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ΘΕΜΑ : << Προμήθεια λογισμικού και αδειών αυτού και ups, servers, Η/Υ και περιφερειακών τους >>

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
Η προμήθεια και υπηρεσία αφορά :
ΟΜΑΔΑ Α :

3 (τρεις) servers ( CPV : 48820000-2 – Εξυπηρετητές)
9 (εννέα) Η/Υ ( CPV: 30237300-2 – Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών)
9 (εννέα) οθόνες ( CPV: 30231310-3 – Επίπεδες οθόνες)
3 (τρεις) εκτυπωτές ( CPV : 30232000-4 – Περιφερειακός εξοπλισμός
2 (δύο) σαρωτές ( CPV : 30232000-4 – Περιφερειακός εξοπλισμός)
10 (δέκα) Network Switch ( CPV : 30232000-4 – Περιφερειακός εξοπλισμός)
3 (τρία) UPS ( CPV : 31682530-4 – Εφεδρικό σύστημα παροχής ενέργειας )
1 (ένας) Εξωτερικός δικτυακός δίσκος ( CPV : 30232000-4 – Περιφερειακός εξοπλισμός)

ΟΜΑΔΑ Β :

120 (εκατόν είκοσι) users cals για windows server 2019 standard edition (64 bits).
1 (μία) Sql server standard edition 2017.
50 (πενήντα) users cals για τον Sql server standard edition 2017.
(CPV: 48600000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων)

ΟΜΑΔΑ Γ:

3 (τρεις) Η/Υ ( CPV: 30237300-2 – Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών)
3 (τρεις) οθόνες ( CPV: 30231310-3 – Επίπεδες οθόνες)
3 (τρεις) εκτυπωτές ( CPV : 30232000-4 – Περιφερειακός εξοπλισμός
1 (ένας) Εξωτερικός δικτυακός δίσκος ( CPV : 30232000-4 – Περιφερειακός εξοπλισμός)
ΟΜΑΔΑ Δ : 109 (εκατόν εκατόν εννέα) άδειες λογισμικού προηγμένης ασφάλειας και προστασίας, 3ετούς διάρκειας.
(CPV: 48730000-4 Πακέτα λογισμικού ασφαλείας)
Στην ομάδας Α γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο λογισμικό προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία/χρήση των
διοικητικών και οικονομικών προγραμμάτων του διαθέτει ο Δήμος Σαλαμίνας και να είναι εφικτή η μετάβαση από το ήδη
πεπαλαιωμένο και με λειτουργικά προβλήματα σύστημα (H/W και S/W) που διαθέτει ο Δήμος , στο νέο.
Η ομάδα Α περιλαμβάνει Μηχανογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας, που είναι απαραίτητος για τις
Υπηρεσίες του Δήμου Σαλαμίνας. Τα τεχνικά στοιχεία που περιγράφονται αποτελούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές
που πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα προϊόντα. Ως εκ τούτου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής πρέπει να προσφέρει
προϊόντα που θα διαθέτουν ισότιμα ή ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι καινούρια και όχι
μεταχειρισμένα. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέσει εξειδικευμένους τεχνικούς για την ένταξη των
διακομιστών στο υπάρχον δίκτυο και τον ορισμό τους ως domain controlers σ’ αυτό.
Κάνουμε γνωστό ότι για τη παρούσα προμήθεια μπορεί να δοθεί είτε προσφορά που αφορά στο σύνολο του
προϋπολογισμού όλων των ομάδων είτε τμηματικές προσφορές μόνο για την ομάδα Α,Β,Γ (ένας προμηθευτής και για
τις τρεις ομάδες ) και ξεχωριστά (άλλος προμηθευτής) για την ομάδα Δ.
Σε περίπτωση τμηματικής προσφοράς ο προμηθευτής θα συμπληρώσει το τμήμα των τεχνικών προδιαγραφών
προσφοράς και του προϋπολογισμού προσφοράς που αφορά μόνο την ομάδα ή της ομάδες της προσφοράς του.
Ο εκάστοτε ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει όλα μαζί τα προϊόντα όλων των ομάδων για τις οποίες έχει
καταθέσει προσφορά. Τμηματική παράδοση δεν επιτρέπεται.
Τα προϊόντα της ομάδας Γ θα πρέπει να διατεθούν προς την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας.
ΑΡΘΡΟ 2
Συμβατικά στοιχεία της παρούσας μελέτης (κατά σειρά ισχύος) είναι:






Διακήρυξη
Οι Τεχνικές προδιαγραφές
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
Η Τεχνική Έκθεση
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Οι Τεχνικές προδιαγραφές προσφοράς
Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 3

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : α) Ν4412/8-8-2016, β) Ν.3463/08-06-2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων», γ) του Ν. 4555/2018 – Κλεισθένης I δ) των διατάξεων που διέπουν το Πρόγραμμα Διαύγεια και το
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και κάθε τροποποίηση που έχει γίνει στα ανωτέρω έως την ανάθεση της
προμήθειας.
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο ποσό των 67.923,48 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24% .
Η Προμήθεια θα είναι σύμφωνη με τα άρθρα της συγγραφής υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας μελέτης και θα επιβαρύνει τους παρακάτω K.A. ανά ομάδα του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου
Σαλαμίνας :
1) ΟΜΑΔΑ Α : Κ.Α. 10-7134.024
2) ΟΜΑΔΑ Β,Δ: Κ.Α 10-7134.038
3) ΟΜΑΔΑ Γ:
Κ.Α 20-7134.001

ΑΡΘΡΟ 4
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την
συμφερόμενη οικονομοτεχνική προσφορά και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 5
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.
Επιστρέφεται δε μετά την εξόφληση της προμήθειας. Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του
αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα σε διάστημα εντός δέκα (10) ημερών για την υπογραφή
της Σύμβασης, καταθέτοντας την προβλεπόμενη Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το
συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

ΑΡΘΡΟ 6
Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και την
ολοκλήρωση των υπηρεσιών και εφόσον η αρμόδια επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώνει κανένα πρόβλημα ως προς την
ποιότητα και καταλληλότητα αυτών (σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παρούσας μελέτης). Σε περίπτωση απόκλισης
από τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε αντικατάστασή του είδους εντός πέντε ημερών από την
ειδοποίησή του. Τμηματική παραλαβή δεν επιτρέπεται.

ΑΡΘΡΟ 7
Τον ανάδοχο τον βαρύνουν όλοι οι φόροι, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν βάση των κείμενων νόμων κατά την ανάθεση
της προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 8

Ο εκάστοτε ανάδοχος υποχρεούται για:
1ο) Την πλήρη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
2ο) Την παράδοση στο Δήμο Σαλαμίνας όλων των αδειών χρήσης που αφορούν το λογισμικό.
3ο) Την ενημέρωση των υπευθύνων μηχανοργάνωσης – μηχανογράφησης του Δήμου μας σχετικά με τη
χρήση/ιδιαιτερότητες του υπό προμήθεια λογισμικού.

ΑΡΘΡΟ 9
Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας θα είναι το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης και οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τρόπο ώστε να μην επηρεαστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του
Δήμου Σαλαμίνας. Για κάθε ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας αυτής ορίζεται ποινική μήτρα σύμφωνα με το Ν.4412/2016
(άρθρα 148, 218 και 207). Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει εφάπαξ. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο όταν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε
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υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για όσο θα διαρκεί το πρόβλημα και σ’ αυτή
την περίπτωση ο προμηθευτής δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.
ΑΡΘΡΟ 10
Ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής (Οικονομική
Επιτροπή) μπορεί να κατατεθεί ενώπιον της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της
προβλεπόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα . Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης , απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα επί
τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης . Το παράβολο αυτό είναι δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Ο Συντάξας

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ6
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