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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ :

«Σερλνινγηθόο Δμνπιηζκόο Γήκνπ
Καιπκλίσλ»

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
ΘΔΚΑ: Γηελέξγεηα πξόρεηξνπ επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα «Σερλνινγηθόο
Δμνπιηζκόο Γήκνπ Καιπκλίσλ»
Ο Αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ Καιπκλίσλ
έρνληαο ππ’ όςηλ ηνπ
1. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 θαη 209 ηνπ N. 3463/06.
2. Σν γεγνλόο όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηξερνύζεο ρξήζεσο θαη ζηνπο Θ.Α.Δ. 107134.0005 έρεη πξνβιεθζεί ζρεηηθή πίζησζε.
3. Σηο Πξνηάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε Αξηζκό Μεηξώνπ Γεζκεύζεσο:
Α/170/2015 & Α199/2015.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 θαη ηνπ άξζξνπ 23 παξάγξαθνο 4, 5, 6 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
5. Σηο δηαηάμεηο ηεο Απόθαζεο Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο Π1/74446/02
6. Σηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. 27319/18-07-02.
7. Σελ ππ’ Αξηζκ. 19/2015 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί ζπγθξόηεζεο
Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ ΔΚΠΟΣΑ.
8. Σελ ππ’ Αξηζκ. 20/2015 Μειέηε ησλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ.
9. Σν

ππ’

αξηζ.

14240/16-07-2015

πξσηνγελέο

αίηεκα

κε

αξηζ.

ΑΓΑΜ:

15REQ002919807
10. Σελ

ππ’

αξηζκ.

169α/2015

Απόθαζε

ηεο

Οηθνλνκηθήο

Δπηηξνπήο,

κε

ΑΓΑΜ:15REQ002980051, κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη νη ππ’ αξηζ. 170 & 199/2015
Πξνηάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, δηαηίζεηαη πνζό 12.000€ ζε βάξνο ηνπ θσδηθνύ
Κ.Α.10-7134.0005 θαη εγθξίλεηαη ην πξσηνγελέο αίηεκα.
11. Σελ ππ’ αξηζ. 204/2015 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία
εγθξίλεηαη ε πξνκήζεηα.
12. Σελ ππ’ αξηζ. 145/16903/20-08-2015 Απόθαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Καιπκλίσλ γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ.
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13. Σελ ππ’ αξηζ.307/2015 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη
νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζ.20/2015 κειέηε θαη θαζνξίδνληαη νη όξνη
δεκνπξάηεζεο.
14. Σελ ππ’ αξηζ. 160/18763/01-09-2014 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Καιπκλίσλ πεξί
κεηαβίβαζεο εμνπζίαο.
15. Σν ππ’ αξηζ.18190/04-09-2015 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ κε ην νπνίν
θεξύζζεηαη άγνλνο ν δηαγσληζκόο επεηδή δελ πξνζήιζε θαλείο λα θαηαζέζεη
πξνζθνξά
16. Σελ ππ’ αξηζ. 321/2015 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία
θεξύζζεηαη άγνλνο ν δηαγσληζκόο θαη απνθαζίδεηαη ε επαλαδεκνπξάηεζή ηνπ κε
ηνπο ίδηνπο όξνπο.
ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ
Άξζξν 1ν
Πξνθεξύζζεηαη ε δηελέξγεηα πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ
πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ εηδώλ:
Α/Α

Δίδνο

MM

Ξνζόηεηα

Α.1

Κεληξηθή κνλάδα Η/Τ

ηεκ

7

Α.2

Οζόλε Η/Τ

ηεκ

7

Α.3

Πιεθηξνιόγην ειεθηξνληθνύ
ππνινγηζηή

ηεκ

7

ηεκ

7

Α.5

Πνληίθη ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή
Φνξεηόο ειεθηξνληθόο
ππνινγηζηήο

ηεκ

1

Β.1

Δθηππσηήο

ηεκ

5

Β.2

Πνιπκεράλεκα A4

ηεκ

2

Β.3

Πνιπκεράλεκα Α3 Λεμηαξρείνπ

ηεκ

1

Β.4

Φαμ ιεμηαξρείνπ/Τπεξεζηώλ
Πξόλνηαο

ηεκ

2

Γ.1

Μλήκε Ram γηα HP Server

ηεκ

1

Γ.2

Σξνθνδνηηθό Η/Τ

ηεκ

5

Γ.3

Δζσηεξηθόο ζθιεξόο δίζθνο 1Tb

ηεκ

4

Γ.4

Καιώδην UTP 100 κέηξα

ηεκ

2

Γ.5

Καιώδην FTP 100 κέηξα

ηεκ

1

Γ.6

πζθεπαζία αθξνδεθηώλ δηθηύνπ
RJ45

ηεκ

200

Γ.7

Καζεηίλα εξγαιείσλ δηθηύνπ

ηεκ

1

Γ.8

Καζεηίλα εξγαιείσλ επηζθεπήο
ππνινγηζηή

ηεκ

1

Γ.1

Κάκεξα

ηεκ

1

Γ.2

Μηθξόθσλν

ηεκ

1

Γ.3

Κεληξηθή κνλάδα Η/Τ

ηεκ

1

Γ.4

εη αζύξκαην πιεθηξνιόγην-

ηεκ

1

Α.4
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πνληίθη
Δ.1

Switch 5 ports

ηεκ

1

Δ.2

Πιεθηξνιόγην ειεθηξνληθνύ
ππνινγηζηή

ηεκ

5

Δ.3

Πνληίθη ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή

ηεκ

5

Σ.1

Δμσηεξηθόο ζθιεξόο δίζθνο 2Tb

ηεκ

2

Σ.2

Δμσηεξηθόο ζθιεξόο δίζθνο 1Tb

ηεκ

1

Άξζξν2ν
Καζνξίδνπκε ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ σο εμήο:
1. Σα πξνζθεξόκελα είδε πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ εγθξίζεθαλ
κε ηελ 307/2015 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ.
2. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Καιπκλίσλ, ηελ 18/09/2015
θαη ώξα από 10:00 έσο 11:00 ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο Γηαγσληζκνύ.
3. ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα θαζώο θαη
ελώζεηο πξνκεζεπηώλ, εθ’ όζνλ γη’ απηέο ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8
ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
4. Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο επί πνηλή
απνθιεηζκνύ ζε κία ζεηξά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
α. Δμνπζηνδόηεζε ζηνλ θαηαζέηνληα ηελ πξνζθνξά εθόζνλ δελ παξίζηαηαη ην ίδην ην θπζηθό
πξόζσπν. Η εμνπζηνδόηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην ή ζε
δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 όηαλ αθνξά θπζηθό πξόζσπν. Όηαλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία,
απαηηείηαη πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ην νπνίν ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο
ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό θαη όπνπ ζα νξίδεηαη o εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο γηα λα
παξαδώζεη ηελ πξνζθνξά. Δπίζεο ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο θαη
ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο απηνύ, όπνπ λα θαίλεηαη ν δεζκεύσλ ηελ εηαηξεία.
β. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο
γ. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 όπνπ ζα αλαθέξεη ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο πξνο
ηνπο νπνίνπο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ
δ. Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο από ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο πνπ είλαη
ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δήισζε. ε πεξίπησζε
αηνκηθήο επηρείξεζεο ή εηαηξείαο Ο.Δ., Δ.Δ. & Δ.Π.Δ. ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ θαη
αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ησλ ηδηνθηεηώλ ηνπο ελώ ζε πεξίπησζε Α.Δ. θαη ησλ κειώλ ηνπ
Γ/ ηνπο
ε. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ηνπ ηειεπηαίνπ όπνπ ζα θαίλεηαη ε εγγξαθή
ηνπο ζε απηό θαη ην είδνο ησλ εξγαζηώλ ηνπο.
ζη. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/86, κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη δελ
πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη όηη δελ ηειεί ππό θαζεζηώο
απνθιεηζκνύ ζπκκεηνρή ηνπο από δηαγσληζκνύο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ Ο.Σ.Α..
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δ. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη
ησλ ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη λόκσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα
ή πνηόλ όξν δελ απνδέρεηαη.
ε. Πηζηνπνηεηηθό Γεκνηηθήο ελεκεξόηεηαο.
ζ. Τπεύζπλε δήισζε όηη ηα πξνζθεξόκελα είδε πιεξνύλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
δηαθήξπμεο είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη θαηάιιεια γηα ην ζθνπό πνπ πξννξίδνληαη.
5. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενύηαη λα
θαηαζέζεη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα
πνζό ίζν κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α.. Σν πεξηερόκελν
ηεο εγγύεζεο δηακνξθώλεηαη θαηά ηνλ ηξόπν πνπ νξίδεη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ
26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ θαη ηνπ Ν.4281/2014.
6. Με πνηλή λα κελ γίλνπλ δεθηέο νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα
κέζα ζε θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν ζε κία ζεηξά ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνύληαη θαη όια
ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ε Σερληθή θαη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.
8. ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο αλαγξάθεηαη:
α. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα.
β. Ο ηίηινο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα.
γ. Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο (αξηζκόο πξσηνθόιινπ).
δ. Η εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ.
ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Μέζα ζηνλ θάθειν
πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη:
α. Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά. Δπίζεο επί πνηλή
απνθιεηζκνύ ζηνλ

θπξίσο θάθειν ζα πεξηέρνληαη θαη όια ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ

πξνζθεξόκελσλ εηδώλ, ε ηερληθή αμία θαη ε απνδνηηθόηεηα ηνπο ζηελ Διιεληθή
Γιώζζα, ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο, ηα πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ
εηδώλ. Η Σερληθή Πξνζθνξά θαιό ζα είλαη λα είλαη κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε, όπσο
νη ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζώο θαη ηα αληίζηνηρα ηερληθά θπιιάδηα ηεο
εηαηξίαο. Αλ θαηαηεζνύλ πξνζπέθηνπο απηά κπνξνύλ λα είλαη θαη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα.
β. Καιά ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Ο
θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο

ζα αλαγξάθεη ηηο

ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο

θαθέινπ.
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα ππνγξάθεηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδόκελνπο ή
ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο ηνπο. Η πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηώλ, ππνγξάθεηαη
είηε από όια ηα κέιε ηεο έλσζεο είηε από εθπξόζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθό
πιεξεμνύζην. Νη δηαγωληδόκελνη ζα κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα όιεο
ηηο θαηεγνξίεο εηδώλ ή κέξνο απηώλ. ε θάζε πεξίπησζε νη πξνζθεξόκελεο
θαηεγνξίεο ζα πεξηιακβάλνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ όιεο ηηο πνζόηεηεο θαη ηα είδε πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ δηαθήξπμε. Η ηηκή κνλάδνο πξνζθνξάο επί πνηλή απνθιεηζκνύ
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή κνλάδνο ηεο δηαθήξπμεο
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Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα εθθξάδεηαη ζε επξώ πνπ επί πνηλή απνθιεηζκνύ δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ελδεηθηηθή ηηκή κνλάδνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο
ππεξεζίαο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε
εθηόο Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ησλ εηδώλ ειεύζεξσλ ζην Γήκν.
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη ή λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζην Γήκν
Καιπκλίσλ (Κάιπκλνο Σ.Κ. 85200

ηει.: 2243059169), κέρξη ηελ πξνεγνύκελε

εξγάζηκε κέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ δειαδή κέρξη ηελ 17/09/2015.
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη επίζεο απ’ επζείαο ζηελ επηηξνπή
δηαγσληζκνύ από ηηο 10:00 κέρξη ηηο 11:00 πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνύζαο.
Η δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ έρεη σο εμήο:
Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο από ηελ Αξκόδηα επηηξνπή πνπ ζπλεδξηάδεη δεκόζηα κέρξη
ηε ώξα ιήμε απνδνρήο πξνζθνξώλ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνύζεο. ε θάζε
θάθειν πνπ παξαδίδεηαη εθόζνλ βεβαησζεί ε λόκηκε επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θάζε
δηαγσληδόκελνπ, αλαγξάθεηαη ζ’ απηήλ θαη ζην πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο, ν ίδηνο αύμσλ
αξηζκόο. Όηαλ πεξάζεη ε ώξα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε θεξύζζεηαη ε ιήμε
παξάδνζεο πξνζθνξώλ θαη αλαγξάθεηαη απηό ζηα πξαθηηθά. Απαγνξεύεηαη γηα
νπνηνδήπνηε ιόγν ε απνδνρή κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε πνηλή αθπξόηεηαο ηνπ
δηαγσληζκνύ. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη ελώ ζπλερίδεηαη δεκόζηα
ε ζπλεδξίαζε αξρίδεη από ηελ επηηξνπή ε απνζθξάγηζε ησλ εμσηεξηθώλ θαθέισλ κε ηε
ζεηξά πνπ απηνί επηδόζεθαλ θαη θαηαγξάθνληαη ζην πξαθηηθό ηα έγγξαθα –
δηθαηνινγεηηθά ζε θάζε θάθειν, πεξηιεπηηθά αιιά θαηά ηξόπν πνπ λα εκθαλίδεη ην
ζύκθσλν ή όρη, πξνο ηνπ όξνπο ηεο δηαθήξπμεο παξνπζία ησλ παξηζηακέλσλ. Ο θάθεινο
ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο παξακέλεη θιεηζηόο. ηε ζπλέρεηα ε ζπλεδξίαζε
κεηαηξέπεηαη

ζε

κπζηηθή

όπνπ

ε

επηηξνπή1

ειέγρεη

ηα

δηθαηνινγεηηθά

ησλ

δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθαζίδεη γη’ απηνύο πνπ απνθιείνληαη. Αθνινύζσο ε ζπλεδξίαζε
κεηαηξέπεηαη ζε δεκόζηα αλαθνηλώλνληαη ηα νλόκαηα όζσλ απνθιείζζεθαλ θαη ν ιόγνο
ηνπ απνθιεηζκνύ ηνπο. ηε ζπλέρεηα νη θάθεινη πξνζθνξώλ κεηαβηβάδνληαη ζηελ
επηηξνπή αμηνιόγεζεο όπνπ ζα ζπλεδξηάζεη ηελ ίδηα εκέξα ή ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ
ζα νξίζεη εθείλε πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο Σερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο.
Αμηνινγνύληαη νη Σερληθέο Πξνζθνξέο θαη αμηνινγνύληαη. Δλ ζπλερεία

αλνίγνληαη νη

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, (όζσλ θξίζεθαλ όηη νη ηερληθέο ηνπο πξνζθνξέο πιεξνύλ ηνπο
όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο
παξνύζεο) παξνπζία ή κε ησλ δηαγσληδνκέλσλ αλάινγα κε ηε θξίζε ηεο επηηξνπήο θαη
αμηνινγνύληαη. Δλ ζπλερεία ε επηηξνπή ζπληάζζεη ην ζρεηηθό Ξξαθηηθό Αμηνιόγεζεο
Ρερληθώλ θαη Νηθνλνκηθώλ Ξξνζθνξώλ – Δηζήγεζε γηα Αλάζεζε όπνπ ζα
θνηλνπνηεζεί θαη ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο κε fax πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνύλ επ’ απηνύ
ηπρόλ ελζηάζεηο.
1

Άξζξν 11 παξ 8 ΔΚΠΟΣΑ : Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ε αξκόδηα επηηξνπή , δελ είλαη ππνρξεσκέλε
λα ειέγρεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξώλ ηνπο πξνο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ο
έιεγρνο απηόο κπνξεί λα γίλεη ζε άιιν κεηαγελέζηεξν ρξόλν
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9 Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 90
εκεξώλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη από ηελ επόκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνύ.
10 Σα είδε ζα παξαδνζνύλ ζηνλ Γήκν εληόο είθνζη εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο.
11

Η νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδώλ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα
επηηξνπή ύζηεξα από καθξνζθνπηθό έιεγρν, κέζα ζε ρξόλν 15 εκεξώλ από ηελ
παξάδνζή ηνπο.

12 Η ζπκβαηηθή αμία ησλ εηδώλ ζα πιεξσζεί ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ησλ εηδώλ, θαη κεηά ηελ θαηά λόκν έγθξηζε ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο
πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεύεηαη από ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά.
13 ηε ζπκβαηηθή αμία ησλ πιηθώλ, εθηόο ηνπ ΦΠΑ, δηελεξγνύληαη θαη όιεο νη λόκηκεο
θξαηήζεηο, νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή
14

Η θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ηκεκαηηθά αλά θαηεγνξία εηδώλ ζε όπνηνλ
πξνκεζεπηή πξνζθέξεη ηε ζπλνιηθά ρακειόηεξε αλά θαηεγνξία εηδώλ ηηκή εθόζνλ
θξηζεί από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο όηη ηα πξνζθεξόκελα είδε πιεξνύλ ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπλεκκέλνπ ππνδείγκαηνο ηεο παξνύζαο, κε απόθαζε ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ, ύζηεξα από

γλσκνδόηεζε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο. Δπίζεο

ζύκθσλα κε ηε παξ. 1 ηνπ άξζξ. 21 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο, κε
γλσκνδόηεζή ηεο πξνο ην αξκόδην όξγαλν, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαλνκή ηεο
πξνο

πξνκήζεηα

πνζόηεηαο,

εθόζνλ

πξόθεηηαη

γηα

δηαηξεηό

πιηθό,

κεηαμύ

πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηώλ κε ηζόηηκεο ή ηζνδύλακεο πξνζθνξέο ή ηελ δηελέξγεηα
θιήξσζεο κεηαμύ απηώλ γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ ζύκβαζε ηζρύεη έωο
νινθιεξώζεωο ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ.
15 Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο λα δεκνζηεπηεί ηνπιάρηζηνλ ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα (ε
εβδνκαδηαία εθεκεξίδα) θαη λα αλαξηεζεί ζην πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη
ζην δηαδίθηπν (δηαύγεηα). Σα έμνδα δεκνζίεπζεο (πεξίπνπ 1705€) ηεο δηαθήξπμεο,
ηα θεξύθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο
βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. Οιόθιεξε ε δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην Ηιεθηξνληθό
Μεηξών

Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ

www.eprocurement.gov.gr

θαη

ΚΗΜΓΗ
ζηελ

ζηελ

Ηιεθηξνληθή

ηζηνζειίδα

ηνπ

Γηεύζπλζε

Γήκνπ

καο

www.kalymnos.gov.gr.
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
«ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΓΖΚΝ
ΘΑΙΚΛΗΥΛ»
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ
ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ
Αξηζ. Κει.: 20/2015

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ :

«Ρερλνινγηθόο Δμνπιηζκόο
Γήκνπ Θαιπκλίωλ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

11.963,31€

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:

ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ
Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα ηελ θάιπςε θάπνησλ
βαζηθώλ εηεζίσλ ηερλνινγηθώλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα αγνξαζηεί
εμνπιηζκόο πνπ ζα αλήθεη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
Α

Ηιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο

Β

ΦΑΞ/Πνιπκεραλήκαηα/Δθηππσηέο

Γ

Δίδε Μεραλνξγάλσζεο

Γ

ύζηεκα ηειεδηάζθεςεο

Δ

Γηάθνξα πεξηθεξεηαθά

Σ

ύζηεκα αζθαιείαο

Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο πνπ πξνηείλνληαη είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο. Έρνπλ ηελ
δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο ρσξίο κεγάιν θόζηνο θαη κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ όια ηα ινγηζκηθά
παθέηα γηα PC πνπ θπθινθνξνύλ απηή ηε ζηηγκή (Πεξηβάιινλ Windows, Δπεμεξγαζηέο
θεηκέλνπ, Βάζεηο δεδνκέλσλ, ρεδηαζηηθά παθέηα, Γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, θ.α.). Σν
ιεηηνπξγηθό ηνπο ζύζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηό κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ
ζηνλ Γήκν Καιπκλίσλ. Σέινο ζα είλαη δπλαηή θαη ε ζύλδεζε ησλ Μεραλεκάησλ ζε ηνπηθά
δίθηπα αιιά θαη ζην Internet.
Σα κεραλήκαηα ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο επί πνηλή απνθιεηζκνύ αλαγλσξηζκέλνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζηα
10.313,20 € ρσξίο ην Φ.Π.Α. θαη έρεη
πξνβιεθζεί ζρεηηθή πίζησζε ζην πξνϋπνινγηζκό θαη ζηνλ θσδηθό Θ.Α.10.7134.0005.

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Α. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΗ ΞΝΙΝΓΗΠΡΔΠ
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ ζα γίλεη ε πξνκήζεηα επηά (7) επηηξαπέδηωλ
ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. Ο έλαο (1) ζα εγθαηαζηαζεί ζην Γξαθείν Κίλεζεο γηα ηηο
αλάγθεο ηεο κεραλνγξάθεζήο ηνπ θαη νη δύν (2) ζα εγθαηαζηαζνύλ ζηελ Τπεξεζία Γόκεζεο,
ιόγσ ηεο ελίζρπζεο ηεο κε λένπο ππαιιήινπο.
Άιινο έλαο (1) ππνινγηζηήο ζα
ρξεζηκνπνηεζεί από ηηο ππεξεζίεο Πξόλνηαο. Δπίζεο έλαο (1) ζα εγθαηαζηαζεί ζηνλ ΟΑΔΓ θαη
έλαο (1) ζηελ Ππξνζβεζηηθή. Ο έλαο (1) πνπ απνκέλεη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Γξαθείνπ Μεραλνξγάλσζεο.
Δπίζεο, ζα γίλεη ε πξνκήζεηα ελόο (1) θνξεηνύ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή.
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Σν θάζε ζύζηεκα ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ζα απνηειείηαη από ηα εμήο:




Κεληξηθή κνλάδα ππνινγηζηή
Οζόλε ππνινγηζηή
Πιεθηξνιόγην θαη πνληίθη

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο παξαηίζεληαη παξαθάησ.
Α.1 - Κεληξηθή κνλάδα H/Y






Δπεμεξγαζηήο: ηνπιάρηζηνλ Intel Core i3
Μλήκε RAM: 4 Gb DDR3
Λεηηνπξγηθό ύζηεκα: Windows 7 Pro
θιεξόο δίζθνο: 1 Tb
Κάξηα δηθηύνπ

Α.2 - Οζόλε ππνινγηζηή
 Μέγεζνο νζόλεο: ηνπιάρηζηνλ 19 ίληζεο
 Σερλνινγία: LED
Α.3 - Πιεθηξνιόγην ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή κε ζύλδεζε USB
A.4 - Πνληίθη ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή κε ζύλδεζε USB
Α.5 - Φνξεηόο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο
Δπίζεο, ζα γίλεη ε πξνκήζεηα ελόο (1) θνξεηνύ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, γηα ηηο
αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο.
Σα ηερληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ζα είλαη ηα εμήο:
 Δπεμεξγαζηήο: Intel Core i5 ηνπιάρηζηνλ 2.2GHz
 Οζόλε: 15.6''.
 Μλήκε: 4096 MB (1 x 4096 MB)
 θιεξόο Γίζθνο: 1 Tb
 Κάξηα γξαθηθώλ κε κλήκε ηνπιάρηζηνλ 1Gb.
 Δλζύξκαηε επηθνηλσλία: Ethernet LAN
 Αζύξκαηε επηθνηλσλία: Wireless LAN
 Γηαζπλδέζεηο: ηνπιάρηζηνλ USB 2.0, USB 3.0, HDMI, RJ-45, HD Webcam κε
ελζσκαησκέλν κηθξόθσλν.
 Λνγηζκηθό: Windows 7 ή λεόηεξε έθδνζε.
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Β. ΦΑΜ/ΞΝΙΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ/ΔΘΡΞΥΡΔΠ
Γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο ζα απαηηεζεί έλαο (1) εθηππσηήο. Δπίζεο,
γηα ηελ Τπεξεζία Γόκεζεο ζα ρξεηαζηνύλ δύν (2) εθηππσηέο. Γηα ην γξαθείν ηνπξηζκνύ ζα
ρξεηαζηεί έλα(1) πνιπκεράλεκα. Δπίζεο, γηα ηελ Ππξνζβεζηηθή ζα ρξεηαζηεί έλα(1)
πνιπκεράλεκα. Παξάιιεια, απαηηείηαη έλαο (1) εθηππσηήο γηα ην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ. Σέινο, ζα ρξεηαζηεί έλαο (1) εθηππσηήο γηα ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο.
Δπηπιένλ, ην Λεμηαξρείν ρξεηάδεηαη έλα (1) πνιπκεράλεκα κεγέζνπο Α3 θαη κηα (1) ζπζθεπή
θαμ. Σέινο, ζπζθεπή θαμ ρξεηάδνληαη νη ππεξεζίεο Πξόλνηαο.
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεραλεκάησλ είλαη ηα εμήο:
Β.1 - Δθηππσηήο Γξαθείνπ Κίλεζεο – Δθηππσηέο Τπεξεζίαο Γόκεζεο – Δθηππσηήο Γηεπζπληή
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ – Δθηππσηήο γηα ηερληθέο ππεξεζίεο






Σερλνινγία: Αζπξόκαπξνο Laser
Μέγεζνο ραξηηνύ: Α4
Σαρύηεηα εθηύπσζεο: ηνπιάρηζηνλ 30 ζειίδεο αλά ιεπηό
Απηόκαηε εθηύπσζε δηπιήο όςεο
πλδεζηκόηεηα: USB, Ethernet
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 Μεληαία απόδνζε: ηνπιάρηζηνλ 2500 ζειίδεο.
Β.2 - Πνιπκεράλεκα Τπεξεζίαο Γόκεζεο-Πνιπκεράλεκα Ππξνζβεζηηθήο







Σερλνινγία: αζπξόκαπξν laser
Λεηηνπξγίεο: εθηύπσζε, ζάξσζε, αληηγξαθή, θαμ
Μέγεζνο ραξηηνύ: Α4
ύλδεζε: USB, Ethernet
Δθηύπσζε: ηνπιάρηζηνλ 25 ζειίδεο/ιεπηό
Αληηγξαθή: ηνπιάρηζηνλ 25 ζειίδεο/ιεπηό

Β.3 - Φσηναληηγξαθηθό-Πνιπκεράλεκα (Α3) Λεμηαξρείνπ
 Λεηηνπξγίεο: εθηύπσζε, ζάξσζε, αληηγξαθή
 Μέγεζνο ραξηηνύ: Α3
 ύλδεζε: USB, Ethernet
 Δθηύπσζε: αζπξόκαπξε, ηνπιάρηζηνλ 22 ζειίδεο/ιεπηό
 Αληηγξαθή: ηνπιάρηζηνλ 22 ζειίδεο/ιεπηό
 Αληηγξαθή θαη εθηύπσζε δηπιήο όςεο
Β.4 - πζθεπή Φαμ Λεμηαξρείνπ/Τπεξεζηώλ Πξόλνηαο
 Σερλνινγία: Laser
 Μέγεζνο ραξηηνύ: Α4
 Σαρύηεηα εθηύπσζεο: ηνπιάρηζηνλ 18 ζειίδεο αλά ιεπηό
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Γ. ΔΗΓΖ ΚΖΣΑΛΝΟΓΑΛΥΠΖΠ
Γ.1- Μία (1) κλήκε RAM γηα βειηίσζε ησλ επηδόζεσλ ησλ Servers
 DDR2 6400
 8Gb
 ECC
 πκβαηόηεηα κε server HP Proliant 350 G5p
Γ.2 - Σξνθνδνηηθά επηηξαπέδησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ
 ATX Supply
 Σνπιάρηζηνλ 500W
 Σνπιάρηζηνλ ηξνθνδνζία ide θαη sata ζπζθεπώλ
Γ.3 - Δζσηεξηθνί ζθιεξνί δίζθνη γηα επηηξαπέδηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο
 Υσξεηηθόηεηα: 1Tb
 πλδεζηκόηεηα: SATA
 Σαρύηεηα πεξηζηξνθήο: 7200 rpm
Γ.4 - Γύν ζπζθεπαζίεο θαισδίνπ UTP, θαηεγνξίαο ηνπιάρηζηνλ 5e
Γ.5 - Μηα ζπζθεπαζία θαισδίνπ FTP
Γ.6 - Αθξνδέθηεο δηθηύνπ RJ45
Γ.7 - Καζεηίλα εξγαιείσλ δηθηύνπ.
Θα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ είδε.
 Απνγπκλσηήο θαισδίσλ δηθηύνπ
 Δξγαιείν ηνπνζέηεζεο αθξνδεθηώλ δηθηύνπ RJ11, RJ45
 Γηαγλσζηηθή ζπζθεπή θαισδίσλ δηθηύνπ
 Δξγαιείν ηνπνζέηεζεο θαισδίσλ δηθηύνπ punch down tool
Γ.8 - Καζεηίλα εξγαιείσλ επηζθεπήο ππνινγηζηή.
Θα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
 Κόθηεο ειεθηξνληθώλ
 Πέλζα ειεθηξνληθώλ
 πιινγή θαηζαβηδηώλ ειεθηξνληθώλ, Philips θαη torque
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ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Γ. ΠΠΡΖΚΑ ΡΖΙΔΓΗΑΠΘΔΤΖΠ
Σν ζύζηεκα ζα απνηειείηαη από ηα εμήο:





Κάκεξα
Μηθξόθσλν
Κεληξηθή κνλάδα ππνινγηζηή
Αζύξκαην πιεθηξνιόγην θαη πνληίθη

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο παξαηίζεληαη παξαθάησ.
Γ.1 - Κάκεξα








Αλάιπζε βίληεν: Full HD 1080p
πλδεζηκόηεηα: USB
Δλζσκαησκέλν κηθξόθσλν
πκβαηόηεηα κε Windows.
Γπλαηόηεηα δνπκ θαη θύιηζεο.
Σειερεηξηζηήξην.
Να κπνξεί λα θαιύπηεη ηειεδηάζθεςε νκάδαο αηόκσλ.

Γ.2 - Μηθξόθσλν
 Γηαζύλδεζε κε ηελ είζνδν ηεο θάξηαο ήρνπ ηνπ ππνινγηζηή
 Βάζε ζηεξέσζεο ζε γξαθείν (π.ρ. ηξίπνδν)
 ππθλσηηθό
Γ.3 - Κεληξηθή κνλάδα H/Y







Δπεμεξγαζηήο: Σνπιάρηζηνλ AMD 1.3GHz ή ηνπιάρηζηνλ Pentium Dual Core
Μλήκε RAM: 4 Gb DDR3
Κάξηα γξαθηθώλ κε έμνδν HDMI.
Λεηηνπξγηθό ύζηεκα: Windows
θιεξόο δίζθνο: 2Tb
Κάξηα δηθηύνπ

Γ.4 - εη αζύξκαην πιεθηξνιόγην θαη πνληίθη


Τπνζηήξημε ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ Windows.

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Δ. ΓΗΑΦΝΟΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΑ.
Γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ ξνινγηνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ ζην δίθηπν, ζα ρξεηαζηεί κία (1)
ζπζθεπή switch. Δπίζεο, γηα ηηο δηάθνξεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ ζα ρξεηαζηνύλ δηάθνξεο
ζπζθεπέο.
Δ.1 – πζθεπή Switch κε 5 ζύξεο.
Δ.2 - Πιεθηξνιόγηα γηα ειεθηξνληθό ππνινγηζηή
 ύλδεζε USB
Δ.3 - Πνληίθηα ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή
 ύλδεζε USB
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΠΡ. ΠΠΡΖΚΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ
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Γηα ηε ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηξεηο (3) εμσηεξηθνί ζθιεξνί δίζθνη.
Ο έλαο (1) ζα ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθά γηα αληίγξαθα ησλ καγλεηνθσλεκέλσλ πξαθηηθώλ ησλ
Γεκνηηθώλ πκβνπιίσλ. Οη άιινη δύν (2) ζα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θπζηθέο ζέζεηο (γηα
θαιύηεξε αζθάιεηα) θαη ζα ιακβάλνπλ αληίγξαθα αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ.
Σ.1 - θιεξνί δίζθνη γηα αληίγξαθα αζθαιείαο δεδνκέλσλ Γήκνπ.
 Υσξεηηθόηεηα: 2 Tb
 ύλδεζε: USB 3.0
Σ.2 - θιεξόο δίζθνο γηα αληίγξαθα καγλεηνθσλεκέλσλ πξαθηηθώλ Γήκνπ.
 Υσξεηηθόηεηα:1 Tb
 ύλδεζε: USB 3.0
ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Α
Α/Α

Δίδνο

MM

Ξνζόηεηα

Α.1

Κεληξηθή κνλάδα Η/Τ

ηεκ

Α.2

Οζόλε Η/Τ
Πιεθηξνιόγην
ειεθηξνληθνύ
ππνινγηζηή
Πνληίθη ειεθηξνληθνύ
ππνινγηζηή
Φνξεηόο
ειεθηξνληθόο
ππνινγηζηήο

Α.3
Α.4
Α.5

Ρηκή Κνλ.

Αμία

7

460,00 €

3.220,00 €

ηεκ

7

103,50 €

724,50 €

ηεκ

7

11,50 €

80,50 €

ηεκ

7

9,20 €

64,40 €

ηεκ

1

609,50 €

609,50 €

Ππλ. Αμία (ρωξίο ΦΞΑ)
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Β
Α/Α
Δίδνο

4.698,90 €

MM

Ξνζόηεηα

Ρηκή Κνλ.

Αμία

Β.1

Δθηππσηήο

ηεκ

5

184,00 €

920,00 €

Β.2

Πνιπκεράλεκα A4

ηεκ

2

207,00 €

414,00 €

Β.3

Πνιπκεράλεκα Α3
Λεμηαξρείνπ

ηεκ

1

1.495,00 €

1.495,00 €

Β.4

Φαμ
ιεμηαξρείνπ/Τπεξεζηώλ
Πξόλνηαο

ηεκ

2

207,00 €

414,00 €
3.243,00 €

Ππλ. Αμία (ρωξίο ΦΞΑ)
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Γ
Α/Α

Δίδνο

MM

Ξνζόηεηα

Ρηκή Κνλ.

Αμία

Γ.1

Μλήκε Ram γηα HP
Server

ηεκ

1

230,00 €

230,00 €

Γ.2

Σξνθνδνηηθό Η/Τ

ηεκ

5

57,50 €

287,50 €

Γ.3

Δζσηεξηθόο ζθιεξόο
δίζθνο 1Tb

ηεκ

4

57,50 €

230,00 €

Γ.4

Καιώδην UTP 100
κέηξα

ηεκ

2

57,50 €

115,00 €
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Γ.5

Καιώδην FTP 100
κέηξα

ηεκ

1

57,50 €

57,50 €

Γ.6

πζθεπαζία
αθξνδεθηώλ δηθηύνπ
RJ45

ηεκ

200

0,14 €

27,60 €

Γ.7

Καζεηίλα εξγαιείσλ
δηθηύνπ

ηεκ

1

138,00 €

138,00 €

Γ.8

Καζεηίλα εξγαιείσλ
επηζθεπήο ππνινγηζηή

ηεκ

1

80,50 €

80,50 €
1.166,10 €

Ππλ. Αμία (ρωξίο ΦΞΑ)
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Γ
Α/Α

Δίδνο

MM

Ξνζόηεηα

Ρηκή Κνλ.

Αμία

Γ.1

Κάκεξα

ηεκ

1

345,00 €

345,00 €

Γ.2

Μηθξόθσλν

ηεκ

1

23,00 €

23,00 €

Γ.3

Κεληξηθή κνλάδα Η/Τ

ηεκ

1

402,50 €

402,50 €

Γ.4

εη αζύξκαην
πιεθηξνιόγην-πνληίθη

ηεκ

1

28,75 €

28,75 €
799,25 €

Ππλ. Αμία (ρωξίο ΦΞΑ)
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Δ
Α/Α

Δίδνο

MM

Ρηκή Κνλ.

Αμία

Δ.1

Switch 5 ports

ηεκ

Ξνζόηεηα
1

14,95 €

14,95 €

Δ.2

Πιεθηξνιόγην
ειεθηξνληθνύ
ππνινγηζηή

ηεκ

5

11,50 €

57,50 €

Δ.3

Πνληίθη ειεθηξνληθνύ
ππνινγηζηή

ηεκ

5

9,20 €

46,00 €

Ππλ. Αμία (ρωξίο ΦΞΑ)

118,45 €

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΠΡ
Α/Α

Δίδνο

MM

Σ.1

Δμσηεξηθόο ζθιεξόο
δίζθνο 2Tb

ηεκ

Σ.2

Δμσηεξηθόο ζθιεξόο
δίζθνο 1Tb

ηεκ

Ξνζόηεηα

Ρηκή Κνλ.

Αμία

2

103,50 €

207,00 €

1

80,50 €

80,50 €
287,50 €

Ππλ. Αμία (ρωξίο ΦΞΑ)
Ρν ηειηθό ζύλνιν όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ, ρωξίο ΦΞΑ, είλαη 10.313,20 €.
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ
ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ
Αξηζ. Κει.: 20/2015

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ :

«Σερλνινγηθόο Δμνπιηζκόο
Γήκνπ Καιπκλίσλ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

11.963,31€

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:

ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΓΗΑΓΥΛΗΕΝΚΔΛΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ
«ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΓΖΚΝ ΘΑΙΚΛΗΥΛ» ΚΔ ΞΟΝΣΔΗΟΝ
ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ

Θάιπκλνο …../..…/2015

ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ
ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
Αξηζ. Κειεη: 20/2015
ΘΔΚΑ: Ξξνκήζεηα «Σερλνινγηθόο Δμνπιηζκόο Γήκνπ Καιπκλίσλ»
ΞΟΝΠΦΝΟΑ
Σεο επηρείξεζεο ________________________, έδξα ____________________
Οδόο_________________________________,

Αξηζκόο ______________ ,

Σειέθσλν _____________, FAX ____________________

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ – ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
1. ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ

Α/Α

Δίδνο

Κνλάδα
κέηξεζεο

Α.1

Κεληξηθή κνλάδα Η/Τ

ηεκ

7

460,00 €

Α.2

Οζόλε Η/Τ
Πιεθηξνιόγην
ειεθηξνληθνύ
ππνινγηζηή
Πνληίθη ειεθηξνληθνύ
ππνινγηζηή
Φνξεηόο
ειεθηξνληθόο
ππνινγηζηήο

ηεκ

7

103,50 €

ηεκ

7

11,50 €

ηεκ

7

9,20 €

ηεκ

1

609,50 €

Α.3
Α.4
Α.5

Ξνζόηεηα

Ρηκή Κνλάδνο
Ξξνϋπ/ζκνύ

Ρηκή
κνλάδνο
Ξξνζθνξάο

Πύλνιν

Πύλνιν 1
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2. ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ
Α/Α

Δίδνο

ΚΚ

Β.1

Δθηππσηήο

ηεκ

5

184,00 €

Β.2

Πνιπκεράλεκα A4
Πνιπκεράλεκα Α3
Λεμηαξρείνπ
Φαμ
ιεμηαξρείνπ/Τπεξεζη
ώλ Πξόλνηαο

ηεκ

2

207,00 €

ηεκ

1

1.495,00 €

ηεκ

2

207,00 €

Β.3
Β.4

Ξνζόηεηα

Ρηκή Κνλάδνο
Ξξνϋπ/ζκνύ

Ρηκή
κνλάδνο
Ξξνζθνξάο

Πύλνιν

Πύλνιν 2
3. ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ
Α/Α
Γ.1
Γ.2
Γ.3
Γ.4
Γ.5
Γ.6
Γ.7
Γ.8

Ξνζόηεηα

Ρηκή Κνλάδνο
Ξξνϋπ/ζκνύ

Δίδνο
Μλήκε Ram γηα HP
Server

ΚΚ
ηεκ

1

230,00 €

Σξνθνδνηηθό Η/Τ
Δζσηεξηθόο ζθιεξόο
δίζθνο 1Tb
Καιώδην UTP 100
κέηξα
Καιώδην FTP 100
κέηξα
πζθεπαζία
αθξνδεθηώλ δηθηύνπ
RJ45
Καζεηίλα εξγαιείσλ
δηθηύνπ
Καζεηίλα εξγαιείσλ
επηζθεπήο
ππνινγηζηή

ηεκ

5

57,50 €

ηεκ

4

57,50 €

ηεκ

2

57,50 €

ηεκ

1

57,50 €

ηεκ

200

0,14 €

ηεκ

1

138,00 €

ηεκ

1

80,50 €

Ρηκή
κνλάδνο
Ξξνζθνξάο

Πύλνιν

Πύλνιν 3
4. ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ
Α/Α

Δίδνο

ΚΚ

Γ.1

Κάκεξα

ηεκ

1

345,00 €

Γ.2

Μηθξόθσλν

ηεκ

1

23,00 €

Γ.3

Κεληξηθή κνλάδα Η/Τ
εη αζύξκαην
πιεθηξνιόγην-πνληίθη

ηεκ

1

402,50 €

ηεκ

1

28,75 €

Γ.4

Ξνζόηεηα

Ρηκή Κνλάδνο
Ξξνϋπ/ζκνύ

Ρηκή
κνλάδνο
Ξξνζθνξάο

Πύλνιν

Πύλνιν 4
5. ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ
Α/Α

Δίδνο

ΚΚ

Δ.1

Switch 5 ports
Πιεθηξνιόγην
ειεθηξνληθνύ
ππνινγηζηή

ηεκ

1

14,95 €

ηεκ

5

11,50 €

Δ.2

Ξνζόηεηα

Ρηκή Κνλάδνο
Ξξνϋπ/ζκνύ

Ρηκή
κνλάδνο
Ξξνζθνξάο

Πύλνιν
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Πνληίθη ειεθηξνληθνύ
Δ.3

ππνινγηζηή

ηεκ

5

9,20 €
Πύλνιν 5

6. ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ
Α/Α
Σ.1
Σ.2

Δίδνο
Δμσηεξηθόο ζθιεξόο
δίζθνο 2Tb
Δμσηεξηθόο ζθιεξόο
δίζθνο 1Tb

ΚΚ

Ξνζόηεηα

Ρηκή Κνλάδνο
Ξξνϋπ/ζκνύ

Ρηκή
κνλάδνο
Ξξνζθνξάο

ηεκ

2

103,50 €

207,00 €

ηεκ

1

80,50 €

80,50 €

Πύλνιν

Πύλνιν 6
Γεληθό Πύλνιν (1+2+3+4+5+6) ρωξίο Φ.Ξ.Α.
ΦΞΑ 16%
Γεληθό Πύλνιν κε Φ.Ξ.Α. 16%
Θάιπκλνο …./…/2015
Ο Πξνζθέξσλ

Ο Αληηδήκαξρνο
Οηθνλνκηθώλ& Γηνηθεηηθώλ
Τπεξεζηώλ

Ισάλλεο ΓΑΛΙΜΙΣΑΚΗ
Θνηλ. : 1. Γξαθείν Πξνκεζεηώλ

2. Γξακκαηεία
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