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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2016
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ,
ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ∆ΙΕΠΙΛΟΓΙΚΟΥ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΡΙΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 27-29, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.000,00€
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%.
(περιγράφεται
περιγράφεται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ & Γ’)
Γ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΑΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις,
διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
1.1 Του Ν.. 2198/1994 ((Φ.Ε.Κ. 434/Α/22-03-1994), «Αύξηση
Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων
Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις»,
διατάξεις άρθρο 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές
επιχειρήσεις».
1.2 Του Ν.3861/2010
.3861/2010 ((Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.3 Tου Ν.. 3871/2010 ((Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-08-2010), «∆ηµοσιονοµική
∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη».
1.4 Του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ
(
194/ 22-11-2010 τ.A΄), «Ανάληψη
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
1.5 Του Ν.. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ.
(
204/Α/15-09-2011), άρθρο 4 παρ.. 3 ,για την επιβολή κράτησης
0,06% επί της συµβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης,
υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
1.6 Του Ν.. 4250/2014 ((Φ.Ε.Κ. 74/26.03.2014 τ. Α’), «∆ιοικητικές
∆ιοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα –
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις».
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1.7 Του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.143/Α/28.06.2014), «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δηµόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις».
1.8 Του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/Α/08.08.2014), «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών & άλλες διατάξεις».
1.9 Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/Α/08.08.2016), «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»).

2. Τις αποφάσεις:
2.1 Την απόφαση µε αριθµό 35130/739/09.08.2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β/11.08.2010) του Υπουργού
Οικονοµικών που αναφέρεται στην «αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.
2362/1995, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2.2 Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 2347/7-1-2016 έγγραφη εισήγηση της ∆/νση Επιθεώρησης του Ε.Τ.Α.Α.
προς το ∆.Σ. ΕΤΑΑ (Α∆ΑΜ πρωτογενούς αιτήµατος: 16REQ003712995)
2.3 Την υπ’ αρ. 33 και Α.∆.Α.: ΩΝ∆ΕΟΡΕ1-ΛΘ9 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης των Τοµέων
Υγειονοµικών ποσού 36.900,00 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης
του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονοµικών οικ.
έτους 2016 στον ΚΑΕ: 0834.00(Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος: 16REQ005039052),
& την 203/2016 απόφαση αναλ. Υποχρέωσης ως συµπληρωµατική της 33/2016 µε αρ. πρωτ.
112041/30-8-2016, λόγω αλλαγής του ΦΠΑ (Α∆Α 6Β1ΨΟΡΕ1-ΕΥ3).
2.4 Την απόφαση επί του 9ου θέµατος της υπ’ αριθµ. 408ης /20.07.2016 συνεδρίασης του ∆.Σ.
του Ε.Τ.Α.Α. (A.∆.Α. ΨΡ3ΓΟΡΕ1-ΡΜΠ) & επί του 8ου θέµατος της υπ’ αριθµ. 410ης
/03.08.2016( Α∆Α: ΩΦ9∆ΟΡΕ1-ΖΘΞ) σχετικά µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας
διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις προµήθειες του Ε.Τ.Α.Α.
2.5 Την απόφαση επί του 10ου θέµατος της 381ης/13.01.2016 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
σχετικά µε τη έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια – εγκατάσταση προγραµµατισµό ενός νέου ψηφιακού διεπιλογικού συνδροµητικού τηλεφωνικού κέντρου και
των αναγκαίων ψηφιακών συσκευών σε υφιστάµενη οριζόντια και κάθετη καλωδίωση, για τις
ανάγκες των κτιρίων της οδού Αχαρνών 27-29, προϋπολογισµού 30.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24
% το οποίο θα βαρύνει τον ΚΑΕ0834 του προϋπολογισµού έτους 2016 των Τοµέων
Υγειονοµικών (Α∆Α:6ΝΡ70ΡΕ1-Κ07).
2.6 Την απόφαση επί του 17ου θέµατος της 414ης/14.09.2016 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
σχετικά µε τη έγκριση των όρων διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει τιµής, σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προµήθεια –
εγκατάσταση - προγραµµατισµό ενός νέου ψηφιακού διεπιλογικού συνδροµητικού τηλεφωνικού
κέντρου και των αναγκαίων ψηφιακών συσκευών σε υφιστάµενη οριζόντια και κάθετη καλωδίωση,
για τις ανάγκες των κτηρίων της οδού Αχαρνών 27-29, προϋπολογισµού 30.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ
24 % όπως αναφέρεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ - Γ’, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
∆ιακήρυξης αυτής, σύµφωνα µε τα παρακάτω:
1.
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα
στην κατωτέρω προθεσµία.
2.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν
µέχρι την Παρασκευή 14.10.2016 , ώρα 9:30 π.µ., στο Τµήµα Πρωτοκόλλου των Ενιαίων Υπηρεσιών
του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος.
3.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος, αίθουσα ∆.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παρασκευή 14.10.2016, ώρα 9:30π.µ.
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4.
Προσφορές που υποβάλλονται µετά την Παρασκευή 14.10.2016, ώρα 9:30π.µ., δεν θα
λαµβάνονται υπόψη.
5.
∆εν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να υποβάλουν προσφορά για µέρος µόνο του
ζητούµενου έργου. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο µόνο του προκηρυχθέντος έργου.
6.
Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, καθώς και προσφορών που θέτουν όρους και
προϋποθέσεις.
7.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι οικονοµικοί φορείς, όπως αυτοί περιγράφονται στο
άρθρο 2, παρ.1. (11) του Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση
αυτών των προσώπων ή και φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων,
που προσφέρουν στην αγορά τα προϊόντα που περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ & Γ΄. Επιπλέον το
δικαίωµα συµµετοχής υποψηφίων καθορίζεται από τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. Για τους
υποψήφιους οικονοµικούς φορείς υπό µορφή ενώσεων ή προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται αυτοί να
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, για την υποβολή προσφοράς (άρθρο 19 παρ. 2, Ν. 4412/2016).
Εφόσον όµως η ανάθεση της σύµβασης γίνει σε ένωση ή σύµπραξη οικονοµικών φορέων, αυτή
υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016). Στις περιπτώσεις
προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι του Ε.Τ.Α.Α. αλληλέγγυα
και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016). Για την αξιολόγηση των προσφορών
µε κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, λαµβάνονται
υπόψη επιπλέον των αναφεροµένων στο άρθρο 26 παρ. 3 & 4 κυρίως και τα αναφερόµενα στο άρθρο 100
του Ν. 4412/2016.
8.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής παρέχονται από το Τµήµα
Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. –από τις κ.κ. Ε. Κατσαριώτη & Ι. Μπάτσου, Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, 1ος
όροφος, αριθµός τηλ: 210 5217 327 /312 αντιστοίχως, αριθµός fax 210 5217 315 και σχετικά µε τους
τεχνικούς όρους της διακήρυξης από το Τεχνικό Γραφείο του Ε.Τ.Α.Α.-από τον κο Καµπίτση Κωνσταντίνο
– ∆ιπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό, Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, ηµιώροφος, αριθµός τηλ.:210 5217 372/370
αντιστοίχως.
9.
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής :
9.1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
9.2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
9.3 «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ –
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
9.4 «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
9.5 «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ
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Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προµήθεια – εγκατάσταση - προγραµµατισµό ενός νέου
ψηφιακού διεπιλογικού συνδροµητικού τηλεφωνικού
κέντρου και των αναγκαίων ψηφιακών συσκευών σε
υφιστάµενη οριζόντια και κάθετη καλωδίωση, για τις
ανάγκες των κτηρίων της οδού Αχαρνών 27-29

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ

Ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη 30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

ΝΟΜΙΣΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ

Ευρώ (€)
32552310-3

CPV
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Προϋπολογισµός δαπανών των Τοµέων Υγειονοµικών του
Ε.Τ.Α.Α. οικ. έτους 2016.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης της εν λόγω προµήθειας και
εκτέλεσης εργασιών

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Κτήριο επί της οδού Αχαρνών 27-29 στην Αθήνα

- κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της αξίας
(εκτός Φ.Π.Α) προ Φόρων & κρατήσεων, της αρχικής,
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3
ν.4013/2011 (Α.204) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
- τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι
3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
- Παρακράτηση φόρου 4% στην προµήθεια ειδών και
8% στην παροχή υπηρεσιών στο προ Φ.Π.Α. ποσό
του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω
κρατήσεων.

Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη
διάρκειας της υπογραφείσας σύµβασης µε τον ανάδοχο.
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Ανήκει στη διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.
Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
1.1 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισµού
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πρωτόκολλο Ενιαίων Υπηρεσιών
του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22- 104 33
Αθήνα, 2ος όροφος.
Αίθουσα ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.,
Μάρνη 22 -104 33 Αθήνα, 2ος
όροφος
Παρασκευή
14.10.2016, ώρα
9:30 π.µ.
Παρασκευή
14.10.2016, ώρα
9:30 π.µ.

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
&
ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ,
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.2 (Άρθρο 96 -Ν. 4412/2016)
I.
II.

III.

α. Όσοι οικονοµικοί φορείς επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να
καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην ανωτέρω προθεσµία.
β. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία, πριν από την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, παραλαµβάνονται από το Πρωτόκολλο των
Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο
αρµόδιο όργανο διενέργειας των διαδικασιών του διαγωνισµού ( Επιτροπή διενέργειας
και αξιολόγησης των πρόχειρων διαγωνισµών του Ε.Τ.Α.Α) προ της εκπνοής της
προθεσµίας όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω.
γ. Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική
ηµεροµηνία στο αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο ( Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης
των πρόχειρων διαγωνισµών του Ε.Τ.Α.Α), κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού , µισή
ώρα πριν την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχιστεί και µετά την ώρα λήξης, αν
η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους
των προσελθέντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής
κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρµοδίου γνωµοδοτικού οργάνου, µε
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται
δεκτή άλλη προσφορά.
Επίσης, προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα,
επιστρέφονται, χωρίς να
αποσφραγιστούν.

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο στον οποίο
πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς και µε κεφαλαία γράµµατα:
• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
• Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής: «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)».
• Ο τίτλος της σύµβασης :
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2016 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ∆ΙΕΠΙΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΟΥ
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ 27-29, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.000,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%.

• .. Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών:
Παρασκευή 14.10.2016, ώρα 9:30 π.µ.
• Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα που υποβάλει την προσφορά.
• Η ένδειξη: «Προσοχή! Η προσφορά να µην αποσφραγιστεί».
1.3

Προσφορές (Ν. 4412/2016 άρθρα 92, 93,94,95)

I. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα εµπεριέχει τους ακόλουθους υποφακέλους:
A. Τον φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», σφραγισµένο, που
θα περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού, όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά
συµµετοχής στον διαγωνισµό, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο).
B. Τον φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σφραγισµένο, ο οποίος θα
περιέχει επί ποινή αποκλεισµού, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύµφωνα µε το
παράρτηµα Γ΄, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο).
Γ. Τον φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σφραγισµένο, ο οποίος θα
περιέχει επί ποινή αποκλεισµού, τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, σε δύο (2) αντίτυπα
(πρωτότυπο και αντίγραφο).
Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονοµασία του
περιεχοµένου τους (π.χ. «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος
οικονοµικού φορέα.
Εφόσον οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά πιστοποιητικό εκπροσώπησης.
Οι προσφορές υπογράφονται και µονογραφούνται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή σε
περίπτωση νοµικών προσώπων, από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους)
κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος συντονιστής αυτής.
II.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής:
Α. Στον φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
(άρθρο 93 - παρ. β (αα), (γγ) και (δδ), καθώς και άρθρο 79 παρ. 2 του Ν. 4412/2016),
θα περιλαµβάνονται, επί ποινή αποκλεισµού, σε πρωτότυπο και αντίγραφο, τα ακόλουθα
δικαιολογητικά .
 Ενηµερωµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86, ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες
αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις
ακόλουθες προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 και ειδικά:
Α) ∆εν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 , για τις οποίες οι
οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν.
Β) Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο
75.
 Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασία ανάθεσης, στον οποίο
συµµετέχουν και να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας
διακήρυξης.
 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία θα αναφέρεται ότι, εφόσον ο διαγωνισµός κατακυρωθεί στον προσφέροντα
οικονοµικό φορέα, αυτός οφείλει σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των είκοσι (20) ηµερών από
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τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, να
προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν.
4412/2016.
 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία να αναφέρεται ότι ο προσφέρων οικονοµικός φορέας δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από
την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών µε το ∆ηµόσιο ή/και τα Ν.Π.∆.∆. λόγω µη εκπλήρωσης
των συµβατικών του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία
 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία να αναφέρεται ότι:
− ο προσφέρων έχει επισκεφτεί το κτήριο, έχει αποκτήσει σαφή αντίληψη του
αντικειµένου, των ειδικών συνθηκών & των υπαρχουσών εγκαταστάσεων, για τα οποία
υποβάλλει προσφορά.
− ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (ειδικευµένο προσωπικό µε
τις σχετικές άδειες, εργαλεία, µεταφορικά µέσα κ.λ.π.) για την εκτέλεση της προµήθειας.
 Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος, οικονοµικού φορέα.
 Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο
τους.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν τα παραπάνω
δικαιολογητικά, για κάθε ένα οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
Β. Στον φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
(άρθρο 92 και 94 - παρ. 4 του Ν. 4412/2016),
θα περιλαµβάνονται, επί ποινή αποκλεισµού, σε πρωτότυπο και αντίγραφο, όλα τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά τα οποία ιδίως τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκεια του προσφέροντα
οικονοµικού φορέα, και αποδεικνύουν την δυνατότητα του να ανταποκριθεί πλήρως στις
απαιτήσεις του έργου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα Γ΄.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
.
Γ.
Στον φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
(άρθρο 92 και 95 του Ν. 4412/2016),
θα περιέχεται επί ποινή αποκλεισµού, το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο της οικονοµικής
προσφοράς του συµµετέχοντος .
Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συµφέρουσας από
οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει τιµής, σε ευρώ.
Στην προσφορά κάθε συµµετέχοντα Οικονοµικού Φορέα στον διαγωνισµό θα αναφέρεται το
κατ’ αποκοπήν τίµηµα το οποίο θα αναλύεται στο κόστος για την προµήθεια υλικών και το
κόστος για την εκτέλεση εργασιών (µε τον ίδιο τρόπο θα γίνει και η τιµολόγηση), σύµφωνα µε
το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της
παρούσας. Στο εν λόγω κόστος περιλαµβάνονται όλες οι προµήθειες υλικών-εργασίες που
αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, αλλά και όλα µικροϋλικά-µικροεργασίες που τυχόν
απαιτηθούν, έστω κι αν αυτά δεν αναφέρονται ρητώς. Επίσης θα περιλαµβάνονται οι τυχόν
υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει το Ταµείο.
• Οι τιµές θα πρέπει να δοθούν σε ΕΥΡΩ.
• Προσφορές που δεν δίνουν τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόµισµα ή που δίνουν τιµές µε χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
• Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι τη πλήρη εκτέλεση
της σύµβασης.
• Τόσο η τεχνική όσο και η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην
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Ελληνική γλώσσα.
ΙΙΙ. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής
και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που
την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης αυτής, ή είναι σε
δέσµευση, ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες
1.4 Χρόνος ισχύος προσφορών (Ν. 4412/2016, άρθρο 97)
I. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για χρονικό διάστηµα δώδεκα
(12) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Εάν οι διαγωνιζόµενοι κληθούν
να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016, άρθρο 97, παρ. 4
και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το
επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.
II. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
III. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο δώδεκα (12) µήνες. Μετά τη λήξη
και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα
του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον,
οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση
της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού
συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
2.

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών (Ν. 4412/2016, άρθρα 26 &
100)
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του Ε.Τ.Α.Α. προβαίνει στην
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται
στην παράγραφο 1.1 του παρόντος. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά
την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού, θα κινηθεί ως
εξής:
Καταρχήν αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζει
τον υποφάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής, καθώς και τις τεχνικές προσφορές, τα ελέγχει
και τα µονογράφει. Στη συνέχεια προχωρεί στην αποσφράγιση του υποφακέλου των
οικονοµικών προσφορών µόνον εκείνων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και
βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα ζητούµενα από τη διακήρυξη αυτή δικαιολογητικά, τις
µονογράφει και µονογράφει επίσης το περιεχόµενο τους.
• Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων, των οποίων οι προσφορές
δεν κρίθηκαν αποδεκτές, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
• Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή, την
Παρασκευή 14.10.2016 ,µετά τις 9:30 π.µ. και αµέσως µετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών δικαιολογητικών, όπως προαναφέρθηκε.
• Οι συµµετέχοντες που δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς και των τιµών που
προσφέρθηκαν.
3.

Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών – κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού
(Ν.4412/2016 άρθρα 100 & 105 ) .
Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου, θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει τιµής.
Η πρόταση κατακύρωσης γίνεται από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού
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και αφορά τον Οικονοµικό Φορέα µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των προµηθευτών των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι
σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η πρόταση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, για κατακύρωση του διαγωνισµού
στον µειοδότη, προϋποθέτει την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 1.3 αυτού του
Παραρτήµατος, σε ότι αφορά στα δικαιολογητικά του.
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. το οποίο έχει το
δικαίωµα να ακυρώσει ή να µαταιώσει το διαγωνισµό, εάν κατά την κρίση του οι τιµές που
επιτεύχθηκαν είναι ασύµφορες για το Ταµείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
4.
Εγγυήσεις (ν. 4412/2016 άρθρο 72)
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα του άρθρου 72 παρ. 3 και εφόσον δεν
είναι διατυπωµένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
Επιπλέον οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το φορέα έκδοσης τους πρέπει απαραίτητα να
περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
• Την ηµεροµηνία έκδοσης.
• Τον εκδότη.
• Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται
• Τον αριθµό της εγγύησης .
• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
• Την πλήρη επωνυµία τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
• Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού
• Την ηµεροµηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης
• Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς
τον οποίο απευθύνεται.
• Στις περιπτώσεις Εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, ο αριθµός και ο τίτλος της σχετικής
σύµβασης.
• Τους όρους ότι:
1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως.
2) Σε περίπτωση κατάπτωσης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση,
εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή
αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
•
Εγγύηση συµµετοχής: ∆εν απαιτείται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης: Απαιτείται.
Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ και ισχύος πλέον δύο
µηνών του συµβατικού χρόνου, η οποία θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί µετά
την ολοκλήρωση των εργασιών και την πλήρη εκκαθάριση όλων των εκκρεµοτήτων µεταξύ του
Ταµείου και του Αναδόχου (υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης περιλαµβάνεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας διακήρυξης). Στην διάρκεια ισχύος της ανωτέρω
εγγύησης υπολογίζεται και ο χρόνος τριών ετών της εγγυηµένης καλής λειτουργίας της
προµήθειας. Συνεπώς η ισχύς της Εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης θα έχει
διάρκεια τουλάχιστον 40 µηνών.

•
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Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι
αρµόδιο για τον έλεγχο των παρεχόµενων υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις
που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.
5.
Πληρωµή (ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5)
Η πληρωµή της αξίας των προµήθειας στον Ανάδοχο, θα γίνει από τους Τοµείς
Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α.. µετά την ολοκλήρωσή της και την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή αυτής από τις αρµόδιες επιτροπές παραλαβής υλικών, υπηρεσιών ή έργων και
εφόσον εγκριθούν τα σχετικά εντάλµατα πληρωµής από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισµό των Τοµέων Υγειονοµικών του
Ε.Τ.Α.Α. Κατά την πληρωµή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει:
α) Φορολογική ενηµερότητα.
β) Ασφαλιστική ενηµερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταµείων).
γ) Αριθµό λογαριασµού τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα γίνεται η κατάθεση του
οφειλόµενου ποσού µετά τις νόµιµες κρατήσεις
δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρµόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
•
Τα τιµολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - (ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 29-27, 104 39 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 998146384,
∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ
και θα προσκοµίζονται στις υπηρεσίες των ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ του Ε.Τ.Α.Α..
6.

Χρόνος Παράδοσης- Κυρώσεις
Ο ανάδοχος θα παραδώσει το νέο ΣΤΚ σε πλήρη και κανονική λειτουργία εντός 60 (εξήντα)
ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Σε περίπτωση µη
ολοκλήρωσης της παράδοσης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, επιβάλλονται
κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. Για τον παραδοτέο εξοπλισµό και
για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) θα παρέχεται η εγγυηµένη καλή του
λειτουργία
Μετά την λήξη της Εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, όπως αναφέρεται ανωτέρω
(άρθρο 4) δύναται να ανατεθεί συµβόλαιο συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης, µε την
δέσµευση παροχής υποστήριξης υλικών – ανταλλακτικών, για τουλάχιστον µία πενταετία.

7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρουσιαστεί στο Ε.Τ.Α.Α. για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης εντός είκοσι (20) ηµερών, από την έγγραφη ειδοποίησή του και να
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά της εκπροσώπησής του και την εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.
4412/2016.
8. Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους και τις
ισχύουσες Προδιαγραφές από τη σχετική Νοµοθεσία για αντίστοιχο έργο.
9.

Σύµφωνα µε το άρθρο 18 § 2 του Ν. 4412/2016 κατά την εκτέλεση των δηµόσιων
συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που
έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄ του ανωτέρω νόµου.

10. Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα µπορούσε να αποκτήσει καµία εργασιακή ή άλλης
φύσεως σχέση µε το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση των
συµφωνηθέντων από τη σύµβαση εργασιών και δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για
την πληρωµή της µισθοδοσίας, των ασφαλιστικών εισφορών ή οποιαδήποτε άλλη
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σχετική µε το προσωπικό υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και υποχρεώσεις
βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
11.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται από τον ανάδοχο της
σύµβασης όλα τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχηµάτων του
προσωπικού ή τρίτων, καθώς και η λήψη παντός αναγκαίου µέτρου προς αποφυγή
ζηµιών στους χώρους των εκτελουµένων εργασιών και στους υπολοίπους χώρους του
κτηρίου.

12.

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε
ατύχηµα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείµενης
νοµοθεσίας και είναι µοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζηµίωση
οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζηµιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή
παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση του
Έργου. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί το ΕΤΑΑ να καταβάλει οποιαδήποτε
αποζηµίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό,
συµπεριλαµβανοµένων τυχόν τόκων και εξόδων. Το ΕΤΑΑ δε φέρει καµία αστική ή
άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου.

13.

Οι όροι της διακήρυξης καθώς και της σύµβασης που θα υπογραφεί, είναι ουσιώδεις
και δεσµεύουν τον ανάδοχο και οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή
περισσοτέρων όρων, που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει ως αποτέλεσµα την
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου κατά την
απόλυτη κρίση του Ε.Τ.Α.Α., µέσω της προβλεπόµενης διαδικασίας στο άρθρο 203 του
Ν. 4412/2016.

14.

Το Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωµα να διεκδικήσει κάθε αποζηµίωση και γενικά την
αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζηµιάς που προξενήθηκε σε αυτό από την
αθέτηση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης που θα υπογραφεί, από την πλευρά του
αναδόχου.

15.

Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως την σύµβαση που θα υπογραφεί, µε
έγγραφη προειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για
υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. µετεγκατάσταση, κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.).
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Ανήκει στη διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Αντικείµενο-Γενική Περιγραφή
Η παρούσα αναφέρεται στη προµήθεια ενός νέου, σύγχρονου Τηλεφωνικού Κέντρου για τις ανάγκες
του Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΟΝΟΜΙΚΩΝ µε δυνατότητα για µελλοντική επέκταση στο πλαίσιο
των ενοποιηµένων υπηρεσιών επικοινωνιών (Unified Communications) για παροχή στο διοικητικό
προσωπικό του Ε.Τ.Α.Α. σύγκλιση δικτύων φωνής και δεδοµένων, εξοπλισµού που ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις του Φορέα.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ :
Τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά των προς προµήθεια υλικών που απαιτούνται είναι τα
ακόλουθα:
Το προς προµήθεια και εγκατάσταση µε πιστοποίηση καινούριο προγραµµατισµένο ιδιωτικό
ψηφιακό διεπιλογικό τηλεφωνικό κέντρο (PBX) µε δυνατότητα τηλεφωνίας τεχνολογίας VoIP (voice
over IP) µε δυνατότητες :
QSIG - Q-Signaling protocol,
CTI - Computer telephony integration,
LCR - Least cost routing,
UCD – Uniform call distribution,
ACD – Automatic call distribution,
Το προσφερόµενο καινούριο τηλεφωνικό Κέντρο (PBX) θα πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω
υπηρεσίες, µε απαιτούµενο εξοπλισµό :
Καταγραφικό µε αποθήκευση δεδοµένων λειτουργίας του κέντρου για την καλύτερη διαχείριση
κλήσεων,
• αποθήκευση και ενηµέρωση προγράµµατος λειτουργίας και µε ελεγχόµενη αποµακρυσµένη
τηλε-συντήρηση,
• hotline,
• λειτουργία διευθυντή – γραµµατέως,
• νυχτερινή κατάσταση αυτόµατης λειτουργία ΣΤΚ,
• διαχείριση & επεξεργασία δυνατοτήτων και λειτουργιών φραγών συσκευών & κέντρου για
εισερχόµενη και εξερχόµενη τηλεφωνία και µέσω Η\Υ (server) και λογισµικού, ο οποίος θα
βρίσκεται στο χώρο τοποθέτησης του ΣΤΚ καθώς και εκπαίδευση των χρηστών στις παραπάνω
λειτουργίες.
• alarm, Wifi, IP wifi, DISA,
Ο προσφερόµενος εξοπλισµός πρόκειται να εγκατασταθεί στο ιδιόκτητο κτήριο της οδού Αχαρνών
27 & 29 στην Αθήνα, όπου στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες των Τοµέων Υγειονοµικών του
Ε.Τ.Α.Α. σε αντικατάσταση του υπάρχοντος Συνδροµητικού Τηλεφωνικού Κέντρου παλαιάς
τεχνολογίας, σε έτοιµο, ελεγµένο και αριθµοδοτηµένο εσωτερικό δίκτυο, µε συνεργασία του Φορέα
και του Αναδόχου.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του κέντρου θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργική
χρήση προγραµµατισµένα τουλάχιστον 100 ψηφιακά εσωτερικά κυκλώµατα, εκ των οποίων τα δύο
(2) θα εξυπηρετούν τηλεφωνητές του Κέντρου και 25 αναλογικά κυκλώµατα (για χρήση
υφιστάµενων συσκευών fax) µε τις αντίστοιχες άριστης ποιότητας εσωτερικές ψηφιακές τηλεφωνικές
συσκευές, και δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης του ΣΤΚ έως τα (140) εσωτερικά κυκλώµατα.
Το κέντρο θα διαθέτει αρχικά άµεσα την κατάλληλη ηλεκτρονική υποδοµή για τη διασύνδεσή του
µε το αστικό τηλεφωνικό δίκτυο µε φορέα πρωτεύουσα σύνδεση τύπου PRA (30B+D) για την
ταυτόχρονη διεξαγωγή τριάντα (30) αµφίδροµων εισερχόµενων ή εξερχόµενων επικοινωνιών.
•
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Μελλοντικά θα µπορεί να υποστηρίζει, µε προσθήκη απαιτούµενου hardware & software, την
εγκατάσταση δεύτερου φορέα PRA.
Ο παραδοτέος εξοπλισµός θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία έτη, µε τη
δέσµευση παροχής υποστήριξης υλικών – ανταλλακτικών, για τουλάχιστον µία πενταετία. Μετά
την τριετία θα ανατεθεί συµβόλαιο συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης.
Το τηλεφωνικό κέντρο θα παραδοθεί συνοδευόµενο από κατάλληλα διαµορφωµένο ερµάριο
(RACK) είτε επιδαπέδιο είτε επίτοιχο αεριζόµενο - ανοιγόµενο - επισκέψιµο – πλήρως αποτυπωµένο
και καταγεγραµµένο, στο οποίο θα έχουν πραγµατοποιηθεί οι απαιτούµενες έντεχνες µεικτονοµίσεις.
Ο προσφερόµενος εξοπλισµός Rack θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά (οργανωτές καλωδίων,
ανεµιστήρες, πολύµπριζο) για τη σωστή και πλήρη εγκατάσταση του Τηλεφωνικού Κέντρου.
Στην εγκατάσταση περιλαµβάνεται η παραµετροποίηση και µεικτονόµηση του δικτύου.
Το τηλεφωνικό κέντρο θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Επίσης θα διαθέτει κύκλωµα - κάρτα διεπαφής για τοπικό δίκτυο τύπου LAN µε δυνατότητα
διαχείρισης µέσω Ethernet, κάρτα προ-απάντησης για τη δροµολόγηση των εισερχοµένων κλήσεων,
κάρτα εφαρµογής Ταχυδροµείου Φωνής και Μηνυµάτων (voicemail) για όλους τους ψηφιακούς
χρήστες, συστοιχία µπαταριών του ίδιου κατασκευαστή του προσφερόµενου Τηλεφωνικού Κέντρου,
για αυτονοµία µίας (1) ώρας σε πλήρες φορτίο σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος.
Το προσφερόµενο Τηλεφωνικό Κέντρο θα πρέπει να υποστηρίζει τις κάτωθι δυνατότητες:
Α/Α
1

2

3

4

5

6

7
8

9
10
11

12

Υπηρεσία
Αυτόµατη
δροµολόγηση
Attendant)

(Auto

Αυτόµατος
∆ιανοµέας
Κλήσεων (Automatic Call
Distributor)
Αυτόµατες
υπηρεσίες
καταλόγου
(Automated Directory
Services)
Αυτόµατη επανάκληση
(Automatic Ring Back)

Καταγραφή
Κλήσεων
(Call Accounting)
Αυτόµατη προώθηση
κλήσεων
αν
είναι
κατειληµµένο
ή
αν
απουσιάζει ο χρήστης
(Call Forwarding on busy
or absence)
Στάθµευση κλήσης (Call
Park)
Οµαδοποίηση τηλεφώνων
(Call Pick-up)
Μεταβίβαση
κλήσης
(Call Transfer)
Αναµονή κλήσης (Call
Waiting/Hold)
Τηλεφωνική
Συνδιάσκεψη
(Conference)
Ταχεία κλήση (Speed
Dialing)

Περιγραφή της Υπηρεσίας ή Λειτουργίας
Υπηρεσία που επιτρέπει την αυτόµατη προώθηση της
εισερχόµενης κλήσης σε εσωτερικό τηλέφωνο χωρίς την
µεσολάβηση τηλεφωνήτριας. Η προώθηση αυτή γίνεται
µέσω ενός απλού προκαθορισµένου µενού, για εξυπηρέτηση
τουλάχιστον 4 ταυτόχρονων καναλιών φωνής
Αυτόµατα διανέµει εισερχόµενες κλήσεις σε συγκεκριµένες
οµάδες χρηστών.
Οι καλούµενοι δροµολογούνται σε συγκεκριµένο τηλέφωνο
πληκτρολογώντας τα γράµµατα του ονόµατος του
υπαλλήλου µε τον οποίον θέλουν να µιλήσουν.
Όταν καλείται ένα τηλέφωνο που είναι κατειληµµένο,
πληκτρολογώντας έναν κωδικό, ο καλών µπορεί να
ενηµερωθεί µε αυτόµατη κλήση στο τηλέφωνό του ότι ο
καλούµενος δεν είναι πλέον κατειληµµένος. Σηκώνοντας το
ακουστικό, το σύστηµα καλεί αυτόµατα τον αρχικό αριθµό.
∆υνατότητα καταγραφής στοιχείων των κλήσεων (όπως π.χ.
αριθµός, ώρα & διάρκεια κλήσης) και όχι της συνοµιλίας.
Προώθηση κλήσεων σε προκαθορισµένο αριθµό σε
περίπτωση που το τηλέφωνο είναι κατειληµµένο ή
απουσιάζει ο χρήστης.

∆υνατότητα να µπει η κλήση σε αναµονή και να συνεχιστεί
η συνοµιλία από άλλο τηλέφωνο.
∆υνατότητα οµαδοποίησης τηλεφώνων έτσι ώστε
οποιοδήποτε τηλέφωνο να µπορεί να απαντήσει κλήση που
προορίζεται σε άλλο τηλέφωνο της οµάδας.
∆υνατότητα µεταβίβασης κλήσης από µία συσκευή σε άλλη.
∆υνατότητα απάντησης δεύτερης κλήσης από µία συσκευή
όπου ήδη εξελίσσεται µία συνοµιλία
Συνοµιλία µεταξύ τριών τουλάχιστον χρηστών. (3-way
conference)
Κλήσης σε συγκεκριµένους αριθµούς µε προ-ρυθµισµένα
πλήκτρα στην τηλεφωνική συσκευή.
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Απευθείας κλήσεις προς
τα µέσα (Direct Inward
Dialing)

14

Μουσική σε αναµονή
(Music on Hold)

15

Ταχυδροµείο
(Voicemail)

•
•
•

Φωνής

∆υνατότητα απευθείας κλήσεων σε εσωτερικές συσκευές
από
το
δηµόσιο
τηλεφωνικό
δίκτυο
(PSTN)
χρησιµοποιώντας δεκαψήφιο αριθµό χωρίς πρόσθετο
εσωτερικό κωδικό (extension)
Με χρήση µιας εξωτερικής πηγής µουσικής (CD,
ραδιόφωνο, MP3 κτλ) όταν µια κλήση µπαίνει σε αναµονή ο
καλών θα ακούσει την µουσική αυτή.
Στην περίπτωση που δεν απαντηθεί µία κλήση, προωθείται
στην θυρίδα του ταχυδροµείου φωνής όπου ο καλών θα
ακούσει ένα σχετικό µήνυµα και έχει την ευκαιρία να
αφήσει ένα ηχογραφηµένο µήνυµα στον καλούµενο. Ο
καλούµενος ενηµερώνεται µε ειδική ένδειξη στο τηλέφωνό
του (λάµπα ή εικονίδιο στην οθόνη) και µπορεί να ακούσει
όλα τα µηνύµατά του.
Εναλλακτικά εφόσον απαιτηθεί ,στην περίπτωση που δεν
απαντηθεί µία κλήση προωθείται για απάντηση σε
συγκεκριµένη συσκευή που χρησιµοποιούν τηλεφωνήτριες.

Στις εργασίες περιλαµβάνονται και η αποξήλωση του υπάρχοντος τηλεφωνικού κέντρου και η
αποµάκρυνση των υλικών.
Θα καταργηθούν όλες οι υπάρχοντες γραµµές εκτός από τρεις, δύο του συναγερµού και µία για
εφεδρική.
Θα γίνει νέα αριθµοδότηση σε συνεργασία µε τον Φορέα και το dialing plan που θα υποδείξει
στον Ανάδοχο (πχ. αριθµός τηλεφωνικού κέντρου 2108816χχχ). Το κόστος αιτήµατος νέου
αριθµού τηλεφωνικού κέντρου και της ολοκλήρωσης των διαδικασιών βαρύνει τον ανάδοχο, σε
πάροχο που θα οριστεί σε συνεργασία µε τον φορέα.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι απαιτήσεις που αφορούν στην προµήθεια του νέου, σύγχρονου Τηλεφωνικού Κέντρου για τις
ανάγκες του Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΟΝΟΜΙΚΩΝ µε δυνατότητα για µελλοντική επέκταση στο
πλαίσιο των ενοποιηµένων υπηρεσιών επικοινωνιών (Unified Communications) για παροχή στο
διοικητικό προσωπικό του Ε.Τ.Α.Α. σύγκλιση δικτύων φωνής και δεδοµένων, σύµφωνα µε τη λίστα
εξοπλισµού που ακολουθεί και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Φορέα, έχουν ως κάτωθι:
•
Τεχνική λύση: Η τεχνική λύση θα πρέπει να πληροί τους πιο κάτω όρους:
 να υποστηρίζει την ανάπτυξη σε υποδοµή δικτύου IP ανεξάρτητου κατασκευαστή.
 να υποστηρίζει το πρωτόκολλο SIP και άλλα ανοικτά πρότυπα.
 να προσφέρει µία ασφαλή εφαρµογή υπό κεντρική διαχείριση, προκειµένου να µειώσει την
πολυπλοκότητα και το κόστος.
 να παρέχει τη δυνατότητα ανάκτησης δεδοµένων σε περίπτωση απώλειας της βάσης δεδοµένων,
προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας.
 να υποστηρίζει ενοποίηση επικοινωνιών βάσει προτύπων µε τις υφιστάµενες και τις µελλοντικές
εφαρµογές των υπηρεσιών UC (Unified Communications).
• Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
 Οι προσφερόµενες υπηρεσίες θα είναι υψηλού επιπέδου και θα παρέχουν τη δυνατότητα στους
υπαλλήλους της Υπηρεσίας να εργάζονται παραγωγικά στο
περιβάλλον εργασίας ή σε
οποιοδήποτε σηµείο παρουσίας του Ε.Τ.Α.Α.
 Θα παρέχεται ποικιλία τερµατικών συσκευών IP και TDM, για να εξυπηρετούνται οι
µεταβαλλόµενες απαιτήσεις των χρηστών.
• Μελλοντικές εφαρµογές
 Η εγκατάσταση θα προβλέπει την προσθήκη προηγµένων εφαρµογών βασισµένων σε λογισµικό
και server, π.χ. για την υλοποίηση υπηρεσιών, όπως ενοποιηµένων µηνυµάτων UM, δυνατότητα
εµφάνισης παρουσίας, conference, κέντρο διαχείρισης κλήσεων (Contact Center) κλπ.
 Οι εφαρµογές, καθώς και η τηλεφωνική επέκταση θα υποστηρίζονται χωρίς τη διακοπή
λειτουργίας του εγκατεστηµένου συστήµατος και µέσω αδειών λειτουργίας και λογισµικού.
•

Εργαλεία διαχείρισης του τηλεφωνικού κέντρου

14

Η διαχείριση του συστήµατος θα πρέπει να είναι εύχρηστη και αποτελεσµατική και να
υποστηρίζει τη δυνατότητα συντήρησης του συστήµατος µέσω απλής εφαρµογής ή web browser.
Εγγυηµένη περίοδος καλής λειτουργίας
Η Εγγυηµένη περίοδος καλής λειτουργίας τριών ετών καλύπτει και τη δυνατότητα εξ’
αποστάσεως τεχνικής υποστήριξης και τεχνική υποστήριξη της συνολικής προτεινόµενης λύσης. Η
υποδοµή των πόρων που θα προτείνει ο προµηθευτής πρέπει να παρέχει ένα µόνο σηµείο επαφής, σε
τοπικό επίπεδο. Οι διαθέσιµες υπηρεσίες του προµηθευτή πρέπει να περιλαµβάνουν:
 Όλες τις προβλεπόµενες διαδικασίες για την έγκαιρη και αξιόπιστη παράδοση υπηρεσιών.
 Υπηρεσίες εγκατάστασης και ενοποίησης, οι οποίες συµπεριλαµβάνουν διαχείριση έργου.
 ∆ιαθεσιµότητα υποστήριξης σε 24ώρη βάση (helpdesk), επτά ηµερών την εβδοµάδα για την
διάρκεια της εγγύησης.
 Ανταπόκριση σε τέσσερις (4) ώρες από την αναγγελία της βλάβης.
 Άρση βλαβών είτε µέσω επιτόπιας επίσκεψης τεχνικού, είτε µέσω Τηλεσυντήρησης.
 Οργανωµένο & εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό.
•

Στο πλαίσιο των προδιαγραφών, κάθε προµηθευτής καλείται να σχεδιάσει µια λύση, η οποία να
ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις. Ο προµηθευτής θα παρέχει µια κατανοητή, οικονοµική
λύση κατά προτίµηση ενός µόνο κατασκευαστή, για τις συγκριµένες προδιαγραφές, και απαιτήσεις
τεχνολογίας UC.
Από τις προσφορές που ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις θα επιλεγεί αυτή µε την χαµηλότερη
οικονοµική προσφορά.

Οδηγίες για τη δοµή της πρότασης
Οι προσφορές υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν συγκεκριµένη δοµή (Οικονοµική Προσφορά &
Τεχνική Προσφορά, συµπεριλαµβανόµενα Τεχνικά Φυλλάδια) καθώς και όλα εκείνα τα αναγκαία
στοιχεία που κρίνει ο υποψήφιος ανάδοχος προκειµένου να τεκµηριώσει την ικανότητά του να
εκτελέσει την προµήθεια και να παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες.
Σηµειώνεται ότι αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος του έργου δεν
είναι αποδεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους, οι προσφορές απορρίπτονται συνολικά ως
απαράδεκτες.
• Τεχνολογία
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό αυτό, πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η προσφερόµενη τεχνολογία
είναι συµβατή και κατ’ ελάχιστο στους παρακάτω τοµείς :
• Συµφωνία µε βιοµηχανικά πρότυπα.
• Υποστήριξη SIP.
• ∆υνατότητα υποστήριξης και παροχής υπηρεσιών για τη σύνδεση του εξοπλισµού στο δίκτυο
ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
• Υποδοµή Προµηθευτή
Εάν ο ανάδοχος δεν κατασκευάζει ο ίδιος τον εξοπλισµό, οφείλει να δηλώσει το όνοµα του
κατασκευαστή και τη σχέση Προµηθευτή / κατασκευαστή.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Ελάχιστες απαιτήσεις του συστήµατος
Όπως αναφέρεται στα προηγούµενα άρθρα του παρόντος , οι απαιτήσεις του εξοπλισµού για τις
ανάγκες των Τοµέων Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. είναι λεπτοµερείς. Οι συµµετέχοντες στο
διαγωνισµό αυτό οφείλουν να χρησιµοποιήσουν τις ποσότητες που περιγράφονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, κατά την περιγραφή της προσφοράς τους.
Η προτεινόµενη λύση πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις:
● Λύση VoIP & TDM: Το προτεινόµενο σύστηµα και τα εξαρτήµατά του πρέπει να είναι λύσεις
βιοµηχανικών προτύπων. Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο ΙP
και TDM. Το σύστηµα πρέπει να βασίζεται στην υποδοµή δικτύου τηλεφωνίας των Τοµέων
Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. ως έχει σήµερα, αλλά να παρέχει και τη δυνατότητα προσθήκης
εξοπλισµού για την εύκολη υλοποίηση.
● Κεντρικός έλεγχος κλήσεων, εφαρµογές και διαχείριση:
Το προτεινόµενο σύστηµα
καταγραφής κλήσεων (στατιστικών) θα πρέπει να αποτελεί σχεδιασµό πολλών συστηµάτων µε
κατανεµηµένο έλεγχο κλήσεων στη θέση των κεντρικών γραφείων και σε όλες τις εγκαταστάσεις
των Τοµέων Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. Όλοι οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε όλους τους
κοινόχρηστους πόρους, δυνατότητες και εφαρµογές του συστήµατος. Ο διαχειριστής /
συντηρητής θα δύναται να εκτελεί εύκολα τις απαραίτητες Μετακινήσεις, Προσθήκες και
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Μεταβολές (MAC), καθώς και συντήρηση, από τη θέση των κεντρικών γραφείων όσο και εξ
αποστάσεως, όπως ενδέχεται να απαιτείται.

Τερµατικές Συσκευές Απλών Χρηστών
Γενικές απαιτήσεις ειδικών ψηφιακών συσκευών τεχνολογίας TDM
Οι προτεινόµενες ειδικές συσκευές τεχνολογίας TDM πρέπει να λειτουργούν µε ένα ζεύγος αγωγών
και να πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις:
• Ποιότητα Φωνής: Οι ειδικές συσκευές που συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά, πρέπει να
διαθέτουν ανοιχτή αµφίδροµη συνοµιλία (Hands Free Open Listening Full Duplex), η οποία θα
ενεργοποιείται µε το πάτηµα σταθερού πλήκτρου (όχι προγραµµατιζόµενου).
• Γλώσσα: Οι ειδικές συσκευές θα υποστηρίζουν στα µενού επιλογών και στο διάλογο µε τον
συνδροµητή, την Ελληνική γλώσσα.
• Αναβαθµίσεις: Όλες οι ειδικές συσκευές πρέπει να έχουν δυνατότητα λήψης firmware/λογισµικού
για την υποστήριξη διορθώσεων και µελλοντικών εφαρµογών στο λειτουργικό τους σύστηµα.
Οι προσφερόµενες συσκευές θα πρέπει να είναι κατάλληλες για χώρους γραφείου και µε πολλαπλές
δυνατότητες, ώστε να µπορούν να προσαρµοσθούν στις ανάγκες του προσωπικού που εργάζεται ως
οµάδα ή ως µεµονωµένοι τηλεφωνητές σε κέντρο εξυπηρέτησης συναλλασσοµένων.
Η οθόνη γραφικών θα πρέπει σε κάθε εισερχόµενη κλήση να σηµατοδοτείται ακουστικά και οπτικά
µε ειδική λυχνία, ώστε να είναι ορατή η συσκευή που υποδέχεται την κλήση.
Οι συσκευές πλέον του αλφαριθµητικού πληκτρολογίου τους θα διαθέτουν κατ ελάχιστον 8 πλήκτρα
σταθερών υπηρεσιών όπως (επισύνδεση, αναµονή, προώθηση κλήσης, κλπ ) και 6 πλήκτρα
προγραµµατιζόµενα. Κάθε προγραµµατιζόµενο πλήκτρο θα σηµατοδοτεί µε έγχρωµη λυχνία,
υποδεικνύοντας την υπηρεσία ή τον αριθµό που έχει επιλεχθεί. Κάθε προγραµµατιζόµενο πλήκτρο θα
αναγράφει τις υπηρεσίες που υποστηρίζει µε ηλεκτρονική ετικέτα.
Η οθόνη θα είναι τουλάχιστον δύο γραµµών.
Θα παρέχονται πλήκτρα ελέγχου έντασης κουδουνισµού και έντασης ήχου στο ακουστικό.
Οι υπηρεσίες και το διαδραστικό µενού µε το χρήστη θα ελέγχεται µε πλήκτρα ή πλήκτρο
πλοήγησης.
Οι συσκευές πρέπει να πληρούν και να έχουν σηµάνσεις CE και Product safety.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

●
●

Ψηφιακές Συσκευές Τηλεφωνητών
Η προτεινόµενη λύση πρέπει να υποστηρίζει υπηρεσίες τηλεφωνητών για δύο (2) θέσεις εργασίας. Το
Ε.Τ.Α.Α. επιθυµεί να έχει πρόσβαση σε εφαρµογή soft client βάσει Η/Υ για την προσφορά των
συγκεκριµένων υπηρεσιών, για τον αριθµό των χρηστών που προσδιορίζεται στις τεχνικές
προδιαγραφές. Ο προτεινόµενος τηλεφωνητής του αναδόχου πρέπει να πληροί τις ακόλουθες
ελάχιστες απαιτήσεις:
ανοιχτή ακρόαση και οµιλία µε Hands Free
προγραµµατιζόµενα πλήκτρα
δυνατότητα διασύνδεσης κυτίου επέκτασης (key module)
οθόνη τουλάχιστον δύο γραµµών.
πλήκτρα σταθερών λειτουργιών
λειτουργία διευθυντή – γραµµατέως,
πλήκτρα ελέγχου συσκευής +/- για ρύθµιση έντασης κουδουνίσµατος, τόνου κουδουνίσµατος, και
ειδικού τόνου προειδοποίησης.
παροχή ελέγχου διαχείρισης κλήσεων σύνδεση / αποσύνδεση, απάντηση, απόλυση, συγκράτηση,
ανάκτηση από συγκράτηση, επιλογή, µεταβίβαση, επερώτηση, κλπ).
παροχή πληροφοριών για εισερχόµενες κλήσεις (π.χ. αριθµός καλούντα, καλούµενος αριθµός, όνοµα
σειράς αναµονής, χρόνος αναµονής, κλπ).
παροχή οπτικής κατάστασης της γραµµής του χρήστη (δηλ. κατειληµµένη, κουδούνισµα, ελεύθερη).
Λυχνία ένδειξης κλήσης
Γενικές δυνατότητες υποστήριξης
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τις απαιτούµενες υπηρεσίες υλοποίησης και
υποστήριξης σε ολοκληρωµένη βάση. Οι διαθέσιµες υπηρεσίες θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν
τουλάχιστον:
Υπηρεσίες εγγύησης.
Επιλογές εξ’ αποστάσεως συντήρησης και MAC, εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης, επιτόπιων
υπηρεσιών επισκευής βλαβών και διαχειριζόµενων υπηρεσιών.
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Ολοκληρωµένη υποδοµή υποστήριξης
Ο ανάδοχος οφείλει να προσφέρει ένα τυποποιηµένο επίπεδο υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται η
αδιάλειπτη και σταθερή λειτουργία του εξοπλισµού.

●
●
●

●
●
●

-

Απαιτήσεις εγκαταστάσεων
Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές του συστήµατος, ώστε να
υποδείξει µε δική του ευθύνη :
Τις απαιτήσεις χώρου, για το προτεινόµενο σύστηµα, όπως είναι διαµορφωµένο, µαζί µε τον
απαιτούµενο παθητικό εξοπλισµό Rack,
Τις απαιτήσεις τροφοδοσίας και γείωσης του προτεινόµενου εξοπλισµού.
Η εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί σε έτοιµο, ελεγµένο και αριθµοδοτηµένο δίκτυο µε συνεργασία
του Φορέα και του Αναδόχου.
Ποιότητα και όροι προσφερόµενης Εγγύησης και Τεχνικής Υποστήριξης
Κάλυψη εγγύησης
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για κάλυψη της εγγύησης είναι 36 µήνες και θα πρέπει να παρέχουν
τουλάχιστον τα εξής:
Ώρες κάλυψης (7:00-17:00) κατά τη διάρκεια των κανονικών εργάσιµων ηµερών και ωρών.
Εξ’ αποστάσεως και επιτόπια επισκευή για σηµαντικά και λιγότερο σηµαντικά προβλήµατα.
Εξαρτήµατα και υλικά που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση βλαβών και δυσλειτουργιών του
εξοπλισµού.
Απαιτήσεις υποστήριξης µετά την περίοδο εγγύησης.
Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει το πιο κάτω ελάχιστο επίπεδο υποστήριξης µετά την εγγύηση:
Ώρες κάλυψης κατά τη διάρκεια των κανονικών εργάσιµων ωρών, καθώς και εξ’ αποστάσεως
τεχνική υποστήριξη του εξοπλισµού, που συµπεριλαµβάνει:
Προληπτική Συντήρηση: Μία φορά το χρόνο µε επιτόπια επίσκεψη τεχνικών της εταιρίας.
Επιδιορθωτική: εξ’ αποστάσεως ή επιτόπια, µε χρόνο αποκατάστασης βλάβης την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα (NxBxD).
Αναγγελία βλαβών µέσω τηλεφώνου (helpdesk 24ώρες / ηµέρα), fax ή e-mail.
Ο παραδοτέος εξοπλισµός θα καλύπτεται από δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον
τρία έτη, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Μετά τη λήξη της εγγύησης καλής
λειτουργίας ο φορέας, εφόσον το επιθυµεί, δύναται να υπογράψει συµβόλαιο συντήρησης & τεχνικής
υποστήριξης µε τη δέσµευση της ύπαρξης υποστήριξης και παρακαταθήκης υλικών - ανταλλακτικών
για τουλάχιστον µια πενταετία.
Προσφερόµενη Τιµή
Οι τιµές θα δοθούν βάσει των ποσοτήτων που ζητούνται στις τεχνικές προδιαγραφές.
Χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών /παράδοσης του νέου Τηλεφωνικού κέντρου:
Ο ανάδοχος θα παραδώσει το νέο ΣΤΚ σε πλήρη και κανονική λειτουργία εντός 60 (εξήντα)
ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αφορά στην: Προµήθεια – εγκατάσταση - προγραµµατισµό ενός νέου ψηφιακού
διεπιλογικού συνδροµητικού τηλεφωνικού κέντρου και των αναγκαίων ψηφιακών
συσκευών σε υφιστάµενη οριζόντια και κάθετη καλωδίωση, για τις ανάγκες των
κτηρίων της οδού Αχαρνών 27-29, προϋπολογισµού 30.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 %
ή 37.200,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
Στοιχεία Προσφέροντος:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ...................................................................................................................................
Α.Φ.Μ./∆ΟΥ……………………………………………………………………….
Ταχ. ∆/νση: ................................................................................................................
Τηλ.: .........................................................................
FAX: .......................................................................
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιγραφή

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ( € )

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( € )

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Π Ρ Ο Σ ΦΟ Ρ Α Σ ( € )

Προµήθεια – εγκατάσταση
- προγραµµατισµό ενός
νέου ψηφιακού
διεπιλογικού
συνδροµητικού
τηλεφωνικού κέντρου
ΠΡΟΣΦΟΡΑ Χωρίς ΦΠΑ
24% σε ΕΥΡΩ
ΦΠΑ 24% σε Ευρώ
Συνολική ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε
ΦΠΑ 24% σε ΕΥΡΩ

* Στην τιµή προσφοράς µου περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ...........

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α)

18

Ανήκει στη διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ηµεροµηνία έκδοσης, ___ / ___

ΕΚ∆ΟΤΗΣ ___________________
/201
Προς: Ε.Τ.Α.Α.
______________________

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. __________ για ευρώ ………..€.
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως, υπέρ:
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας} της Εταιρίας _______________ Οδός ____________ Αριθµός ______ Τ.Κ.
__________
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας} των Εταιριών
α) ____________ οδός ____________ αριθµός ______ ΤΚ __________
β) ____________ οδός ____________ αριθµός ______ ΤΚ __________
γ) ____________ οδός ____________ αριθµός ______ ΤΚ __________
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των χιλίων επτακοσίων
πενήντα ευρώ (1.750,00 €), για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό ∆ιακήρυξης 10/2016, που αφορά στο
διαγωνισµό της ----- ης ---------- 2016, µε αντικείµενο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ∆ΙΕΠΙΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ, ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 27-29, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.000,00€ ΠΛΕΟΝ
Φ.Π.Α. 24%.»,
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 10/2016 ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά
ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής
σας, µέσα σε τρεις (5) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα είναι αορίστου χρόνου και ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
2
. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
3
. Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4
. Όπως υποσηµείωση 3.
5
. Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύµβαση.
6
. Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.
4412/2016
7.
Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
8
. Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος
από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη
διακήρυξη.
9
. Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995)
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
1
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Ανήκει στη διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Αθήνα, σήµερα, την
1)

/2016, µεταξύ:

/

Aφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο
«Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22, µε Α.Φ.Μ. 998146384, αρµόδια ∆.Ο.Υ. ∆΄
Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Στυλιανό Πλιάκη, (στο εξής θα
αποκαλείται «Εργοδότης»),
και
2) Αφετέρου της επιχείρησης «……………………………………..» που εδρεύει στο ……………., οδός
…………… αρ. ………., Τ.Κ. ………, µε Α.Φ.Μ. ……………, αρµόδια ∆.Ο.Υ: ……… και
εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο ………………. µε Α.∆.Τ. …………….. που εκδόθηκε από το Τ.Α.
………… (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»),
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
O Εργοδότης αναθέτει µε την παρούσα σύµβαση, βάσει:
I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.
IV.

Της από ____________________και µε αριθµό πρωτοκόλλου ___________/Νο
/2016
διακήρυξης του Ε.Τ.Α.Α., που προκήρυξε πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και
µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής,
σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου που αφορά
στην προµήθεια – εγκατάσταση - προγραµµατισµό ενός νέου ψηφιακού διεπιλογικού
συνδροµητικού τηλεφωνικού κέντρου και των αναγκαίων ψηφιακών συσκευών σε υφιστάµενη
οριζόντια και κάθετη καλωδίωση, για τις ανάγκες των κτηρίων της οδού Αχαρνών 27-29
ιδιοκτησίας Τοµέων Υγειονοµικών Ε.Τ.Α.Α., προϋπολογισµού 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. όπως
αναφέρεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ - Γ’, της ∆ιακήρυξης .
Της πρότασης κατακύρωσης που πραγµατοποίησε η επιτροπή Πρόχειρων διαγωνισµών του
Ε.Τ.Α.Α., η οποία συστάθηκε νόµιµα, µε την απόφαση επί του 9ου θέµατος της υπ’ αριθµ.
408ης /20.07.2016 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (A.∆.Α. ΨΡ3ΓΟΡΕ1-ΡΜΠ) & την
απόφαση επί του 8 ου θέµατος της υπ’ αριθµ. 410ης /03.08.2016( Α∆Α: ΩΦ9∆ΟΡΕ1-ΖΘΞ)
του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. Ο διαγωνισµός αυτός πραγµατοποιήθηκε την …/…/2016. Η εν λόγω
Επιτροπή πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισµού αυτού στη δεύτερη των συµβαλλοµένων,
η οποία διά του νοµίµου εκπροσώπου της, προσέφερε το ποσό των ____________ ευρώ, πλέον
Φ.Π.Α. 24% (_______ ευρώ), σύνολο ____________ ευρώ. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται
κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα.
Της υπ’ αριθµ. Πρωτ. 2347/7-1-2016 έγγραφης εισήγηση της ∆/νση Επιθεώρησης του Ε.Τ.Α.Α.
προς το ∆.Σ. ΕΤΑΑ (Α∆ΑΜ: 16REQ003712995)
Της υπ’ αρ. 33 και Α.∆.Α.: ΩΝ∆ΕΟΡΕ1-ΛΘ9 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης των
Τοµέων Υγειονοµικών ποσού 36.900,00 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος
της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Σύνταξης & Ασφάλισης
Υγειονοµικών οικ. έτους 2016 στον ΚΑΕ: 0834.00(Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς
αιτήµατος: 16REQ005039052), & της 203/2016 απόφασης αναλ. Υποχρέωσης ως
συµπληρωµατική της 33/2016 µε αρ. πρωτ. 112041/30-8-2016, λόγω αλλαγής του ΦΠΑ
(Α∆Α 6Β1ΨΟΡΕ1-ΕΥ3).
Της απόφασης επί του 9ου θέµατος της υπ’ αριθµ. 408ης /20.07.2016 συνεδρίασης του
∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (A.∆.Α. ΨΡ3ΓΟΡΕ1-ΡΜΠ) & επί του 8 ου θέµατος της υπ’ αριθµ. 410ης
/03.08.2016( Α∆Α: ΩΦ9∆ΟΡΕ1-ΖΘΞ) σχετικά µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας
διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις προµήθειες του Ε.Τ.Α.Α.
Της Απόφασης επί του 10ου θέµατος της 381ης/13.01.2016 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
σχετικά µε τη έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια –
εγκατάσταση - προγραµµατισµό ενός νέου ψηφιακού διεπιλογικού συνδροµητικού
τηλεφωνικού κέντρου και των αναγκαίων ψηφιακών συσκευών σε υφιστάµενη οριζόντια
και κάθετη καλωδίωση, για τις ανάγκες των κτιρίων της οδού Αχαρνών 27-29,
προϋπολογισµού 30.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 % το οποίο θα βαρύνει τον ΚΑΕ0834 του
προϋπολογισµού έτους 2016 των Τοµέων Υγειονοµικών (Α∆Α:6ΝΡ70ΡΕ1-Κ07).
Της απόφασης επί του …..ου θέµατος της ………ης/14.09.2016 συνεδρίασης του ∆.Σ. του
Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε τη έγκριση των όρων διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού
Την υπ’ αριθ. __________, θέµα ______ απόφασή του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., που επικύρωσε το
αποτέλεσµα του διαγωνισµού, αποδεχόµενο την πρόταση της Επιτροπής και κατακύρωσε τούτον
στη δεύτερη των συµβαλλοµένων αντί του ποσού των ____________ ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%
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(_______ ευρώ), σύνολο ___________ ευρώ, µε τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη
διενέργειας του διαγωνισµού αυτού.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει, βάσει της παρούσας σύµβασης, την προµήθεια – εγκατάσταση προγραµµατισµό ενός νέου ψηφιακού διεπιλογικού συνδροµητικού τηλεφωνικού κέντρου και των
αναγκαίων ψηφιακών συσκευών σε υφιστάµενη οριζόντια και κάθετη καλωδίωση, για τις ανάγκες των
κτηρίων των Τοµέων Υγειονοµικών επί της οδού Αχαρνών 27-29 που αναφέρονται ακολούθως:
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της ∆ιακήρυξης
……………………………………………………………………………
Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την
ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης της εν λόγω προµήθειας και εκτέλεσης εργασιών.
Ο ανάδοχος θα παραδώσει το νέο ΣΤΚ σε πλήρη και κανονική λειτουργία εντός 60 (εξήντα)
ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της
παράδοσης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 207
του Ν. 4412/2016.
Για τον παραδοτέο εξοπλισµό και για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) θα παρέχεται η εγγυηµένη
καλή του λειτουργία
Μετά την λήξη της Εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, όπως αναφέρεται κατωτέρω (άρθρο Γ)
δύναται να ανατεθεί συµβόλαιο συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης, µε την δέσµευση παροχής
υποστήριξης υλικών – ανταλλακτικών, για τουλάχιστον µία πενταετία.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Ανάδοχο προσφερθείσα τιµή βάσει της υπ’ αριθµ.
…………………προσφοράς του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. ………………………. απόφαση
του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή, συνολική καθαρή αξία: . ……………….€ πλέον Φ.Π.Α. 2% (………. €)
ήτοι, συνολική αξία µε τον Φ.Π.Α. ……………… και η οποία επιµερίζεται ως εξής :
Περιγραφή

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ( € )

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( € )

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ
(€)

Προµήθεια – εγκατάσταση προγραµµατισµό ενός νέου
ψηφιακού διεπιλογικού
συνδροµητικού τηλεφωνικού
κέντρου
ΠΡΟΣΦΟΡΑ Χωρίς ΦΠΑ 24%
σε ΕΥΡΩ
ΦΠΑ 24% σε ευρώ
Συνολική ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε
ΦΠΑ 24% σε ΕΥΡΩ

Η πληρωµή θα γίνει εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες και παραδοθούν όλα τα απαιτούµενα ,
όπως αυτά ορίζονται στην Προκήρυξη αριθµ. …/2016 & την προσφορά του Αναδόχου.
Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από τους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α, µετά τη θεώρηση των
σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
αφού θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Η πληρωµή των εργασιών θα γίνει µετά την
ολοκλήρωση των εργασιών. Για την παραλαβή των ειδών και εργασιών θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό (ή
πρωτόκολλο) από τα αρµόδια όργανα (επιτροπή/ές παραλαβής) του Εργοδότη.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις:
• Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ Φόρων & κρατήσεων,
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει).
• Τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
• Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύµβασης µε τον
ανάδοχο.
• Επίσης θα γίνεται παρακράτηση φόρου 8% επί των προ Φ.Π.Α. ποσών των τιµολογίων και αφού
αφαιρεθούν οι πιο πάνω κρατήσεις.
Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 8%) περιλαµβάνονται στη συνολική
καθαρή αξία ανά είδος αποστολής (πλέον Φ.Π.Α.) που προσέφερε ο ανάδοχος, τον οποίο και επιβαρύνουν.
Ο Φ.Π.Α. και µόνο βαρύνει τον Εργοδότη (Ταµείο).
3. Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει σε κάθε Τοµέα, τα εξής:
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Α) Θεωρηµένο φορολογικό παραστατικό (π.χ. Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών).
Β) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας.
Γ) Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN).
∆) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο.
4. Ο ανάδοχος έχει καταθέσει την υπ’ αριθµ…………………….….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
ποσού………….. ευρώ, ίσου µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α., η οποία θα
παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της σύµβασης, εφόσον έχει
εκκαθαρισθεί κάθε οικονοµική εκκρεµότητα µε τον Εργοδότη.
∆. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους και τις ισχύουσες
Προδιαγραφές από τη σχετική Νοµοθεσία για αντίστοιχο έργο. Σε περίπτωση αθέτησης των
υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και
επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016.
Σύµφωνα µε το άρθρο 18 § 2 του Ν. 4412/2016 κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι
οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄ του ανωτέρω νόµου.
Ο Ανάδοχος οφείλει, βάσει της παρούσας, κατά τη διάρκεια των εργασιών, να χρησιµοποιεί µόνο
προσωπικό το οποίο θα ασφαλίζει στα προβλεπόµενα από το νόµο Κύρια και Επικουρικά Ταµεία
Ασφάλισης.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας προς
αποφυγή ατυχηµάτων του προσωπικού ή τρίτων, καθώς και η λήψη παντός αναγκαίου µέτρου προς
αποφυγή ζηµιών στους χώρους των εκτελουµένων εργασιών και στους υπολοίπους χώρους του κτηρίου.
Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα µπορούσε να αποκτήσει καµία εργασιακή ή άλλης φύσεως σχέση µε το
προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των συµφωνηθεισών από τη σύµβαση
εργασιών και δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την πληρωµή της µισθοδοσίας, των ασφαλιστικών
εισφορών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική µε το προσωπικό υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και
υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
Ε. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση στην περίπτωση παραβίασης των
συµβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, αλλά και να αξιώσει από αυτόν την καταβολή αποζηµίωσης
για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία που θα προκληθεί από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της
σύµβασης.
ΣΤ. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.
Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και
υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας.
2.
Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους.
3.
Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να ασκήσουν τα
νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά τους δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά.
4. Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συµφωνούνται όλοι
ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συµβατικής σχέσεως των
συµβαλλοµένων µερών.
5.
Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως την σύµβαση που θα υπογραφεί, µε έγγραφη
προειδοποίηση του Αναδόχου προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους
(π.χ. µετεγκατάσταση, κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.).
6.
Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης, θα γίνεται
προσπάθεια συναινετικής επίλυσης µεταξύ των συµβαλλοµένων.
Σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί δυνατή, αρµόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών,
εφαρµοστέο δε δίκαιο το Ελληνικό.
Αυτά συµφωνήθηκαν µεταξύ των συµβαλλοµένων και για επικύρωση της συµφωνίας τους συντάχθηκε
και υπογράφηκε η παρούσα σύµβαση σε (3) τρία πρωτότυπα ίσης αξίας και έλαβε από ένα το κάθε
συµβαλλόµενο µέρος, ενώ ένα θα καταχωρηθεί στο αρχείο συµβάσεων του Ε.Τ.Α.Α.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
του ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α.

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ
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