 μV at 52 dB(A)rms
S/N

3
4
5
6
7

8
9
10

7. Αςφρματο ςετ μικροφϊνου Πζτου
α/α
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

ΑΠΑΙΣΗΕΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΙΔΟΤ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Με πυκνωτικι κάψα τφπου omni
directional.
Μζγιςτο SPL ≥ 130 dB
Squelch ρυκμιηόμενο από 3 dBμV
εϊσ 28 dBμV (ςε ςυνδυαςμό με
pilot tone)
Αυτόματθ διαχείριςθ ςυχνοτιτων
και
ςυγχρονιςμοφ
μζςω
απομακρυςμζνων καναλιϊν, για
εφκολθ εγκατάςταςθ
Επιλζξιμεσ ςυχνότθτεσ UHF μζςα
ςε μεγάλο εφροσ ηϊνθσ
Ζωσ 10 ςυμβατά κανάλια
THD,
ολικι
αρμονικι
παραμόρφωςθ: ≤ 0.9%
Signal-to-noise ratio ≥ 103 dBA
RF ιςχφσεξόδου: 10 mW
Εναλλαγι εφρουσ ηϊνθσ ζωσ 24
MHz
Χρόνοσ Διάρκειασ μπαταρίασ ≥9
ϊρεσ
Θφρεσεξόδουςιματοσ: 6.3 mm jack
socket (unbalanced): +6 dBu και
XLR socket (balanced): +12 dBu
Διαμόρφωςθ ευρείασ ηϊνθσ: FM
Ευαιςκθςία: < 3 μV at 52 dB(A)rms
S/N

8. Επιδαπζδια Βάςθ Μικροφϊνου
α/α
ΑΠΑΙΣΗΕΙ
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ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΙΔΟΤ
1

Μεταλλικι επιδαπζδια βάςθ για
μικρόφωνο χειρόσ, χωρίσ οριηόντιο
βραχίονα με ςτιριξθ ςε δίςκο που
παρζχει
αντικραδαςμικι
προςταςία.
Υλικό
καταςκευισ
ςωλινων:
Σίδθροσ
Υλικό
καταςκευισ
δίςκου:
Χυτοςίδθροσ με ελαςτικό ζνκετο
Διάμετροσ Βάςθσ: 300mm.
Ελάχιςτο φψοσ: 950mm.
Μζγιςτο φψοσ: 1650mm.
Βάροσ: 5κιλά τουλάχιςτον

2
3
4
5
6
7

9. Rack μεταλλικισ καταςκευισ 24U.
α/α

ΑΠΑΙΣΗΕΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΙΔΟΤ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΙΔΟΤ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Επαγγελματικό rack μεταλλικισ
καταςκευισ 24U με ροδάκια.
Να διακζτει 2 ράφια φψουσ 1U και
ζνα ςυρτάρι με κλειδαριά φψουσ
3U.
Διαςτάςεισ (Υ x Ρ x Β): 1180mm x
560mm x 430mm.
Μζγιςτο βάροσ φόρτωςθσ: ≥ 80Kg
10. Ενιςχυτισ
α/α

ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Τελικόσ ενιςχυτισ με ςφςτθμα
πακθτικισ
ψφξθσ
ϊςτε
να
αποφεφγεται ο κόρυβοσ από τθ
λειτουργία ανεμιςτιρα και θ
μεταφορά ςκόνθσ ςτο εςωτερικό
του.
Να διακζτει 4 ανεξάρτθτα κανάλια
που θ ζνταςι τουσ να ελζγχεται
από ανεξάρτθτουσ ρυκμιςτζσ ςτθν
πρόςοψθ του ενιςχυτι.
Δυναμικι ιςχφσ εξόδου ςτα 8
ohms: ≥ 4 x 75 watt.
Ιςχφσ εξόδου RMS ςτα 8 ohms: ≥ 4
x 60 watt
Ελάχιςτο φορτίο ανά κανάλι ≤ 4
ohms
Να διακζτει 4 ειςόδουσ line.
Απόκριςθ ςυχνότθτασ 20 - 40 kHz
Τροφοδοςία 230 VAC. Μζγιςτθ
κατανάλωςθ ενζργειασ 400 Watt
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Να διακζτει ςτθρίγματα
ανάρτθςθ ςε Rack.

για

11. Ηχεία
α/α

ΑΠΑΙΣΗΕΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΙΔΟΤ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΙΔΟΤ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Σφςτθμα μεγαφϊνου 2 δρόμων
Μζγεκοσ woofer 6,5 ιντςϊν
Τφποσ
κϊνου
woofer
από
επικαλυμμζνο χαρτί
Μζγεκοσ tweeter 1 ίντςασ
Αντίςταςθ 8 ohms
Δυναμικι ιςχφσ: ≥200 Watt
Ιςχφσ RMS: ≥150 Watt
SPL 1W / 1m: ≥90 dB
Μζγιςτο SPL 1m: ≥110 dB
Απόκριςθ ςυχνότθτασ τουλάχιςτον
65 - 20kHz
Κφριο υλικό καταςκευισ: ABS
πλαςτικό
Κφριο
υλικό
εμπρόςκιασ
προςτατευτικισ γρίλιασ: Αλουμίνιο
Οριηόντια γωνία διαςποράσ ςτα
1000Hz: 180 °
Κάκετθ γωνία διαςποράσ ςτα
1000Hz: 180 °
Να περιλαμβάνει ςτθ ςυςκευαςία
τθ δικι του επιτοίχια βάςθ
ςτιριξθσ.

12. Καλϊδιο θχείου
α/α

ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Καλϊδιο θχείων 2 x 2,5 mm² για
επαγγελματικι χριςθ.
Με διπλι μόνωςθ, υψθλισ
ποιότθτασ χαλκόσ ςε πολλζσ
διατομζσ. Εξωτερικι επζνδυςθ και
επζνδυςθ των αγωγϊν από PVC
χρϊματοσ μαφρου εξωτερικά και
μαφρου και κόκκινου εςωτερικά
αντίςτοιχα,
αγωγοί
χαλκοφ
50×0,25mm, αντίςταςθ 8Ω/Km.
Χριςθ ςε κερμοκραςίεσ χϊρου
από -5̊ C ζωσ +60 C
̊

13. Μόνιτορ τεχνολογίασ LED
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α/α

ΑΠΑΙΣΗΕΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ
ΕΙΔΟΤ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ
ΕΙΔΟΤ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ
ΕΙΔΟΤ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Τφποσ ςυςκευισ: Επαγγελματικισ
κατθγορίασ μόνιτορ, όχι τθλεόραςθ
Διαγϊνιοσ οκόνθσ (inch): 55”
Ανάλυςθ: 4K (3840 x 2160 pixels)
Δυναμικόσ λόγοσ αντίκεςθσ: 100000:1
Λειτουργικό ςφςτθμα: Android 6.0,
Marshmallow
Interfaces, ςφνδεςθσςθμάτων AV: ≥4 x
HDMI, ≥1 x Composite, ≥1 x Component
Είςοδοι/Ζξοδοι
αναλογικοφ
και
ψθφιακοφ ςιματοσ ιχου
USB interfaces: ≥2
Ενςωματωμζνα
μεγάφωνα
ιςχφοσ
τουλάχιςτον 2x 10W
Δυνατότθτα ελζγχου με τθλεχειριςτιριο
και μζςω Ι/Ethernet, RS232
HTML5 platform. Multicast / IPTV
Ενςωματωμζνθ υποςτιριξθ GoogleCast
Υποςτθριηόμενθ Τάςθ Λειτουργίασ: 230V
Εγγφθςθ καταςκευαςτι: ≥ 3 ζτθ με
αντικατάςταςθ νζασ μονάδασ ςε
περίπτωςθ βλάβθσ
14. Καλϊδιο μικροφϊνου
α/α

ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Καλϊδιο μικροφϊνων και interconnect:
Τφπου Balanced.
Αγωγοί ςιματοσ διατομισ ≥ 22 AWG
από κακαρό χαλκό OFC.
Ωμικι αντίςταςθ αγωγϊν ≤ 0,06Ω/m.
Χωρθτικότθτα μεταξφ αγωγϊν ςιματοσ
ςτο 1Khz, ≤ 80pF/m και μεταξφ αγωγϊν
ςιματοσ και κωράκιςθσ ≤ 12pF/m.
Αυτεπαγωγι μεταξφ αγωγϊν ςιματοσ
ςτο 1Khz, ≤ 1μΗ/m
Ρερίβλθμα από μαλακό PVC.
Χρϊματοσ μαφρου.

15. Βφςμα καλωδίου μικροφϊνων
α/α

ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Τφποσ XLRmale/female με επίχρυςεσ
επαφζσ
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Σκλθρό κζλυφοσ από ψευδάργυρο, με
βελτιωμζνθ υποδοχι αςφάλιςθσ, με
ςκλθρό περίβλθμα για να αυξάνει τθν
ανκεκτικότθτα του
Με μθχανιςμό απαςφάλιςθσ του
ςτελζχουσ τφπου τςοκ ϊςτε να παρζχει
μεγαλφτερθ δφναμθ εξαγωγισ και να
κάνει τθ ςυναρμολόγθςθ ευκολότερθ και
ταχφτερθ.
Το εςωτερικό ςπείρωμα ςτο κζλυφοσ
είναι
καλά
προςτατευμζνο
από
οποιαδιποτε ηθμιά και να διακζτει
απόλθξθ από υλικό πολυουρεκάνθσ,
ϊςτε να παρζχει υψθλι προςταςία ςτισ
τάςεισ κάμψθσ του καλωδίου.
Ροιότθτα: τφπου NEUTRIKNC-3MXX-B
16. Καλϊδια γενικά και εγκατάςταςθ
α/α

ΑΠΑΙΣΗΕΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ
ΕΙΔΟΤ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Ο
ανάδοχοσ
κα
αναλάβει
να
προμθκεφςει, να εγκαταςτιςει και να
παραδϊςει όλα τα παραπάνω ςε πλιρθ
λειτουργία, λαμβάνοντασ υπόψθ του
οτιδιποτε χρειάηεται για τθν τροφοδοςία
τουσ με ρεφμα (πολφμπριηα, καλϊδια,
φισ, κανάλια κλπ), βάςεισ ανάρτθςθσ του
των Μόνιτορ 55” και
του λοιποφ
εξοπλιςμοφ και καλωδίων HDMI που
απαιτείται για ταυτόχρονθ προβολι
βιντεοπροβολζα - μόνιτορ ςε ποιότθτα
FullHDVideo.
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29.2

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ ΔΗΜΟΚΟΠΙΟΤ

1. Ηλεκτρονικόσ Τπολογιςτισ
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ
αα
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΑΠΑΙΣΗΗ
1
Να
αναφερκεί ΝΑΙ
εταιρεία καταςκευισ
και μοντζλο
Ποιοτικζσ
Προδιαγραφζσ
2
Το
προτεινόμενο ΝΑΙ
ςφςτθμα πρζπει να
είναι
ςφγχρονθσ
τεχνολογίασ
με
ανακοίνωςθ
τουσ
τελευταίουσ 12 μινεσ
από τθν θμερομθνία
υποβολισ
των
προςφορϊν
3
Το
προτεινόμενο ΝΑΙ
μοντζλο πρζπει να
διακινείται και να
υποςτθρίηεται από τον
καταςκευαςτι
τουλάχιςτον ςε όλεσ
τισ
χϊρεσ
τθσ
ευρωηϊνθσ
4
Το
προτεινόμενο ΝΑΙ
ςφςτθμα πρζπει να
είναι καινοφργιο και
αμεταχείριςτο
5
Εγγφθςθ
on-site, ΝΑΙ
διάρκειασ τουλάχιςτον
3 ετϊν με απόκριςθ ςε
μία εργάςιμθ θμζρα.
Να υπάρχει ςχετικι
διλωςθ
του
Καταςκευαςτι που να
το πιςτοποιεί.
6
Στα
πλαίςια
τθσ ΝΑΙ
εγγφθςθσ
θ
επιδιόρκωςθ να ζχει
ολοκλθρωκεί
εντόσ
δφο (2) το πολφ
εργάςιμων θμερϊν.

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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7

8

9

10
11

12

13

14

Ο
υποψιφιοσ
ανάδοχοσ
να
τεκμθριϊςει
τθ
δυνατότθτα του για
παροχι
υπθρεςιϊν
εντόσ
και
εκτόσ
εγγφθςθσ
ςτο
προςφερόμενο είδοσ.
Διακεςιμότθτα
ανταλλακτικϊν
για
πζντε (5) τουλάχιςτον
ζτθ
από
τθν
θμερομθνία
κατάργθςθσ
τθσ
παραγωγισ
του
προϊόντοσ. Να υπάρχει
ςχετικι διλωςθ του
Καταςκευαςτι που να
το πιςτοποιεί.
Συμβατότθτα
με
τουλάχιςτον
μία
ελεφκερθ
διανομι
Linux.
Συμβατότθτα
με
Windows
Ριςτοποιιςεισ,
υποχρεωτικά
CE,
RoHS, WEEE, ENERGY
STAR, EPEAT GOLD
Μζγιςτθ,
πιςτοποιθμζνθ κατά
ISO 9296, εκπομπι
ακουςτικοφ κορφβου
ςε κατάςταςθ IDLE.
Μζγιςτθ,
πιςτοποιθμζνθ κατά
ISO 9296, εκπομπι
ακουςτικοφ κορφβου
ςε
κατάςταςθ
Λειτουργίασ
Διςκου
(HDD Activity).
Μζγιςτθ,
πιςτοποιθμζνθ κατά
ISO 9296, εκπομπι
ακουςτικοφ κορφβου
ςε
κατάςταςθ
Λειτουργίασ Οπτικοφ
Διςκου
(CD/DVD
Activity).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑ
ΑΝΑΦΕΘΕΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

<=25db

<=30db

<=40db
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27
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29
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31
32
33
34

Μζγιςτθ, δθλωμζνθ
από
τον
καταςκευαςτι για όλο
το ςφςτθμα, εκπομπι
ακουςτικοφ κορφβου
ςε κατάςταςθ 50%
φόρτου
του
επεξεργαςτι.
Τεχνικζσ
Προδιαγραφζσ
Τροφοδοτικό (ιςχφσ)
Υποςτθριηόμενθ Τάςθ
Λειτουργίασ
Ελάχιςτθ
απόδοςθ
τροφοδοτικοφ
(50%
load)
Αρικμόσ
επεξεργαςτϊν (chips)
Αρικμόσ
πυρινων
(cores) επεξεργαςτι
Αρικμόσ
νθμάτων
(threads) επεξεργαςτι
Σετ
εντολϊν
επεξεργαςτι: 64-bit
Συχνότθτα λειτουργίασ
επεξεργαςτι (βαςικι)
Μνιμθ
cache
επεξεργαςτι
Υποςτθριηόμενεσ
κζςεισ
μνιμθσ
μθτρικισ (dimm)
Μεγιςτθ
υποςτθριηόμενθ
μνιμθ μθτρικισ
Ρροςφερόμενθ μνιμθ
Ρρωτόκολλο
Επικοινωνίασ μνιμθσ
Συχνότθτα μνιμθσ
Κάρτα γραφικϊν με
μζγιςτθ υποςτιριξθ
ανάλυςθσ τουλάχιςτον
1920Χ1080 (on chip
αποδεκτι)
Αρικμόσ
Σκλθρϊν
Δίςκων
Τφποσ Σκλθροφ Δίςκου
1ου
Μζγεκοσ
Σκλθροφ
Δίςκου 1ου
Τφποσ Σκλθροφ Δίςκου

<=30db

<=280W
230V
>=85%

>=1
>=4
>=4
ΝΑΙ
>=3,0GHz
>=6MB
>=4

>=64GB

>=8GB
DDR4
ι
καλφτερο
>= 2400 MHz
NAI

>=2
SATA
6Gbps
SSD M.2
>=256GB
SATA 6Gbps
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35
36

37
38
39
40

41
42
43
44
45

46

47

48
49
50
51
52
53

2ου
Μζγεκοσ
Σκλθροφ
Δίςκου 2ου
Θζςεισ sata ΙΙΙ ςτθν
μθτρικι
(I/O
controller)
DVD Recorder, +, -,
double layer
Ρλθκτρολόγιο
Οπτικό Ροντίκι wheel
Κάρτα
δικτφου
10/100/1000 MBit/s
Gigabit Ethernet (on
board είναι αποδεκτι)
ι ταχφτερθ
Κάρτα Ήχου (on board
είναι αποδεκτι)
Θφρεσ USB 3.1 Type C
(Gen 1)
Θφρεσ USB 3.0 ςτθ
μθτρικι (on board)
Θφρεσ USB 2.0 ςτθ
μθτρικι (on board)
Θφρεσ USB 3.1 Type C
(Gen 1) ςτο εμπρόσ
μζροσ του κουτιοφ
Θφρεσ USB 3.0 ςτο
εμπρόσ μζροσ του
κουτιοφ
Θφρεσ USB 2.0 ςτο
εμπρόσ μζροσ του
κουτιοφ
Υποδοχζσ PCI-Express
3.0 x16
Υποδοχζσ PCI-Express
2.0 x4 (mech. x16)
Υποδοχζσ PCI-Express
x1
Θζςεισ
3.5-inch
internal bays
Θφρεσ
VGA,
DVI,
DISPLAYPORT
Δυνατότθτα
προςκικθσ ςειριακισ
και παράλλθλθσ κφρασ
ωσ διακζςιμο part του
καταςκευαςτι,
εφόςον
αυτό
απαιτθκεί

>=1000GB
>=5

NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI

ΝΑΙ
>=1
>=6
>=5
>=1

>=2

>=2

>=1
>=1
>=2
>=2
NAI
ΝΑΙ
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Υποδομι
φυςικοφ
κλειδϊματοσ
τφπου
Kensington Lock, ςτο
κουτί του υπολογιςτι
Να προςφζρεται με
ενςωματωμζνο
αιςκθτιρα
ελζγχου
ανοίγματοσ
του
περιβλιματοσ
του
μθχανιματοσ
(intrusion switch)
Κουτί Mini ι Midi ι
Micro tower
Προεγκατεςτημζνο
λογιςμικό
Άδειαχριςθσ
Microsoft Windows10
pro 64 bit MUI.
Συνοδευτικόσ
Εξοπλιςμόσ
Πλα τα απαραίτθτα
καλωδια ςφνδεςθσ
Πλα τα απαραίτθτα
εγχειρίδια
Πλα τα τεκμιρια των
δθλοφμενων
προδιαγραφϊν

55

56

57

58
59
60

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

2. Οκόνθ Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτι
αα

ΟΘΟΝΗ

1

Να αναφερκεί
εταιρεία καταςκευισ
και μοντζλο
Ποιοτικζσ
Προδιαγραφζσ
Το προςφερόμενο
μοντζλο πρζπει να
διακινείται και να
υποςτθρίηεται από
τον καταςκευαςτι
τουλάχιςτον ςε όλεσ
τισ χϊρεσ τθσ
ευρωηϊνθσ
Το προςφερόμενο
μοντζλο πρζπει να
είναι καινοφργιο και
αμεταχείριςτο

2

3

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ
ΑΠΑΙΣΗΗ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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8

9
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Εγγφθςθ on-site,
διάρκειασ
τουλάχιςτον 3 ετϊν με
απόκριςθ ςε μία
εργάςιμθ θμζρα. Να
υπάρχει ςχετικι
διλωςθ του
Καταςκευαςτι που να
το πιςτοποιεί.
Ριςτοποιιςεισ,
υποχρεωτικά CE,
RoHS, WEEE,TCO
Displays 7.0, ENERGY
STAR® 7.0, ISO9241307.
Τεχνικζσ
Προδιαγραφζσ
Διάςταςθ οκόνθσ
Μζγιςτθ Ανάλυςθ
1920x1080 FHD
Τεχνολογίασ LED / IPS
/ Anti-glare / 3H hard
coating
Aspect ratio 16:9
Φωτεινότθτα
Αντίκεςθ τυπικι
Αντίκεςθ δυναμικι
(advanced)
Χρόνοσ Απόκριςθσ
Μζγεκοσ κουκίδασ
(Pixel Pitch)
Γωνία Θζαςθσ 178° /
178° ι καλφτερθ
Ενεργειακι κλάςθ
Σφνδεςθ DVI-D (HDCP)
Σφνδεςθ D-SUB
Σφνδεςθ HDMI
Tilt angle
Swivel angle
Rotation to portrait
90°
φκμιςθ κακ φψοσ
Εφροσ ρφκμιςθσ κακ
φψοσ
Ενςωματωμζνα θχεία
USB downstream 2 x
USB 2.0
USB upstream 1 x USB

ΝΑΙ

ΝΑΙ

>=23,8 ίντςεσ
ΝΑΙ
NAI

ΝΑΙ
>=250 cd/m²
>=1.000:1
>=20.000.000:1
<=5ms
<=0.2745 mm
ΝΑΙ
Α+ ι καλφτερθ
NAI
NAI
NAI
τουλάχιςτον -5°
/ +20°
340°
ΝΑΙ
ΝΑΙ
τουλάχιςτον
150mm
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Σελίδα 44 από 72

28
29
30

Συνοδευτικόσ
Εξοπλιςμόσ
Πλα τα απαραίτθτα
καλωδια ςφνδεςθσ
Πλα τα απαραίτθτα
εγχειρίδια
Πλα τα τεκμιρια των
δθλοφμενων
προδιαγραφϊν

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

3. ΠΟΛΤΜΗΧΑΝΗΜΑ Α3 ΕΓΧΡΩΜΟ
αα

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ

1

Ζγχρωμο πολυμθχανθμα
inkjet με εκτφπωςθ διπλισ
όψθσ A3, ςάρωςθ,
αντιγραφι και φαξ
Χρόνοσ εξόδου πρϊτθσ
ςελίδασ

Ναι

2

3

Μζγιςτθ ταχφτθτα
εκτφπωςθσ A4

4

Ταχφτθτα εκτφπωςθσ A4
(ISO/IEC 24734)

5

Ταχφτθτα εκτφπωςθσ A3
(ISO/IEC 24734)

6

Ανάλυςθ εκτφπωςθσ (dpi)

7

Ταχφτθτα ςάρωςθσ μονισ
όψθσ (αςπρόμαυρο A4)
Ιδιότθτεσ ςάρωςθσ

8

9
10

Μζγιςτοσ μθνιαίοσ κφκλοσ
λειτουργίασ
Ταχφτθτα αντιγραφισ ςε
Simplex ADF 600 x 600 dpi
(ISO/ IEC 24735)

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ

Το πολφ 6
δευτερόλεπτα για
αςπρόμαυρθ
εκτφπωςθ, το πολφ 6
δευτερόλεπτα για
ζγχρωμθ εκτφπωςθ
τουλάχιςτον 35/35
ςελ./λεπτό
(αςπρόμαυρεσ/ζγχρω
μεσ)
τουλάχιςτον 24/24
ςελ./λεπτό
(αςπρόμαυρεσ/ζγχρω
μεσ)
τουλάχιςτον 13/13
ςελ./λεπτό
(αςπρόμαυρεσ/ζγχρω
μεσ)
Ζωσ και 4800 × 1200
dpi
τουλάχιςτον 25 ipm
with ADF scan 200 dpi
Σάρωςθ ςε e-mail,
ςάρωςθ για αποςτολι
ςε FTP, ςάρωςθ ςε
μορφι αρχείου
δικτφου, ςάρωςθ ςε
ςυςκευι μνιμθσ USB
τουλάχιςτον 75.000
ςελίδεσ
τουλάχιςτον 22 ipm
Black και 21 ipm
Colour
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11

Συνδζςεισ

12

Αυτόματθ τροφοδοςία

13

Standard Paper input
(80gsm)

14

Χωρθτικότθτα του δίςκου
χαρτιοφ εξόδου (80gsm)
Κατανάλωςθ ενζργειασ ςε
stand alone αντιγραφι
Ρροςομοιϊςεισ

15
16

17

Συμβατά λειτουργικά
ςυςτιματα

18

Επιπλζον λειτουργίεσ

19

Να δζχεται αναλϊςιμα
μελάνθσ με απόδοςθ
τουλάχιςτον 80.000
ςελίδων για κάκε χρϊμα
(black, cyan, magenta,
yellow)
Να ςυμπεριλαμβάνει
(παράδοςθ με το
μθχάνθμα) αναλϊςιμα
μελάνθσ με απόδοςθ
τουλάχιςτον 20.000
ςελίδων για κάκε χρϊμα
(black, cyan, magenta,
yellow)
Το προςφερόμενο
μθχάνθμα πρζπει να είναι
καινοφργιο και
αμεταχείριςτο

20

21

Αςφρματο LAN IEEE
802.11a/b/g/n, USB
2.0 Τφπου A (2x), WiFi Direct, USB host,
Διαςφνδεςθ Ethernet
(1000 Base-T/ 100Base TX/ 10-Base-T),
Hi-Speed USB compatible with USB
2.0 specification, USB
3.0 Type B
τουλάχιςτον 50
Σελίδεσ
τουλάχιςτον 750
Φφλλα ςε μία ι
περιςςότερεσ
καςςζτεσ
τουλάχιςτον 250
Φφλλα
<=45 Watt
PostScript 3, PDF 1.7,
ESC/P-R, PCL5e,
PCL5c, PCL6
Mac OS, Microsoft
Windows, Microsoft
Windows Server
Απευκείασ ςάρωςθ
για εκτφπωςθ χωρίσ
τθ χριςθ υπολογιςτι,
Απευκείασ εκτφπωςθ
από USB.
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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22

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
για τουλάχιςτον τρία (3)
ζτθ (Να υπάρχει ςχετικι
διλωςθ του Καταςκευαςτι
που να το πιςτοποιεί)

ΝΑΙ

4. ΕΚΣΤΠΩΣΗ Α4 LASER
α/α

ΑΠΑΙΣΗΕΙ

1

Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το
μοντζλο.
Να προςφερκεί εκτυπωτισ αςπρόμαυρθσ
εκτφπωςθσ μζγιςτου μεγζκουσ ςελίδασ
Α4, τεχνολογίασ laser ι LED.
Ταχφτθτα εκτφπωςθσ >= 50 ςελίδων ανά
λεπτό
Χρόνοσ πρϊτθσ εκτφπωςθσ <= 6
δευτερόλεπτα
Χρόνοσ προκζρμανςθσ κατά τθν εκκίνθςθ
<= 1 λεπτό
Χρόνοσ προκζρμανςθσ από κατάςταςθ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ <= 20
δευτερόλεπτα
Ταχφτθτα επεξεργαςτι >= 800 MHz
Ανάλυςθ Εκτφπωςθσ >= 1200 x 1200 dpi
Διαςφνδεςθ μζςω κφρασ δικτφου
10/100/1000 baseT και Wireless LAN
802.11b/g/n και USB
Γλϊςςεσ εκτυπωτι τουλάχιςτον PCL5e,
PCXL, Postscript 3 Emulation, XPS, Epson
FX, IBM PPR
Υποςτιριξθκατ’
ελάχιςτονςελειτουργικάςυςτιματα
Windows 8 (32-bit & 64-bit) / Windows 7
(32-bit & 64-bit) / Vista SP1 & SP2 (32-bit
& 64-bit) / XP SP2 or later / Server 2008
SP1 or later (32-bit & 64-bit) / Server 2003
SP2(32-bit & 64-bit)/ Server 2008 R2 (64bit); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8.
PPDs for Linux/Unix
Υποςτθριηόμενα κατϋ ελάχιςτον
πρωτόκολλα επικοινωνίασ δικτφου:
TCP/IPv4&v6, Net Bios over TCP, SMTP,
HTTP, HTTPS, SNMPv1&v3, DHCP, DNS,
IPP, IPPS, BOOTP, DDNS, WINS, UPnP,
SNTP, IGMP, IGMPv2, ICMP, IMCPv6, LPR,
Port9100, FTP, Telnet, Bonjour, LLTD, Web
Service on Devices.

2

3
4
5
6

7
8
9

10

11

12

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ
ΕΙΔΟΤ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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13

14
15
16

17
18
19

20
21
22
23
24
25

26

27

Υποςτθριηόμενα κατϋ ελάχιςτον
πρωτόκολλα επικοινωνίασ αςφρματου
δικτφου: Wireless LAN Protocol
(IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n,
Infrastructure Mode, WEP, WPA(TKIP),
WPA2(AES), WPS-PBC, WPS-PIN, Open
system authentication, Shared key
authentication, IEEE802.1x
authentication)
Χωρθτικότθτα βαςικοφ δίςκου
τουλάχιςτον 500 φφλλα 80 gsm.
Βοθκθτικόσ δίςκοσ πολλαπλϊν χριςεων
τουλάχιςτον 100 φφλλων 80 gsm.
Δυνατότθτα επζκταςθσ χωρθτικότθτασ
ειςόδου κατά τουλάχιςτον 2.000 φφλλα
80 gsm επιπλζον.
Υποςτθριηόμενα μεγζκθ ςελίδασ
τουλάχιςτον A4, B5, A5, A6
Υποςτθριηόμενο βάροσ χαρτιοφ ςτο δίςκο
ειςόδου τουλάχιςτον 64-212 gsm
Υποςτθριηόμενο βάροσ χαρτιοφ ςτο δίςκο
ειςόδου πολλαπλϊν χριςεων
τουλάχιςτον 64-250 gsm
Ενςωματωμζνθ δυνατότθτα εκτφπωςθσ
διπλισ όψθσ
Ενςωματωμζνθ μνιμθ 256MB με
δυνατότθτα τουλάχιςτον να διπλαςιαςτεί.
Δυνατότθτα προςκικθσ ςκλθροφ δίςκου
τουλάχιςτον 120GB.
Ριςτοποιιςεισ τουλάχιςτον κατά CE Mark,
Energy Star. Να αναφερκοφν.
Να περιλαμβάνει ξεχωριςτό toner και
drum.
To toner να είναι χωρθτικότθτασ
τουλάχιςτον 35.000 ςελίδων και το drum
τουλάχιςτον 70.000 ςελίδων (ISO/IEC
19752 κάλυψθ).
Η τιμι των αναλωςίμων να δοκεί
αναλυτικά ςτθν οικονομικι προςφορά
και ο προμθκευτισ να δεςμευτεί ότι κα
διατθριςει τθν προςφερόμενθ τιμι για 3
ζτθ.
ΕΓΓΤΗΗ/ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Απόκριςθ για διάγνωςθ και επιδιόρκωςθ
(on site) από τον καταςκευαςτι ι από
εξουςιοδοτθμζνο service του
καταςκευαςτι. Να υπάρχει ςχετικι
διλωςθ του Καταςκευαςτι ι του
αξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του
ςτθν Ελλάδα, που να το πιςτοποιεί.
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Χρονικό διάςτθμα παρεχόμενθσ
εγγφθςθσ: ≥3 ζτθ. Να υπάρχει ςχετικι
διλωςθ του Καταςκευαςτι ι του
αξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του
ςτθν Ελλάδα, που να το πιςτοποιεί.
ΑΝΑΛΩΙΜΑ
Το προςφερόμενο μθχάνθμα να
ςυνοδεφεται με toner και drum για τθν
εκτφπωςθ τουλάχιςτον 70.000 ςελίδων,
περιλαμβανομζνων και των
εργοςταςιακϊν (αρχικϊν) αναλωςίμων.

5. ΦΟΡΗΣΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ
αα
ΦΟΡΗΣΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ
1

2

3

4

5

Να αναφερκεί εταιρεία
καταςκευισ και μοντζλο
Ποιοτικζσ Προδιαγραφζσ
Το προςφερόμενο ςφςτθμα
πρζπει να είναι ςφγχρονθσ
τεχνολογίασ με
ανακοίνωςθ τουσ
τελευταίουσ 12 μινεσ από
τθν θμερομθνία υποβολισ
των προςφορϊν
Το προςφερόμενο μοντζλο
πρζπει να διακινείται και
να υποςτθρίηεται από τον
καταςκευαςτι τουλάχιςτον
ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ
ευρωηϊνθσ
Το προςφερόμενο μοντζλο
πρζπει να είναι καινοφργιο
και αμεταχείριςτο
Εγγφθςθ on-site, διάρκειασ
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν
με απόκριςθ ςε τζςςερισ
(4) ϊρεσ, εφόςον θ κλιςθ
βλάβθσ δοκεί ζωσ τισ 11:00
π.μ., διαφορετικά τθν
επόμενθ εργάςιμθ θμζρα.
Να υπάρχει ςχετικι
διλωςθ του Καταςκευαςτι
που να το πιςτοποιεί.
Σε όλθ τθ διάρκεια τθσ
εγγφθςθσ τυχόν βλάβεσ
αποκακίςτανται on-site
(ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ
του ςυςτιματοσ) με

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ
ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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6

7

8

9

παρζμβαςθ
πιςτοποιθμζνου από τον
καταςκευαςτι του
ςυςτιματοσ μθχανικοφ. Να
υπάρχει ςχετικι διλωςθ
του Καταςκευαςτι που να
το πιςτοποιεί.
Διακεςιμότθτα
ανταλλακτικϊν για τρία (3)
τουλάχιςτον ζτθ από τθν
θμερομθνία κατάργθςθσ
τθσ παραγωγισ του
προϊόντοσ. Να υπάρχει
ςχετικι διλωςθ του
Καταςκευαςτι που να το
πιςτοποιεί.
Ριςτοποίθςθ για τθν
καταςκευάςτρια εταιρεία
των ςυςτθμάτων ςφμφωνα
με ISO 9001:2008 και ISO
14001:2004 ι άλλα
ιςοδφναμα.
Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ
Ενςωματωμζνθ οκόνθ
αφισ LED backlight
τεχνολογίασ IPS (In Plane
Switching) ι ιςοδφναμθσ
τεχνολογίασ με διαγϊνιο
13,3 ίντςεσ, με ανάλυςθ
τουλάχιςτον 1920x1080,
φωτεινότθτα >=300 cd και
aspect ratio 16:9
I/O κφρεσ:
• USB 3.0 >= Τρεισ (3),
• Μία εκ των
προθγοφμενων USB κυρϊν
να είναι USB Type C
• Τουλάχιςτον Μία (1)
κφρα HDMI. Η παροχι τθσ
κφρασ αυτισ κα πρζπει να
γίνεται χωρίσ μετατροπζα.
• Μία (1) audio microphone
και μία (1) audio
headphone. Είναι αποδεκτι
και θ λφςθ τθσ κφρασ
combo που να παρζχει
ταυτόχρονα και τισ
παραπάνω δφο
λειτουργικότθτεσ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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10

11

12

Να διακζτει:
• Δφο ενςωματωμζνα θχεία
(stereo)
• Memory Card Slots για
ανάγνωςθ καρτϊν SD
(μζχρι 2GB), SDHC (μζχρι 32
GB) και SDXC (μζχρι 128GB)
• Ενςωματωμζνο
πλθκτρολόγιο 85 keys Spill
resistant
• Ενςωματωμζνο Touchpad
• WLAN interface ςυμβατό
με το standard 802.11 ac με
chipset AC8265 με
ενςωματωμζνθ τθν
υποςτιριξθ Bluetooth ι
νεϊτερθ
• Ενςωματωμζνθ WEB
κάμερα High Definition
• Μπαταρία εςωτερικι
ιόντων λικίου τουλάχιςτον
4-cell, τουλάχιςτον 50 Wh,
επαναφορτιηόμενθ, με
αυτονομία τουλάχιςτον
οκτϊ (8) ωρϊν
• AC Adapter φόρτιςθσ
Επεξεργαςτισ τετραπλοφ
πυρινα, με υποςτιριξθ
multithreads (8) με βαςικι
ςυχνότθτα λειτουργίασ >=
1.90 GHz και μζχρι >=3.90
GHz, x64 και 8 MB cache ι
ιςοδφναμο επεξεργαςτι με
διαφορετικζσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ από τισ
παραπάνω αλλά να
διακζτει καλφτερθ
απόδοςθ από τον
επεξεργαςτι που διακζτει
τισ παραπάνω
προδιαγραφζσ
υποχρεωτικά μόνον βάςει
του benchmark PassMark
CPU Mark
(https://www.cpubenchma
rk.net/)
Μζγεκοσ κφριασ μνιμθσ
(RAM) >=12 GΒ DDR4.
Υποςτιριξθ ςυνολικισ
μνιμθσ 20 GB από το
mainboard του

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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μθχανιματοσ με ςυχνότθτα
λειτουργίασ >=2133 ΜHz.
13

14
15
16
17

18

19

20

21
22

23
24

Κάρτα Γραφικϊν (onboard
ι από το chipset του
ςυςτιματοσ) με
διαμοιραηόμενθ μνιμθ με
αυτιν του ςυςτιματοσ.
Κάρτα Δικτφου Ethernet
10/100/1000Mbps
Κάρταιχου on board High
Definition.
Σκλθρόσ Δίςκοσ (HDD) SSD,
χωρθτικότθτασ >=256 GB.
Να διακζτει
προεγκατεςτθμζνο το
λειτουργικό ςφςτθμα
Windows 10 Professional
Να διακζτει
ενςωματωμζνο μθχανιςμό
(αιςκθτιρα) αναγνϊριςθσ
τθσ παλάμθσ του χριςτθ με
βιομετρικό τρόπο. Με τον
τρόπο αυτό κα πρζπει να
ελζγχεται θ πρόςβαςθ ςτον
υπολογιςτι και ςε
περίπτωςθ προςπάκειασ
πρόςβαςθσ από μθ
διαπιςτευμζνο χριςτθ να
μθν επιτρζπεται θ χριςθ
του υπολογιςτι
Να διακζτει
ενςωματωμζνθ υποδοχι
ανάγνωςθσ ζξυπνθσ κάρτασ
για χριςθ ελζγχου τθσ
πρόςβαςθσ ςτον
Υπολογιςτι
Να προςφζρεται με
ενςωματωμζνθ τθν
δυνατότθτα αςφάλειασ
TPM v2.0 τουλάχιςτον
Υποςτιριξθ μθχανιςμοφ
αςφάλειασ Kensington Lock
Βάροσ μικρότερο ι ίςο από
ζνα (1) κιλό (χωρίσ τον AC
adapter)
Συνοδευτικόσ Εξοπλιςμόσ
Πλα τα απαραίτθτα
εγχειρίδια
Πλα τα τεκμιρια των
δθλοφμενων

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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προδιαγραφϊν

6. PLOTTER
αα
1

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ
Ναι

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Λειτουργίεσ Print,
Scan, Copy
2
Paper Formats

3
4

Υποςτιριξθ ςάρωςθσ
36"
Υποςτιριξθ ςάρωςθσ
ςε δικτυακό φάκελλο

A0, A1, A2, A2+,
A3+, A3, A4, B2, B3,
B4, 17 " (43.2 cm),
24 " (61.0 cm), 36 "
(91.4 cm)
ΝΑΙ
ΝΑΙ

5

Μζγιςτοσ αρικμόσ
δικτυακϊν φακζλλων

>= 25

6
7

Αρικμόσ μελανιϊν
Χωρθτικότθτα κάκε
μελανοδοχείου
Τφποσ Μελάνθσ
Μονάδα Postcript
Μνιμθ Postscript
Ανάλυςθ εκτφπωςθσ

>= 5
>= 700 ml

8
9
10
11
12

13

14
15

Μζγιςτο μικοσ
ςάρωςθσ ςε B/W 600
dpi
Αντιγραφι, Σάρωςθ
και εκτφπωςθ μζςω
web interface
(εκτφπωςθ χωρίσ
driver)
Σάρωςθ ςε email
Μζγιςτοσ αρικμόσ
διευκφνςεων email

16

Direct scan-to-print

17

Ρροεπιςκόπθςθ
εκτφπωςθσ μζςω
web interface
Εκτφπωςθ ςε
άκαμπτα υλικά
Ράχοσ άκαμπτων
υλικϊν ςτα οποία
μπορεί να γίνει
εκτφπωςθ

18
19

Pigment
ΝΑΙ
>= 4GB
τουλάχιςτον 2.880 x
1.440 DPI
>= 30m

ΝΑΙ

ΝΑΙ
>= 30
ΝΑΙ, ΧΩΙΣ ΧΗΣΗ
ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
>= 1.5mm
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20

Σφνδεςθ USB &
Gigabit Ethernet
Δυνατότθτα
προςκικθσ δίςκου
(δεν περιλαμβάνεται
ςτο παραδοτζο)
Ενςωματωμζνθ
οκόνθ LCD
Υποςτιριξθ Auto
Cutter
Υποςτιριξθ
Borderless print
Υποςτιριξθ
λειτουργικοφ
ςυςτιματοσ Mac OS
Υποςτιριξθ
λειτουργικοφ
ςυςτιματοσ MS
Windows & MS
Windows Server
Εγγφθςθ καλισ
λειτουργίασ για
τουλάχιςτον δφο (2)
ζτθ (Να υπάρχει
ςχετικι διλωςθ του
Καταςκευαςτι που
να το πιςτοποιεί)
Το προςφερόμενο
μθχάνθμα πρζπει να
είναι καινοφργιο και
αμεταχείριςτο
Ο ανάδοχοσ οφείλει
να διακζςει
προςωπικό
προκειμζνου να
τοποκετθκεί το
μθχάνθμα ςτο
ςθμείο που κα
υποδειχκεί

21

22
23
24
25

26

27

28

29

ΝΑΙ
NAI

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ, Mac OS 10.5.8
ι νεότερο
ΝΑΙ, ΝΑ
ΑΝΑΦΕΘΟΥΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7. 3D MFP
αα
1

2

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Να αναφερκεί
εταιρεία
καταςκευισ και
μοντζλο
Ποιοτικζσ
Προδιαγραφζσ
Το προςφερόμενο
μοντζλο πρζπει
να είναι

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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3

καινοφργιο και
αμεταχείριςτο
Εγγφθςθ καλισ
λειτουργίασ
διάρκειασ
τουλάχιςτον δφο
(2) ετϊν
Τεχνικζσ
Προδιαγραφζσ

4

Τφποσ

5

Τεχνολογία

6

Μζγιςτo μζγεκοσ
εκτφπωςθσ

7

Ανάλυςθ

8

Διακζςιμα Yλικά

9

Διακζςιμα Yλικά

10
11
12
13
14
15
16

17

Χρϊματα & Υλικά
ανά εκτφπωςθ
Δωρεάν Software
Σχεδιαςμοφ
Δωρεάν Software
εκτφπωςθσ
Υποςτθριηόμενοι
τφποι αρχείων
Υποςτθριηόμενο
λειτουργικό
ςφςτθμα
Συνδεςιμότθτα
Print bed
(επιφάνεια
εκτφπωςθσ)
Δυνατότθτα
προςκικθσ Laser
Engraver

ΝΑΙ

3D PRINTER, LASER
SCANNER
Fused Filament
Fabrication (FFF)
200 x 200 x 190 mm
100 - 400 microns
(0,1mm - 0,4mm)
PLA, ABS cartridges
διάφορων
χρωμάτων
Δυνατότθτα χριςθσ
υλικϊν τρίτων
καταςκευαςτϊν
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
τουλάχιςτον .stl/.3w
Windows
USB / WiFi
Heated
(κερμαινόμενθ)
ΝΑΙ

8. Μεταγωγζασ 48 κυρϊν PoE
Α/Α

1.1

Ιδιότθτα / χαρακτθριςτικό

Τποχρεωτικι Απάντθςθ
Παραπομπι
Απαίτθςθ
προμθκευτι

Συμβατότθτα με τον δικτυακό εξοπλιςμό ςτο
Μθτροπολιτικό Δίκτυο Οπτικϊν Ινϊν κακϊσ
και ςτο δίκτυο δεδομζνων του Διμου
Ηρακλείου
Αρχιτεκτονική:

NAI
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Α/Α
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Ιδιότθτα / χαρακτθριςτικό
Ναδιακζτει
πλαίςιοκατάλλθλοϊςτεναεφαρμόηειςεικρίωμα
19”, 1RU
Εφροσηϊνθσεςωτερικοφδιαφλουεπικοινωνίασ
(Wire speed Backplane bandwidth) (Gbps)
Συνολικιταχφτθταμεταγωγισ πακζτων
Mνιμθ DRAM
Mνιμθ Flash
Μζγιςτοσαρικμόσυποςτθριηόμενων MAC
διευκφνςεωνγια Bridging και Filtering γιαόλοτο
switch
Μζγιςτοσαρικμόσυποςτθριηόμενων unicast
routes
Μζγιςτθκατανάλωςθιςχφοσ

Τποχρεωτικι Απάντθςθ
Παραπομπι
Απαίτθςθ
προμθκευτι
ΝΑΙ
>= 160 Gbps
>= 130 Mpps
>= 4 GB
>= 2 GB
>= 32000
>= 20000
<= 100 W

Υποςτήριξη των ακολοφθων πρωτοκόλλων (ενςωματωμζνα κατά την παράδοςη του εξοπλιςμοφ):
1.10

1.11

1.12
1.13
1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1. Ethernet IEEE 802.3 (10BaseΤ), Fast
Ethernet IEEE 802.3u (100BaseTX)
2. Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab
1000BaseT, IEEE 802.3z 1000BaseX.
Υποςτιριξθ Gigabit Ethernet κυρϊντφπου
1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX
και 1000BaseT
3. Υποςτιριξθ 1 Gigabit Ethernet κυρϊν
(SFP+) τφπου 1GBaseSR, 1GBaseLR,
1GBaseLRM
4. Υποςτιριξθκυρϊντφπου Coarse
Wavelength-Division Multiplexing (CWDM)
5. Υποςτιριξθ Power over Ethernet (PoE)
τφπου IEEE 802.3at
Interfaces:
1. Να διακζτει τουλάχιςτον ςαράντα
οκτϊ (48) Switched Ethernet κφρεσ
10/100/1000, θ ταχφτθτα λειτουργίασ των
οποίων να επιλζγεται αυτόματα. Οι εν λόγω
κφρεσ να φζρουν Auto-MDIX ικανότθτα.
2. Στισ τουλάχιςτον 48 Switched Ethernet
κφρεσ να υποςτθρίηεται Power over Ethernet
(PoE) τφπου ΙΕΕΕ 802.3at
3. Να διακζτει τουλάχιςτον τζςςερισ (4)
1 Gigabit Ethernet για ςφνδεςθ ςε άλλο
μεταγωγζα (uplinks) τφπου SFP+. Οι κφρεσ να
υποςτθρίηουν τα πρωτόκολλα 1GBaseSR,
1GBaseLR και 1GBaseLRΜ, με απλι αλλαγι
μετατροπζα SFP+.
4. Να διακζτει τουλάχιςτον μία (1)
κφρα τφπου USB για χριςθ εξωτερικοφ χϊρου
αποκικευςθσ (Flash Storage)

NAI

NAI

NAI
NAI

ΝΑΙ

NAI

NAI

ΝΑΙ
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Α/Α

1.19

1.20

Ιδιότθτα / χαρακτθριςτικό
5. Να διακζτει αςφγχρονθ κφρα
(console) τφπου RJ-45 για out-of-band
διαχείριςθ (Configuration & Management)
μζςω τερματικοφ.
6. Να διακζτει τουλάχιςτον μία (1)
κφρα τφπου mini-USB για out-of-band
διαχείριςθ (Configuration & Management) θ
οποία να υποςτθρίηει USB-console πρόςβαςθ
και να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί εναλλακτικά
τθσ RJ-45

Τποχρεωτικι Απάντθςθ
Παραπομπι
Απαίτθςθ
προμθκευτι
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Υποςτήριξη των ακολοφθων δυνατοτήτων (ενςωματωμζνεσ κατά την παράδοςη του εξοπλιςμοφ):

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31

1. Υποςτιριξθ Full Duplex λειτουργίασ
ςτισ Ethernet, Fast Ethernet και Gigabit
Ethernet κφρεσ (ΙΕΕΕ 802.3x). H λειτουργία ςε
Half ι Full Duplex να μπορεί να επιλζγεται
αυτόματα για τισ 10/100/1000 κφρεσ.
2. Υποςτιριξθσ ςυνδυαςμοφ
τουλάχιςτον οκτϊ κυρϊν 10/100/1000BaseT
ςε μια λογικι ςφνδεςθ (Fast Pipe) ταχφτθτασ
τουλάχιςτον 8 Gbps full duplex για ςφνδεςθ ςε
άλλο switch βάςθ του προτφπου ΙΕΕΕ 802.3ad
3. Υποςτιριξθ τθσ παραπάνω
δυνατότθτασ ςε τουλάχιςτον είκοςι τζςςερεισ
(24) ομάδεσ για όλο το switch. Nα μπορεί
δθλαδι το switch να υποςτθρίηει είκοςι
τζςςερεισ ομάδεσ (δφο κφρεσ θ κάκε ομάδα)
για δθμιουργία δϊδεκα λογικϊν ςυνδζςεων
ταχφτθτασ τουλάχιςτον 2 Gbps full duplex.
4. Υποςτιριξθ ςφνδεςθσ ςε ςτοίβα
(stacking) τουλάχιςτον εννζα (9) μεταγωγζων
ςε μια λογικι ενότθτα ι οποία να είναι ενιαία
διαχειρίςιμθ. Η λογικι αυτι ενότθτα να
διακζτει δίαυλο επικοινωνίασ εφρουσ ηϊνθσ
τουλάχιςτον 160Gbps
5. Υποςτιριξθ Link Aggregation Control
Protocol (LACP) βάςθ του προτφπου 802.3ad
για δυναμικι δθμιουργία λογικϊν ςυνδζςεων
(Fast Pipes).
6. Αρικμόσ υποςτθριηόμενων VLANs
7. Αρικμόσ υποςτθριηόμενων VLAN IDs
8. Υποςτιριξθ δυναμικισ δθμιουργίασ
VLANs και διάρκρωςθσ trunks.
9. Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου IEEE
802.1Q
10. Υποςτιριξθ MTU (Maximum
Transmission Unit) >= 9000 bytes
11. ΥποςτιριξθΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree
Protocol

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI
>= 255
>= 4000
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
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Α/Α
1.32
1.33
1.34

1.35

1.36
1.37
1.38
1.39

1.40

1.41
1.42

1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48

1.49

1.50

Ιδιότθτα / χαρακτθριςτικό

Τποχρεωτικι Απάντθςθ
Παραπομπι
Απαίτθςθ
προμθκευτι

12. Yποςτιριξθ ΙΕΕΕ 802.1d ανά VLAN
NAI
βάςθ του προτφπου ΙΕΕΕ 802.1s
13. Αρικμόσ υποςτθριηόμενων STP
>= 64
instances
14. Υποςτιριξθ λειτουργίασ DHCP Server
NAI
15. Υποςτιριξθ δθμιουργίασ εφεδρικϊν
ςυνδζςεων χωρίσ τθν χριςθ του Spanning Tree
πρωτοκόλλου. Η κίνθςθ να μπορεί να
κατανζμετε μεταξφ των εφεδρικϊν ςυνδζςεων
NAI
και ςε περίπτωςθ αςτοχίασ μιασ εξ αυτϊν ο
χρόνοσ ςφγκλιςθσ να είναι μικρότεροσ από
100ms
16. Υποςτιριξθ Local Proxy ARP
NAI
17. Υποςτιριξθ IGMP v3 snooping για τθν
IPv4 multicast κίνθςθ και IPv6 MLD snooping
ΝΑΙ
για IPv6 multicast κίνθςθ
18. Υποςτιριξθ IGMP filtering.
NAI
19. Υποςτιριξθ αυτόματου εντοπιςμοφ
λοιπϊν ομοειδϊν μεταγωγζων ςτθν τοπολογία
ΝΑΙ
του δικτφου.
20. Δυνατότθτα δυναμικισ ζνταξθσ των
κυρϊν ςε VLANs ανάλογα με τθ MAC
ΝΑΙ
διεφκυνςθ του ςτακμοφ εργαςίασ που είναι
ςυνδεδεμζνοσ ςτθν εκάςτοτε κφρα.
21. Υποςτιριξθ ΙΕΕΕ 802.1ab (LLDP) και
NAI
LLDP-MED
22. Υποςτιριξθ ζνταξθσ ςε ομάδα
μεταγωγζων με ςτόχο τθν ανταλλαγι και
NAI
διαμοίραςθ VLAN πλθροφοριϊν.
23. Υποςτιριξθ προςκικθσ και
διαμόρφωςθσ VLAN χωρίσ επανεκκίνθςθ του
NAI
μεταγωγζα
24. Υποςτιριξθ ςτατικοφ IP routing
ΝΑΙ
25. Υποςτιριξθ δυναμικισ δρομολόγθςθσ
ΝΑΙ
RIP, RipNG
26. Υποςτιριξθ Inter-VLAN IP routing
ΝΑΙ
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων VLANs
27. Υποςτιριξθ Netflow v9 export και
NAI
Flexible Netflow
28. Υποςτιριξθ Policy-Based Routing
NAI
(PBR)
Quality of Service:
1. Υποςτιριξθ τουλάχιςτον οκτϊ (8)
ΝΑΙ
queues ανά πόρτα εξερχόμενθσ κίνθςθσ
2. Υποςτιριξθ κατθγοριοποίθςθσ των
πακζτων βάςθ 802.1p CoS και Differentiated
Services Code Point field (DSCP), με
NAI
υποςτιριξθ marking και reclassification ανά
πακζτο με βάςθ IP/MAC διεφκυνςθ αποςτολζα
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Α/Α

Ιδιότθτα / χαρακτθριςτικό

Τποχρεωτικι Απάντθςθ
Παραπομπι
Απαίτθςθ
προμθκευτι

και παραλιπτθ ι TCP/UDP πόρτα πθγισ και
προοριςμοφ

1.51

1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58

1.59

1.60

1.61

1.62
1.63
1.64
1.65

3. Υποςτιριξθ δθμιουργίασ κανόνων
επίβλεψθσ (policers) με ςτόχο τον περιοριςμό
τθσ ειςερχόμενθσ κίνθςθσ και τθ διαμόρφωςθ
τθσ εξερχόμενθσ με βάςθ IP/MAC διεφκυνςθ
αποςτολζα/παραλιπτθ και TCP/UDP πόρτα
πθγισ/προοριςμοφ.
4. Υποςτθριηόμενοσ αρικμόσ policers
ςυνολικα για τον μεταγωγζα
5. Υποςτιριξθ Weighted Tail Drop για
αποφυγι ςυμφόρθςθσ ςτισ ουρζσ
ειςερχόμενθσ και εξερχόμενθσ κίνθςθσ
6. Υποςτιριξθ Shaped Round Robin
(SRR) queuing
7. Υποςτιριξθ Strict Priority queuing
Διαχείριςη:
1. Υποςτιριξθ SNMP v1, v2c και v3
2. Υποςτιριξθ Bridge MIB
3. Υποςτιριξθ τουλάχιςτον 4 ομάδων
ενςωματωμζνου RMON (history, statistics,
alarm & events)
4. Υποςτιριξθ Switched Port Analyzer
(SPAN) κφρασ, θ οποία να επιτρζπει
παρακολοφκθςθ bidirectional κίνθςθσ μίασ
μεμονωμζνθσ κφρασ, ςυνόλου κυρϊν, ενόσ
VLAN ι ολόκλθρου του switch από ζναν
network analyzer ι RMON probe
5. Υποςτιριξθ Remote SPAN (RSPAN)
ϊςτε να είναι δυνατι θ παρακολοφκθςθ
κίνθςθσ των κυρϊν ενόσ δικτφου ςε επίπεδο 2,
από μια οποιαδιποτε κφρα του ίδιου δικτφου
ακόμθ κι αν θ κφρα αυτι βρίςκεται ςε άλλο
μεταγωγζα.
6. Υποςτιριξθ αυτόματθσ διαμόρφωςθσ
των κυρϊν ανάλογα με τον τφπο τθσ
ςυνδεομζνθσ ςυςκευισ (π.χ. host, access point
Ip Phone), με εφαρμογι προκακοριςμζνων
από τον διαχειριςτθ χαρακτθριςτικϊν (zero
touch policy configuration)
7. Υποςτιριξθ προτφπων RMON Ι & ΙΙ
και των RMON-MIB και RMON2-MIB
8. Υποςτιριξθ L2 trace route για εφκολο
εντοπιςμό βλαβϊν
9. Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου Telnet
10. Υποςτιριξθ TFTP για μεταφορά

ΝΑΙ

>= 1000
NAI
NAI
NAI
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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1.66
1.67

1.68
1.69

1.70
1.71

1.72

1.73

1.74

1.75

1.76

1.77
1.78

1.79

1.80

Ιδιότθτα / χαρακτθριςτικό

Τποχρεωτικι Απάντθςθ
Παραπομπι
Απαίτθςθ
προμθκευτι

αρχείων
11. Υποςτιριξθ αυτόματου
προγραμματιςμοφ μζςω DHCP ι ΒΟΟΤ server.
12. Υποςτιριξθ Network Time Protocol v4
(ΝΤPv4) για ακριβι και ςυνεπι χρονιςμό ςε
IPv4 και IPv6
13. LEDs πολλαπλϊν λειτουργιϊν για
ζνδειξθ κατάςταςθσ τόςο των κυρϊν όςο και
του μεταγωγζα
14. Υποςτιριξθ διαχείριςθσ τοπικά μζςω
command line interface.
Διαθεςιμότητα:
1. Δυνατότθτα υποςτιριξθσ
ενςωματωμζνθσ εφεδρικισ τροφοδοςίασ
2. Να διακζτει ενςωματωμζνο
εφεδρικό ανεμιςτιρα
3. Υποςτιριξθ ΙΕΕΕ 802.1w, για ταχεία
ςφγκλιςθ ςε περίπτωςθ αςτοχίασ του Spanning
Tree πρωτοκόλλου ανεξάρτθτα με τθν
παραμετροποίθςθ των STP timers
4. Υποςτιριξθ αυτόματου εντοπιςμοφ
μονόδρομων ςυνδζςεων, που προκφπτουν
από βλάβθ ςτθ φυςικι ςφνδεςθ
5. Υποςτιριξθ παραμετροποίθςθσ των
κυρϊν, ϊςτε να μθν λαμβάνει χϊρα ο
υπολογιςμόσ του αλγόρικμου STP κατά τθ
διαςφνδεςθ υπολογιςτϊν ςτισ κφρεσ αυτζσ
6.

ΜΤΒF

Αςφάλεια:
1. Ρρόςβαςθ με χριςθ ςυνκθματικϊν
(passwords) τόςο για τοπικι και
απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ.
2. Υποςτιριξθ TACACS+ και RADIUS
πιςτοποίθςθσ των χρθςτϊν για πρόςβαςθ ςτο
μεταγωγζα
3. Υποςτιριξθ 802.1x για πιςτοποίθςθ
χρθςτϊν κατά τθ ςφνδεςι τουσ ςτο μεταγωγζα
4. Υποςτιριξθ 802.1x με κακοριςμό
VLAN, για δυναμικό προςδιοριςμό VLAN ανά
χριςτθ ανεξάρτθτα από τθν κφρα ςφνδεςισ
του.
5. Υποςτιριξθ πιςτοποίθςθσ ςε
πολλαπλά domains μζςα από τθν ίδια κφρα
ϊςτε να μποροφν διαςυνδεδεμζνεσ ςε ςειρά
ςυςκευζσ (π.χ. IP τθλζφωνο και υπολογιςτισ)
να πιςτοποιθκοφν και να ενταχκοφν ςτο
ενδεδειγμζνο VLAN μζςα από τθν ίδια κφρα

NAI
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
>=300,000
ϊρεσ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI
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Α/Α
1.81

1.82

1.83
1.84
1.85
1.86

1.87

1.88
1.89

1.90

1.91
1.92

1.93

1.94

Ιδιότθτα / χαρακτθριςτικό
6. Υποςτιριξθ πιςτοποίθςθσ μζςω MAC
address για ςυςκευζσ που δεν υποςτθρίηουν
802.1x
7. Υποςτιριξθ Web authentication για
χριςτεσ που δεν υποςτθρίηουν 802.1x, ϊςτε
να μποροφν να χρθςιμοποιιςουν SSL Μζςω
browser για τθν πιςτοποίθςθ τουσ
8. Υποςτιριξθ αςφάλειασ πολλαπλϊν
επιπζδων ςε τοπικι πρόςβαςθ
9. Υποςτιριξθ SNMPv3 για
κρυπτογράφθςθ τθσ SNMP κίνθςθσ.
10. Υποςτιριξθ SSH για κρυπτογράφθςθ
τθσ κίνθςθσ κατά τθ διαχείριςθ μζςω Telnet.
11. Υποςτιριξθ εκλογισ ρίηασ από το
spanning-tree πρωτόκολλο μεταξφ δεδομζνων
ελεγχόμενων ςυςκευϊν
12. Υποςτιριξθ ελζγχου και περιοριςμοφ
τθσ κίνθςθσ των πακζτων μζςω Access Control
Lists (ACLs) βάςθ πλθροφορίασ επιπζδων
2/3/4 που να περιλαμβάνει κατ ελάχιςτον
IP/MAC διεφκυνςθ αποςτολζα και παραλιπτθ
και TCP/UDP πόρτα πθγισ και προοριςμοφ
13. Υποςτιριξθ δθμιουργίασ ACLs ανά
κφρα για κίνθςθ επιπζδου 2
14. Υποςτιριξθ IPv6 ACLs
15. Υποςτιριξθ λειτουργίασ DHCP
snooping ϊςτε να φιλτράρονται τα DHCP
μθνφματα που ζχουν αμφίβολθ προζλευςθ και
να περιορίηονται οι επικζςεισ που ζχουν ςτόχο
τθν βάςθ των DHCP bindings.
16. Υποςτιριξθ προςταςίασ από
επικζςεισ IP Spoofing.
17. Υποςτιριξθ προςταςίασ από
επικζςεισ ARP.
18. Υποςτιριξθ ρφκμιςθσ των κυρϊν
ϊςτε να επιτρζπουν πρόςβαςθ μόνο ςε
ςυγκεκριμζνουσ ςτακμοφσ εργαςίασ ανάλογα
με τθν MAC address που ζχουν
19. Δυνατότθτα ενθμζρωςθσ των
διαχειριςτϊν του δικτφου από τον μεταγωγζα
όταν ζνασ χριςτθσ ςυνδζεται ι αποχωρεί από
το δίκτυο

Τποχρεωτικι Απάντθςθ
Παραπομπι
Απαίτθςθ
προμθκευτι
NAI

NAI

ΝΑΙ
NAI
NAI
NAI

ΝΑΙ

NAI
NAI

ΝΑΙ

NAI
NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Υποςτήριξη των ακολοφθων δυνατοτήτων (μετά από αναβάθμιςη υλικοφ ή/και λογιςμικοφ):
1.95
1.96
1.97

3. Υποςτιριξθ OSPF & OSPFv3
δρομολόγθςθσ
4. Υποςτιριξθ BGP δρομολόγθςθσ
5. Υποςτιριξθ equal και unequal cost
load balancing για IPv4 και IPv6

ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
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1.98
1.99
1.100
1.101
1.102
1.103

Ιδιότθτα / χαρακτθριςτικό

Τποχρεωτικι Απάντθςθ
Παραπομπι
Απαίτθςθ
προμθκευτι

6. Υποςτιριξθ Protocol-Independent
NAI
Multicast (PIM) για IP multicast δρομολόγθςθ.
7. Υποςτιριξθ VRF-lite
NAI
Προδιαγραφζσ Αςφαλείασ:
1. UL 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1
ΝΑΙ
2. CE Marking
ΝΑΙ
Προδιαγραφζσ ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών:
1. FCC 15 Class A, CE marking
ΝΑΙ
2. EN 55022 Class A ( CISPR 22 Class A)
NAI

9. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ IP ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΤΚΕΤΗ
Α/Α
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

Ιδιότθτα / χαρακτθριςτικό
Συμβατότθτα με το CUCM 8.6 (Ι
τθλεφωνικό κζντρο) που διακζτει ο
Διμοσ Ηρακλείου
Κεντρικι διαχείριςθ και αυτόματθ
ρφκμιςθ παραμζτρων τθσ ςυςκευισ
μζςω του εξυπθρετθτι επεξεργαςίασ
κλιςεων
Υποςτιριξθ ελλθνικι και αγγλικισ
γλϊςςασ ςτο μενοφ λειτουργιϊν του
τθλεφϊνου, κατ' επιλογι του χριςτθ
Υποςτιριξθ εφαρμογϊν XML
Δυνατότθτα αναηιτθςθσ χριςτθ μζςω
πρόςβαςθσ ςε καταλόγουσ LDAP
Υποςτιριξθ τροφοδοςίασ μζςα από το
δίκτυο βάςει του IEEE
803afPoweroverEthernet
Υποςτιριξθ IEEE 802.3az Energy Efficient
Ethernet
Δυνατότθτα ςτατικϊν IP ρυκμίςεων
Υποςτιριξθ αυτόματθ δικτυακισ
παραμετροποίθςθσ μζςω DHCP
Υποςτιριξθ πρωτοκόλλου ςθματοδοςίασ
SIP
Να υποςτθρίηονται τα πρωτόκολλα
801q, 801p και TypeofService (ToS)
Marking
Υποςτιριξθ μεταφοράσ κλιςθσ
(CallTransfer)
Δυνατότθτα ςυνδιάςκεψθσ με τον
αρικμό μελϊν που υποςτθρίηει το
ςφςτθμα εξυπθρετθτι
Υποςτιριξθ κράτθςθσ/ςυνζχιςθσ κλιςθσ
Δυνατότθτα προϊκθςθσ κλιςθσ χωρίσ
ςυνκικεσ

Τποχρεωτικι
Απαίτθςθ

Απάντθςθ
προμθκευτι

Παραπομπι

NAI

NAI

NAI
NAI
NAI
NAI
ΝΑΙ
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
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Α/Α
2.16
2.17

2.18

2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40

2.41
2.42
2.43

Ιδιότθτα / χαρακτθριςτικό
Δυνατότθτα προϊκθςθσ κλθςθσ υπο
ςυνκικεσ μθ απάντθςθσ και
απαςχολθμζνου
Κατάλογοσ ειςερχομζνων, εξερχομζνων
και αναπάντθτων κλιςεων
Δυνατότθτα αναφοράσ ποιοτικϊν
ςτοιχζιων φωνισ (jitter, packetloss) ςε
πραγματικό χρόνο κατά τθ διάρκεια
κλιςθσ
Εμφάνιςθ θμερομθνίασ και ϊρασ, όνομα
καλοφντοσ, αρικμό καλοφντοσ
Ρρογραμματιηόμενα πλικτρα
λειτουργειϊν
Δυνατότθτα άμεςθσ εκτροπισ κλιςθσ
Υποςτιριξθ Music on Hold (MoH)
Υποςτιριξθ αναμονισ κλιςθσ
Υποςτιριξθ DTMF
Υποςτιριξθ πολλαπλϊν ιχων κλιςθσ
Δυνατότθτα ςίγαςθσ (mute)
Δυνατότθτα ςτάκμευςθσ κλιςθσ
(CallPark)
Υποςτιριξθ Intercom
Κατάςταςθ κλιςθσ ανα γραμμι (Call
Status per Line)
Υποςτιριξθ Call-Back ςε κατάςταςθ
απαςχολθμζνου
Υποςτιριξθ Call-Back ςε κατάςταςθ μθ
απάντθςθσ
Δυνατότθτα Call Pickup
Κατάλογοσ προςωπικϊν επαφϊν
Κατάλογοσ ςυςτιματοσ
Ρρογραμματιηόμενεσ ταχείεσ κλιςεισ
φκμιςθ ζνταςθσ ιχου
Υποςτιριξθ Alternate Trivial File Transfer
Protocol (TFTP) Server
Δυνατότθτα διαχείριςθσ τθσ ςυςκευισ εξ
αποςτάςεωσ μζςω ΗTTP και δυνατότθτα
απενεργοποίθςθσ τθσ λειτουργίασ αυτισ
Υποςτιριξθ login/logout με χριςθ
κωδικοφ
Δυνατότθτα αναφοράσ προβλθμάτων
ποιότθτασ φωνισ (επιλογι μζςω
πλικτρου)
Δυνατότθτα αλλαγισ φόντου (οι
επιλογζσ να κακορίηονται από το
διαχειριςτι)
Ανοιχτι ςυνομιλίασ full duplex
Ρρογραμματιηόμενα πλικτρα γραμμισ

Τποχρεωτικι
Απαίτθςθ

Απάντθςθ
προμθκευτι

Παραπομπι

NAI
NAI

NAI

NAI
≥4
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI

NAI
NAI
NAI

NAI
NAI
≥5
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2.44
2.45

Ενεργζσ κλιςεισ ανα γραμμι
Ρλικτρο άμεςθσ πρόςβαςθσ μθνυμάτων
Δφο (2) κφρεσ gigabitEthernet
10/100/1000 BaseTx
Η μία κφρα κα χρθςιμοποιείται για τθ
διαςφνδεςθ με
Ηλεκτρονικό Υπολογιςτι
Δυνατότθτα απενεργοποίθςθσ τθσ 2θσ
κφρασ gigabitEthernet
Ξεχωριςτι υποδοχι ενςφρματων
ακουςτικϊν
Υποςτιριξθ θλετρονικοφ ελζγχου του
κλείςτρου τθσ ςυςκευισ
(electronichookswitchcontrol)
Υποςτιριξθ Bluetooth 4.1 Ehnanced Data
Rate (EDR), Hands-Free Profile (HFP) και
Phone Book Access Profile (PBAP)
Ρλικτρο μεγαφϊνου
Full-Duplex μεγάφωνο
Ζγχρωμθ οκόνθ
Ελάχιςτο μζγεκοσ/ανάλυςθ οκόνθσ
(pixels)
φκμιςθ φωτεινότθτασ
Υποςτιριξθ των codecG711, G729a,
G722, iLBC, H.264
Ενςωματομμζνθ κάμερα με υποςτιριξθ
κλιςθσ video
Υποςτιριξθ κλιςθσ video ςε ανάλυςθ
HighDefinition 720p
Υποςτιριξθ Image Authentication
Υποςτιριξθ File Authentication
Υποςτιριξθ Signalling encryption (TLS)
Υποςτιριξθ Media encryption SRTP
Δυνατότθτα περιοριςμοφ ςτθν
πρόςβαςθσ ρυκμίςεων αςφαλείασ και
δικτφου τθσ ςυςκευισ απο το μενοφ
λειτουργειϊν
Δυνατότθτα απενεργοποίθςθσ
Gratuitous ARP

2.46

2.47
2.48
2.49

2.50

2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.60
2.61
2.62

2.63

Τποχρεωτικι
Απαίτθςθ
≥6
NAI
NAI

Απάντθςθ
προμθκευτι

Παραπομπι

Απάντθςθ
προμθκευτι

Παραπομπι

NAI
NAI
NAI

NAI

NAI
NAI
NAI
800x480
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI

NAI

10. Αςφρματο ςθμείο πρόςβαςθσ
Α/Α
3.1

3.2
3.3

Περιγραφι
Απαιτείται πλιρθ ςυμβατότθτα με ιδθ
υπαρχόντων ςθμείων πρόςβαςθσ και
ςφςτθμα διαχείριςθσ δικτφου
Συνολικι ταχφτθτα αςφρματθσ διεπαφισ
Αρικμόσ Κεραιϊν

Τποχρεωτικι
Απαίτθςθ
ΝΑΙ
>=1300Mbps
>=6
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3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

3.13

3.14

3.15
3.16
3.17

3.18
3.19

Συμμόρφωςθ με πρότυπα ΙΕΕΕ
802.11a/b/g/n/ac
Λειτουργία ςε ςυχνότθτεσ 2,4 GHz και 5
GHz
Δφο πομποδζκτεσ (2,4 GHz και 5 GHz)
Μνιμθ DRAM
Επεξεργαςτισ ςυχνότθτασ 2,4 GHz τφπου
QCA9558 θ καλφτερο
Επεξεργαςτισ ςυχνότθτασ 5 GHz τφπου
QCA9880 θ καλφτερο
Αρικμόσ Χρθςτϊν ανά ςθμείο
πρόςβαςθσ (κατά προςζγγιςθ)
Αρικμόσ SSID
Δυνατότθτα δθμιουργίασ πλζγματοσ
(mesh) αναδρομολόγθςθσ με άλλα
ςθμεία πρόςβαςθσ του ίδιου τφπου
Δυνατότθτα διαχείριςθσ μζςω κεντρικοφ
ςυςτιματοσ ελζγχου τφπου cloud
controller μζςω ιςτοςελίδασ
Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του
αςφρματου δικτφου από εφαρμογι
τφπου iPhone/Android
Αναγνϊριςθ εφαρμογϊν επιπζδου 7
(OSI) και λειτουργία QoS
Θφρα Ethernet 10/100/1000
Υποςτιριξθ τροφοδοςίασ μζςω Power
over Ethernet του προτφπου IEEE 802.3af
48V
Δυνατότθτα εγκατάςταςθσ ςε τοίχο και
ςε οροφι
Δυνατότθτα εγκατάςταςθσ ςε
εξωτερικοφσ χϊρουσ (χωρίσ επιπλζον
εξοπλιςμόσ)

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
>=128 MB
ΝΑΙ
ΝΑΙ
>= 50-100
>=4
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
>=2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

11. VIDEO PROJECTOR
Α/Α
1

2

3

4

Περιγραφι
Να αναφερκεί εταιρεία καταςκευισ
και μοντζλο.
Ποιοτικζσ Προδιαγραφζσ
Το προςφερόμενο μοντζλο πρζπει να
διακινείται και να υποςτθρίηεται από
τον καταςκευαςτι τουλάχιςτον ςε
όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ευρωηϊνθσ
Το προςφερόμενο μοντζλο πρζπει να
είναι καινοφργιο και αμεταχείριςτο
Εγγφθςθ διάρκειασ τουλάχιςτον
πζντε ετϊν ι 20.000 ϊρεσ για το
μθχάνθμα και. Να υπάρχει ςχετικι
διλωςθ του Καταςκευαςτι που να το

Τποχρεωτικι
Απαίτθςθ

Απάντθςθ
προμθκευτι

Παραπομπ
ι

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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πιςτοποιεί.

9
10

Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ
Τφποσ / Ρθγι φωτόσ
Εγγενισ Ανάλυςθ
Λόγοσ διαςτάςεων (aspect ratio)
Φωτεινότθτα ςε ζγχρωμθ και λευκι
εικόνα (Color light output & White
light output)ςτο υψθλότερο mode
λειτουργίασ του προβολζα
Ώρεσ λειτουργίασ πθγισ φωτόσ laser
Αντίκεςθ

11

Συνδεςιμότθτα:

5
6
7
8

12
13
14
15
16
17
18

19

Μζγεκοσ προβολισ ςε ίντςεσ
(Projection size) με εφροσ από
τουλάχιςτον 70 ίντςεσ ζωσ 130 ίντςεσ
Μεγζκυνςθ (ψθφιακό zoom)
Throw ratio
Τθλεχειριςτιριο (remote control) μαηί
με τισ μπαταρίεσ
Διόρκωςθ Keystone (Vertical And
Horizontal)
Ηχεία
Να μπορεί να τοποκετθκεί ςε τοίχο
(επίτοιχοσ). Να περιλαμβάνεται θ
βάςθ τοίχου.
Συνοδευτικόσ Εξοπλιςμόσ
Εργοςταςιακι βάςθ Wall Mount για

3LCD / Laser
>=1920 x 1200
16/10
>=4000lm
≥ 20.000
>=2.500.000:1
USB 2.0 Τφπου A
(2x), USB 2.0
Τφπου B, RS232C,
Διαςφνδεςθ
Ethernet (100
Base-TX / 10
Base-T), Wireless
LAN IEEE
802.11b/g/n
(προαιρετικά),
Είςοδοσ VGA,
Ζξοδοσ VGA,
Είςοδοσ HDMI
(3x), Είςοδοσ SVideo, MHL,
Ζξοδοσ ιχου
stereo mini jack,
Είςοδοσ ιχου
stereo mini jack
(2x)
NAI
1-1,35:1
<=0,37:1
NAI
+/-3o ι καλφτερθ
τουλάχιςτον 16W
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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20
21

επιτοίχια εγκατάςταςθ. Ο
προμθκευτισ οφείλει να
εγκαταςτιςει πλιρωσ τθ βάςθ και τον
videoprojector και να κάνει επίδειξθ
λειτουργίασ.
Πλα τα απαραίτθτα εγχειρίδια
Πλα τα τεκμιρια των δθλοφμενων
προδιαγραφϊν

ΝΑΙ
ΝΑΙ

12. Ηλεκτρικι οκόνθ προβολισ
Α/Α

Απάντθςθ
προμθκευτι

Περιγραφι

Παραπομπι

Ηλεκτρικι οκόνθ προβολισ
Ρλάτοσ οκόνθσ: τουλάχιςτον 2,4m
Φψοσ οκόνθσ: τουλάχιςτον 1.7m
Βακμόσ αντανάκλαςθσ : ≥1.0 Gain
Χειριςμόσ με αςφρματο χειριςτιριο
Με δυνατότθτα ρφκμιςθσ φψουσ οκόνθσ
Να ςτερεϊνεται ςε ταβάνι ι ςε τοίχο
Εγγφθςθ τουλάχιςτον 2 ζτθ
13. Server
Α/Α

Περιγραφι

1

Συμβατότθτα με το ιδθ υπάρχον
ςφςτθμα Blade Fujitsu Primergy BX900 S2
του Διμου Ηρακλείου
Intel Xeon E5-2620v4 8C/16T 2.10 GHz
Cooler Kit 2nd CPU
Independent Mode Installation
32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC
HD SAS 12G 300GB 10K HOT PL 2.5'' EP
PRAID CM400i
PRAID EM400i BP
PY FC Mezz Card 8Gb 2 Port (MC-FC82E)
Serverblade single package/delivery
TP 3y OS Svc,NBD Rt,9x5

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Τποχρεωτικι
Απαίτθςθ

Απάντθςθ
προμθκευτι

Παραπομπι

ΝΑΙ
>=2
ΝΑΙ
2
>=4
>=2
1
1
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ

29.7. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Το ςφνολο τθσ προμικειασ κα καλφπτεται από Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον
δφο(2) ετϊν που κα ξεκινάει από τθν θμζρα ζκδοςθσ πιςτοποιθτικοφ προςωρινισ
παραλαβισ.
Ηράκλειο 02/ 05 / 2018
Ο υντάκτθσ
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Ηράκλειο, 02 / 05 / 2018
Αρικμ. Πρωτ. : 858
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601 ▪
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ
Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177
Fax 2810 244 769
E-mail: info@depanal.gr

ΕΡΓO:
Προμικεια & Εγκατάςταςθ υνεδριακοφΣεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ ςτο χϊρο του
«ΔΗΜΟΚΟΠΙΟΤ»ςτθν Λεωφ. Ικάρου ςτθ
Νζα Αλικαρναςςό.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΗΥΗΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔ ΦΠΑ ζε €
Α/Α

1

Κεληξηθή Μνλάδα πλεδξηαθνύ

1

1.300,00

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΜΔ
ΦΠΑ ζε €
1.300,00

ΕΙΔΟ

CPV
32331300-5

ΠΟΟΣΗΣΑ/ΣΕΜΑΥΙΑ

2

32341000-5

Δπηηξαπέδην κηθξόθσλν πξνέδξνπ

1

300,00

300,00

3

32341000-5

Δπηηξαπέδην κηθξόθσλν ζπλέδξνπ

5

290,00

1.450,00

4

32342420-2

Αλαινγηθή θνλζόια κίμεο 12 θαλαιηώλ

1

275,00

275,00

Μηθξόθσλν ρεηξόο κε ππθλσηηθή θάςα

2

95,00

190,00

Αζύξκαην ζεη κηθξνθώλνπ ρεηξόο

2

265,00

530,00

Αζύξκαην ζεη κηθξνθώλνπ Πέηνπ

1

320,00

320,00

Δπηδαπέδηα Βάζε Μηθξνθώλνπ

2

65,00

130,00

Rack 24U
Δληζρπηήο
Ηρεία
Καιώδην ερείνπ

1
1
4
50 (m)

600,00
650,00
150,00
3,00

600,00
650,00
600,00
150,00

4432000-9

Monitor 55”
Καιώδην κηθξνθώλνπ
Βύζκαηα XLR (male/female)

2
50 (m)
20

1.500,00
4,00
7,00

3.000,00
200,00
140,00

4432000-9

Καιώδηα γεληθά θαη εγθαηάζηαζε

Καη’ απνθνπή

750,00

750,00

5
6
7
8

32341000-5
32341000-5
32341000-5
32341000-5

9
10
11
12

31224300-5

13
14
15

30231310-3

16

32343100-0
32342412-3
44321000-6
44321000-6

ΤΝΟΛΟ

10.585,00
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
Α/Α

CPV

ΔΙΓΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ/
ΣΔΜΑΥΙΑ

1

30237300-2

Ηιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο

3

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔ ΦΠΑ ζε
€
930,00

3

270,00

810,00

1

3.250,00

3.250,00

1

1.150,00

1.150,00

30213100-6

Οζόλε Ηιεθηξνληθνύ
Τπνινγηζηή
ΠΟΛΤΜΗΥΑΝΗΜΑ Α3
ΔΓΥΡΩΜΟ
ΠΟΛΤΜΗΥΑΝΗΜΑ Α4
LASER
ΦΟΡΗΣΟ
ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ

1

2.050,00

2.050,00

30232100-5

PLOTTER

1

7.200,00

7.200,00

3D MFP

1

1.240,00

1.240,00

Μεηαγσγέαο 48 ζπξώλ PoE

1

7.440,00

7.440,00

4

580,00

2.320,00

4

375,00

1.500,00

1
1

3.900,00
300,00

3.900,00
300,00

2

7.000,00

14.000,00

φνολο

47.950,00

2
3
4
5
6
7
8

3023100-7
30232130-4
30232100-5

42991200-1
32580000-2

11
12

38652120-7
38653400-1

Πξνεγκέλε ΙΡ Σειεθσληθή
πζθεπή
Αζύξκαην ζεκείν
πξόζβαζεο
Video Projector κε βάζε
Ηιεθηξηθή νζόλε πξνβνιήο

13

30000000-9

Server

9
10

32552100-8
32344210-1

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΜΔ
ΦΠΑ ζε €
2.790,00

Ηράκλειο 02 / 05 / 2018

Ο υντάκτθσ

Σελίδα 69 από 72

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΗΥΗΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ
Α/Α

CPV

1

32331300-5

2
3
4
5
6
7
8

32341000-5
32341000-5
32342420-2
32341000-5
32341000-5
32341000-5
32341000-5

9
10
11
12

31224300-5

13
14
15

30231310-3

16

32343100-0
32342412-3
44321000-6
44321000-6
4432000-9
4432000-9

ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ/Σ
ΕΜΑΥΙΑ

Κεληξηθή Μνλάδα πλεδξηαθνύ

1

Δπηηξαπέδην κηθξόθσλν
πξνέδξνπ
Δπηηξαπέδην κηθξόθσλν
ζπλέδξνπ
Αλαινγηθή θνλζόια κίμεο 12
θαλαιηώλ
Μηθξόθσλν ρεηξόο κε ππθλσηηθή
θάςα

1

Αζύξκαην ζεη κηθξνθώλνπ
ρεηξόο
Αζύξκαην ζεη κηθξνθώλνπ
Πέηνπ

2

Δπηδαπέδηα Βάζε Μηθξνθώλνπ

2

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΜΔ ΦΠΑ
ζε €

5
1
2

1

Rack 24U
Δληζρπηήο
Ηρεία
Καιώδην ερείνπ

1
1
4
50 (m)

Monitor 55”
Καιώδην κηθξνθώλνπ
Βύζκαηα XLR (male/female)

2
50 (m)
20

Καιώδηα γεληθά θαη
εγθαηάζηαζε

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔ ΦΠΑ ζε €

Καη’ απνθνπή

ΤΝΟΛΟ
Ηράκλειο ……………………

Ο Προςφζρων
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
Α/Α

CPV

1

30237300-2

2
3
4
5
6
7
8

ΕΙΔΟ

Ηιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο

3
3

30213100-6

Οζόλε Ηιεθηξνληθνύ
Τπνινγηζηή
ΠΟΛΤΜΗΥΑΝΗΜΑ Α3
ΔΓΥΡΩΜΟ
ΠΟΛΤΜΗΥΑΝΗΜΑ Α4
LASER
ΦΟΡΗΣΟ
ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ

30232100-5

PLOTTER

1

3D MFP

1

Μεηαγσγέαο 48 ζπξώλ PoE

1
4

2

3023100-7
30232130-4
30232100-5

42991200-1
32580000-2

11
12

38652120-7
38653400-1

Πξνεγκέλε ΙΡ Σειεθσληθή
πζθεπή
Αζύξκαην ζεκείν
πξόζβαζεο
Video Projector κε βάζε
Ηιεθηξηθή νζόλε πξνβνιήο

13

30000000-9

Server

9
10

ΠΟΟΣΗΣΑ/
ΣΕΜΑΥΙΑ

32552100-8
32344210-1

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔ ΦΠΑ ζε
€

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΜΔ
ΦΠΑ ζε €

1
1
1

4
1
1

Σύνολο

Ηράκλειο ……………………

Ο Προςφζρων
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΗ
ΠΑΡΟΤΑ ΔΙΑΚΤΡΗΞΗ
Α/Α
1
2

ΕΙΔΟ

Κατηγορία μελέτης Ητητικών
Σσστημάτων
Κατηγορία μελέτης Υπολογιστικών
Σσστημάτων Δικτσακών &
Περιυερειακών

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΜΔ ΦΠΑ
ζε €

1
1
Γενικό
ύνολο

Ηράκλειο ……………………

Ο Προςφζρων
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