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«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ»

Αθήνα, 22 / 02 / 2013
Αθήνα
Αριθ πρωτ
Αριθ.
πρωτ:17.4 / 665

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αριθµ. Πρόσκλησης: 17.4/665/22-02-2013
2013

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
Ταχ. ∆ιεύθυνση:

Λ. Συγγρού 83

Ταχ. Κώδικας:

117 45, ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:

Ε. ΖΕΡΒΑ,
ΖΕΡΒΑ Ν.ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ

Τηλ.:

210-92
92 85 112,
112 210-9285129

Φαξ:

210-92
92 33 119

E-mail:

e.zerva
zerva@asylo.gov.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (Αγορά)
«ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ»

Προϋπολογιζόµενη ∆απάνη: 9.250,00€συµπεριλαµβανοµένου
συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α. 23%

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Αριθµ. Πρόσκλησης:

665/2013

Είδος Πρόσκλησης:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος κατάθεσης σφραγισµένων προσφορών
σε €

Κριτήριο:

Χαµηλότερη Τιµή

Τύπος Προµήθειας:

Αγορά ειδών τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικών συσκευών
(Περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα Π.1.)

Αναθέτουσα Αρχή:

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

Φορέας για τον οποίο
προορίζονται οι
προµήθειες:
Προϋπολογισµός :

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής
9.250,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.
Οι πιστώσεις θα βαρύνουν την ΣΑΕ 050/2 και εντάσσονται στο έργο
Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων. Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά
ποσοστό 75% από το Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων (Τ.Ε.Σ.) και 25%
από Εθνικούς Πόρους

Ηµεροµηνία
Αξιολόγησης
προσφορών:

των Πέµπτη 28-02-2013 και ώρα 10:00

Τόπος
Αποσφράγισης:

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Συγγρού 83, Αθήνα, 1ος
όροφος, Αίθουσα διαγωνισµών)

Αρµόδιο όργανο για
την αποσφράγιση
των προσφορών:

Η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών η οποία ορίστηκε από
την υπ’ αριθ. Φ.17.3/387/04-02-2013 (Α∆Α: BΕΥΣΙ-ΣΜΙ)
απόφαση ∆/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

Χρόνος υπογραφής
σύµβασης

Έως 01/03/2013

Χρόνος παράδοσης
υλικών:
Τόπος παράδοσης
υλικών:
Πληροφορίες:

Σε καµµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι
µεταγενέστερος της 06/03/2013. Προσφορές µε χρόνο
παράδοσης πέραν της 06/03/2013 απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου, ∆ήµου Ορεστιάδας,
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τους υπαλλήλους
του Γραφείου Προµηθειών του Τµήµατος Οικονοµικών
Υπηρεσιών (Τηλ. 210-92 85 112 & 210-92 85 129).
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Συντετµηµένη
προθεσµία

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη προσκαλεί
προµηθευτές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την «Προµήθεια τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικών
συσκευών» για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου του ∆ήµου Ορεστιάδας, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία και πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε τα ακόλουθα:

1. Τον Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7/Β/26-01-2011) «Ίδρυση Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής»
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α’) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και
κατάργηση Υπηρεσιών».
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 86/2012 (ΦΕΚ 221 Α’) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
4. Την υπ αριθ. ΕΜ/1-Β/89/3.9.2012 (ΦΕΚ 2420/Β/03-09-2012) Απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη περί «Μεταβίβασης αρµοδιοτήτων στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής
Προστασίας, τον Γενικό ∆ιευθυντή Συντονισµού, του Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων, τον ∆ιευθυντή του
Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, τους Προϊσταµένους Τµηµάτων της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας καθώς και τους ∆ιευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και της Κεντρικής
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής».
5. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των ∆απανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις»
6. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α’/1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων»
7. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»
8. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005»
9. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’/2010) «∆ικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων
– εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L
76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)
10.
Τη Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) µε Αριθµό 117/2009,
σύµφωνα µε την οποία η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρµόζεται στις
διαγωνιστικές διαδικασίες
11.

Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη»
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12.
Την υπ’ αριθµ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β’/2010) Απόφαση του Υπ. Οικονοµικών
«Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
13. Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α’/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
14. Το Π.∆. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α’/1998) «∆ιαδικασία ελέγχου εκκαθάρισης και εντολής πληρωµής
των δαπανών του ∆ηµοσίου»
15. Την υπ’ αριθµ. Φ.17.3/387/04-02-2013(Α∆Α: BΕΥΣΙ-ΣΜΙ) απόφαση ∆/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής, µε την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης.
16. Του υπ’ αριθµ. ∆.Υ. από 16//03/2011 Εγχειριδίου Επιλέξιµων Κανόνων που αφορούν
συγχρηµατοδοτούµενα έργα στο πλαίσιο του γενικού προγράµµατος «Αλληλεγγύη και ∆ιαχείριση
µεταναστευτικών ροών» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
17. Της υπ’ αριθµ. ΕΟ502 ΤΡΟΠ1 από 06/12/2011 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, περί έγκρισης ένταξης στο Π.∆.Ε. 2011 του
Ετήσιου
Προγράµµατος 2011 του Τ.Ε.Σ., στην ΣΑΕ/050/2.
18. Το υπ’ αριθµ. 72849/13/175809 από 04/02/2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 1ο ΤΜ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
19. Το υπ’ αριθµ. 4.1/434/07-02-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
20. Την µε αριθµ. 8000/20/4/10/2/13-γ΄/14-02-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσµευσης της
δαπάνης, του Ευρωπαϊκού Ταµείου Εξωτερικών Συνόρων.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Πέµπτη 28/02/2013 και ώρα 10:00,στην
αίθουσα διαγωνισµών του 1ου ορόφου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Συγγρού 83-Αθήνα), σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/95, σε συνδυασµό µε το άρθρο 2, παρ. 12 του Ν. 2286/95 και το
Π.∆. 118/2007.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους µέσα σε ένα ενιαίο σφραγισµένο
φάκελο, µε απόδειξη (αριθµό πρωτοκόλλου), µέχρι την Πέµπτη, 28/02/2013 και ώρα 09:00,στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας (2ος όροφος, κα. Καρυώτη). Οι προσφορές, που κατατίθενται µετά την
παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής
στους προµηθευτές. Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ηµέρες
(ηµερολογιακές), προσµετρούµενες από την εποµένη ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορά
που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την πρόσκληση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία φακέλου προσφοράς, θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα
µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους, για τους οποίους δεν
υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην Ελληνική και οι οποίες ενδέχεται να είναι στην Αγγλική
γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόµενα στην Τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά
τεχνικά στοιχεία, που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
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Σε περίπτωση που οι προµηθευτές συµµετέχουν στην αποσφράγιση των προσφορών µε
αντιπρόσωπό τους, πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά και παραστατικό
εκπροσώπησης επικυρωµένο.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών πρέπει να είναι παρόντες τα µέλη της Επιτροπής
αξιολόγησης προσφορών, ενώ µπορεί να είναι παρών και ένας εκπρόσωπος από κάθε υποψήφιο ανάδοχο.
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίµηµα της προσφοράς τους ανά είδος ως εξής:
καθαρή αξία είδους (τιµή µονάδος) – συνολική καθαρή αξία ποσότητας είδους- συνολική καθαρή αξία
προσφοράς οµάδας ειδών, συνολική αξία ΦΠΑ – συνολική δαπάνη προσφοράς οµάδας ειδών
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και να συµπληρώνουν και υπογράφουν τον σχετικό πίνακα Π.3. Οικονοµικής
Προσφοράς. Οι τιµές των προσφορών θα πρέπει να εκφράζονται σε Ευρώ €. Εφόσον από την προσφορά
δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ή η προσφορά δεν εκφράζεται σε Ευρώ €, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος µε τη µικρότερη συνολική τιµή προσφοράς του συνόλου
των οµάδων, εφόσον τα προσφερόµενα είδη καλύπτουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις τεχνικές
προδιαγραφές της πρόσκλησης, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Π.2. και τα
συνηµµένα Παραρτήµατα Α και Β. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν προσφορά µόνο για
το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών (σύµφωνα µε τον Πίνακα Π.1.) και θα καλύπτει, µε ποινή
ακυρότητας, το σύνολο των ειδών των οµάδων και των τεχνικών προδιαγραφών όλων των
ειδών για τα οποία υποβάλλει προσφορά.
Ο Ανάδοχος βαρύνεται και µε τις νόµιµες υπέρ τρίτων κρατήσεις ήτοι:
(επί της συµβατικής αξίας)

ΑΡΧΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

0,10%

ΜΤΠΥ

3% (επί της συµβατικής αξίας)

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

2% (2%επί του 3% του ΜΤΠΥ)

ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

20% (20%επί του 2% του Χαρτοσήµου)

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

4% επί της καθαρής αξίας για την οποία χορηγείται
βεβαίωση (Ν. 2198 αρ. 24/1994)

Οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των
οµάδων της πρόσκλησης. Γίνονται δεκτές µόνο προσφορές για το σύνολο των ποσοτήτων της
προκηρυχθείσας οµάδας.

Τέλος, µετά την κατάθεση των προσφορών, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι
υποψήφιοι ανάδοχοι µπορούν να παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο
είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά τη σχετική
γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω,
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα
από το αρµόδιο όργανο.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Εφ΄όσον απαιτηθεί από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα παραλάβει τα είδη της παρούσας
πρόσκλησης στο ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου, οι ανάδοχοι θα τοποθετήσουν αυτά στους χώρους που θα τους
υποδειχθούν και για τα είδη που απαιτείται εγκατάσταση, εκπαίδευση ή λειτουργία θα πρέπει να γίνει από
τον ανάδοχο ταυτόχρονα µε την παράδοση, προκειµένου να πιστοποιηθεί η σωστή λειτουργία όλων των
ειδών.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τυχόν εγγυήσεις των προσφερόµενων ειδών σε
διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να ελέγξει την ποιότητα των ειδών εάν είναι
σύµφωνη µε τις Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης και να απορρίψει εφ’ όσον διαπιστώσει
τυχόν ελαττωµατικά είδη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς του ο Προσφέρων θα περιέχει: α) φάκελο δικαιολογητικών β)
φάκελο µε την τεχνική προσφορά και γ) ένα σφραγισµένο φάκελο µε την οικονοµική προσφορά η
οποία θα είναι σύµφωνη µε το υπόδειγµα Π.3. της παρούσης Πρόσκλησης. Οι οικονοµικές προσφορές
των υποψηφίων που δεν θα βρίσκονται σε σφραγισµένο φάκελο απορρίπτονται.
Πάνω στο φάκελο της προσφοράς πρέπει οπωσδήποτε να είναι γραµµένα:
1. η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
2. ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που εξέδωσε την πρόσκληση υποβολής προσφορών,
3. ο αριθµός της Πρόσκλησης,
4. η ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών και
5. τα στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου.
6. η ένδειξη: «να ανοιχθεί µόνο από την αρµόδια Επιτροπή προµηθειών»
Οι φάκελοι των δικαιολογητικών, της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ενώ επιπλέον πρέπει να γράφουν και τον αντίστοιχο τίτλο που να δηλώνει
το περιεχόµενο του φακέλου.
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.
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007, µε την έκδοση
σχετικής απόφασης από τον ∆/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, αφού η αρµόδια Επιτροπή
αξιολόγησης των προσφορών, εισηγηθεί δια του Πρακτικού της, την ανάθεση της δαπάνης στον
προµηθευτή που προσέφερε την χαµηλότερη συνολική τιµή.
Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής διατηρεί το δικαίωµα ανάθεση της προµήθειας, για ολόκληρη, ή
µεγαλύτερη, ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό (%) στα 100. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να
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υπερβαίνει το 30% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι 100.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας, ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για
ανάθεση µέρους της ποσότητας, κάτω του καθοριζοµένου από την διακήρυξη ποσού, απαιτείται
προηγουµένως από τον προµηθευτή αποδοχή.
Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας, µπορεί
παράδοσης, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Προµηθειών.

να µετατίθεται ο χρόνος

Η ανακοίνωση ανάθεσης γίνεται µε έγγραφο προς τον µειοδότη από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής.
ΕΛΕΓΧΟΣ
Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, δύναται να γίνει έλεγχος από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές
Ελεγκτικές Αρχές.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης: Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανάθεση,
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και πρέπει να είναι
σύµφωνη µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 παρ.5 του π.δ.118/2007 ‘’Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου
(Κ.Π.∆.)’’. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του π.δ.118/2007 ‘’Κανονισµός
Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)’’.
Εγγύηση συµµετοχής στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής
προσφορών δεν απαιτείται.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την ανάθεση της προµήθειας, ο ανάδοχος καλείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.
118/2007 να υπογράψει σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή (Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής). Η σύµβαση
υπογράφεται από εκείνον στον οποίο ανατίθεται η προµήθεια, τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή άλλο
πρόσωπο µε νόµιµα θεωρηµένη εξουσιοδότηση αυτού, στο γραφεία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
(Συγγρού 83, 117 45 ΑΘΗΝΑ).
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή θα γίνει σε Ευρώ €, καταβάλλοντας το 100% της αξίας, µετά την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των ειδών, µε έκδοση επιταγής της ΤτΕ, στο όνοµα του αναδόχου από τον υπόλογο
διαχειριστή της ΣΑΕ 050/2 µε την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών . Τα έξοδα µεταφοράς
των ειδών στο ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου του ∆ήµου Ορεστιάδας, βαρύνουν τον ανάδοχο.
Α) ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο Προσφέρων θα πρέπει να περιλαµβάνει στο φάκελο δικαιολογητικών τα εξής έγγραφα:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
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•

Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία
συµµετέχουν,

•

Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:
i. δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π∆60/2007, ήτοι:
•

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2,
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου

•

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου

•

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

•

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για
την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες

•

κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

ii. δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί
εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
iii. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
iv. είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελµα και για τα αλλοδαπά πρόσωπα ότι είναιεγγεγραµµένοι στα µητρώα του
οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού
v. δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα).
vi. ∆εν είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος,
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vii. ∆εν έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε
οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές.
2. Ο προσφέρων δεσµεύεται στην υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την
προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση όσων εκ των ως άνω δικαιολογητικών
απαιτούνται από την πρόσκληση,
στην αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης των
προσφορών, κατά το στάδιο της ανάθεσης.
Β)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο Προσφέρων στην τεχνική του προσφορά θα περιλαµβάνει:
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνει ότι:
Όλα τα προϊόντα είναι καινούρια και αµεταχείριστα και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που
προσφέρει είναι σύµφωνες µε τα Παραρτήµατα Α και Β,του Πίνακα Π.2.
Το τηλεφωνικό κέντρο και οι τηλεφωνικές συσκευές θα παραδοθούν, στο ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου του
∆ήµου Ορεστιάδας, στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την τεκµηρίωση των
Τεχνικών Προδιαγραφών.

στοιχείων των

Επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να τηρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα
Παραρτήµατα Α και Β, του Πίνακα Π.2. τεχνικών προδιαγραφών.

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στην σφραγισµένη οικονοµική του προσφορά ο Προσφέρων θα πρέπει να περιλαµβάνει τους
πίνακες οικονοµικής προσφοράς συµπληρωµένους και υπογεγραµµένους, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα
Πινάκων Οικονοµικής προσφοράς Π.3.
Προσφορές που θα περιέχουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η τιµή που θα ληφθεί υπόψη για την επιλογή του µειοδότη θα είναι η χαµηλότερη συνολική τιµή
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

∆) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1) Οι προσφορές ανοίγονται την ηµέρα και ώρα αποσφράγισης προσφορών, σύµφωνα µε την εξής
σειρά, ήτοι:
- Έλεγχος δικαιολογητικών
- Έλεγχος τεχνικής προσφοράς
- Έλεγχος οικονοµικής προσφοράς
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2) Αν ο προσφέρων δεν προσκόµισε τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση τότε η προσφορά
απορρίπτεται.
Η ίδια µεθοδολογία ακολουθείται και για τις τεχνικές προδιαγραφές.
3) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών εφ’ όσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, ανακοινώνει το
αποτέλεσµα την ίδια ηµέρα και ζητάει από τον µειοδότη την προσκόµιση εντός δύο (2) ηµερών των
δικαιολογητικών που απαιτούνται στην παράγραφο 2 του «Α) ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» της
παρούσης πρόσκλησης. Στην συνέχεια η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της µε συνηµµένα τα
δικαιολογητικά του µειοδότη στις Οικονοµικές Υπηρεσίες, για την έκδοση απόφασης ανάθεσης.
4) Ο ∆/ντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής εκδίδει απόφαση ανάθεσης και καλεί τον µειοδότη
προς υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
5) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007)
«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»

Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

***Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών θα
αποσταλεί ηλεκτρονικά στην Υ∆ΕΑΠ m.el_tes@astynomia.grκαι m.o.yp_tes@astynomia.gr ,
προκειµένου να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του Ταµείου Εξωτερικών Συνόρων, του
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη µαζί µε το σώµα των Τεχνικών
Προδιαγραφών. Το κείµενο της παρούσας θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια»
www.diavgeia.gov.gr, στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
www.eprocurement.gov.gr Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων
της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
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Π.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΕΛΕΦΩΝΟΥ»
ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 665/2013
ΟΜΑ∆Α Α.ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 23%

Τηλεφωνικό κέντρο

1

7.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισµού οµάδας Α. σε Ευρώ (Αριθµητικώς)
Με ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ MΕ ΦΠΑ (€)

7.000,00

7.000,00€

ΟΜΑ∆Α Β. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ MΕ ΦΠΑ (€)

Συσκευή τηλεφώνου
(µαύρο χρώµα)

45

50,00

ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισµού οµάδας Α. σε Ευρώ (Αριθµητικώς)
Με ΦΠΑ 23%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.250,00

2.250,00€

9.250,00€

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Το σύνολο του προϋπολογισµού της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τα τηλεφωνικό κέντρο
και συσκευών τηλεφώνου, ποσού 9.250,00 €, είναι δεσµευτικό. Η ανάθεση της προµήθειας των παραπάνω
ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τις προσφορές των υποψηφίων, στον προσφέροντα την χαµηλότερη συνολική
τιµή και για το σύνολο των ειδών και των δύο (2) οµάδων του Πίνακα Π.1. Η συνολική παραγγελία προς
τον µειοδότη δεν πρέπει να ξεπεράσει το ανωτέρω ποσό.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ 23%
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Ηµεροµηνία ……/……./2013
Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος

Π.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ»
ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 665/2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΚΕΦ ΑΛ ΑΙ Ο 1

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α ΦΕ Σ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Α ’ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
Η κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών τουΚέντρου Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Π.Ε. Έβρου.

Β ’ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

1. Εξωτερικές γραµµές ISDN-BRA:Κατ΄ελάχιστο οκτώ (8) .
2. Εξωτερικές γραµµέςPSTN:Κατ΄ελάχιστο τέσσερις (4).
3. Εσωτερικές γραµµές : Κατ΄ελάχιστο σαράντα (40) αναλογικές εσωτερικές γραµµές και
δέκα έξι (16) ψηφιακές εσωτερικές γραµµές.
4. ∆υνατότητα ταυτόχρονης συνοµιλίας κατ΄ελάχιστο οκτώ (8) υπαλλήλων.
5. ∆υνατότητα ταυτόχρονης συνδιάλεξης κατ΄ελάχιστο έξι (6) υπαλλήλων.
6. ∆υνατότητα επέκτασης/αναβάθµισης µε την προσθήκη επιπλέον µονάδων/καρτών.
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7. Ενσωµάτωση κάρτας Ε1 για διασύνδεση µε το δίκτυο POLICEONLINE.
8. Ύπαρξη συστήµατος VOICE MAIL.
9. Ύπαρξη συστήµατος προαπάντησης.
10. Ύπαρξη ένδειξης γραµµών σε αναµονή.
11. ∆υνατότητα αναγνώρισης καλούντος για όλους τους συνδροµητές.

Γ’ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

1.-Εγγυήσεις - Τεχνική Υποστήριξη
α. Η προµηθεύτρια Εταιρεία, να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών, από της
οριστικής παραλαβής του υπό προµήθεια υλικού

από την Επιτροπή Παραλαβής,µε την

υποχρέωση του προµηθευτή να αντικαθιστά τα φθειρόµενα εξαρτήµατα ή µέρη, λόγω κακής
κατασκευής, χωρίς καµία επιβάρυνση του ∆ηµοσίου εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών από της
σχετικής ειδοποιήσεως της ενδιαφερόµενης Υπηρεσίας.
β. Ο Προµηθευτής πρέπει να διαθέτει παρακαταθήκη µε όλα τα ανταλλακτικά και παρελκόµενα
για δέκα (1Ο) τουλάχιστον έτη από της οριστικής παραλαβής του υλικού από την Επιτροπή
Παραλαβής και θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών αν τούτο ζητηθεί από
τηνενδιαφερόµενη Υπηρεσία (µέγιστοςχρόνος30ηµέρες) µελογική αναπροσαρµογή των τιµών
(κατά τα κρατούντα στην Ελληνική αγορά) ή ο Προµηθευτής πρέπει να εγγυηθεί την
υποστήριξη µε όλα τα ανταλλακτικά και παρελκόµενα για δέκα (1Ο) τουλάχιστον έτη και να
προσκοµίσει προς τούτο σχετική έγγραφη βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρίας.
γ. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση – συντήρηση µε άρτια οργανωµένα τεχνικά εργαστήρια. Θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο τεχvικό προσωπικό για την
συντήρηση και επισκευή του υλικού και να δοθούν στην τεχνική προσφορά επαρκή στοιχεία
πουνα αποδεικνύουν την αυτάρκεια του προµηθευτή στην Ελλάδα, τόσο σε ανθρώπινο
δυναµικό, όσο και σε ανταλλακτικά καθώς και αναλυτική κατάσταση των αντιπροσώπων και
του δικτύου τεχνικών εργαστηρίων που διαθέτει ανά την επικράτεια.
δ. Ο χρόνος ανταπόκρισης για παροχή τεχνικής βοήθειας - συντήρησης - επισκευής θα είναι
εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από τnς ειδοποιήσεως εκ µέροuς της ενδιαφερόµενης
Υπηρεσίας. Η προµηθεύτρια Εταιρεία, υποχρεούται σε κάθε περίπτωση εντός επτά (7)
εργασίµων ηµερών από της ειδοποιήσεως εκ µέρους της ενδιαφερόµενης Υπηρεσίς να προβεί
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στην επισκευή του υλικού, διαφορετικά πρέπει να το αντικαταστήσει αµέσως µετά την εκπνοή
της εν λόγω προθεσµίας, µε άλλο του ιδίου τύπου µέχρι την επισκευή του.
ε. Μετά την τρίτη επισκευή, εάν εµφανισθεί η ίδια βλάβη εντός ενός (1) έτους από την
οριστική παραλαβή του από την ενδιαφερόµενη Υπηρεσία, το υλικό θα επιστρέφεται στον
Προµηθευτή µε την υποχρέωση της αντικαταστάσεως του µε άλλο καινούριο. Ως βλάβες για
τις οποίες ισχύει η παραπάνω δέσµευση, δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό
χειρισµό αυτού. Σε περίπτωση αδυναµίας του προµηθευτή να το αντικαταστήσει, τότε ο
προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει στην ενδιαφερόµενη Υπηρεσία, τη συµβατική αξία
του υλικού και των παρελκοµένων του.
στ. Η µη έγκαιρη και αποτελεσµατική παροχή τεχνικής υποστήριξης, η µη διάθεση των
αιτούµένων ανταλλακτικών εντός του καθοριζόµενου χρονικού ορίου, καθώς και η καταστρατήγηση των λοιπών όρων της σύµβασης εκ µέρους του προµηθευτή, αποτελούν λόγο επιβολής
των προβλεπόµενων κυρώσεων από τη σχετική νοµοθεσία.

2.- Παράδοση-Εγκατάσταση/ Παραλαβή Υλικού–Έλεγχοι

α. Το υλικό θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί µε όλα τα παρελκόµενά του, που είναι αναγκαία
για τηνοµαλή λειτουργία του, καθώς επίσης και µε δύο (2) πλήρεις σειρές τεχνικών εγχειριδίων
(SERVICE MANUAL) στα γραφεία της ενδιαφερόµενης Υπηρεσίας.
β.Το υλικό θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χειρισµού στην Ελληνική γλώσσα.
γ. Χρόνος παράδοσης-εγκατάστασης: Εντός του χρόνου που ορίζεται στην παρούσα
Πρόσκληση µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
δ. Κατά την παραλαβή θα διενεργηθεί λειτουργικός έλεγχοςστα γραφεία της ενδιαφερόµενης
Υπηρεσίας ,προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας, κατά την κρίση της ορισθείσας
προς παραλαβή Επιτροπής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Α' ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
Η κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Π.Ε. Έβρου.

Β’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ T/Φ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1. Ύπαρξη οθόνης πολλαπλών ενδείξεων
2.Ύπαρξη προγραµµατιζόµενων πλήκτρων
3. Ύπαρξη εσωτερικής µνήµης τουλάχιστον είκοσι (20) αριθµών
4. ∆υνατότητα αναγνώρισης κλήσεων
5. ∆υνατότητα αυτόµατης επανάκλησης
6. ∆υνατότητα προώθησης κλήσεων
7. ∆υνατότητα κλειδώµατος συσκευής για φραγή κλήσεων
8. ∆υνατότητα επιλογής έντασης και ήχου κλήσης

Γ' ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

1.-Εγγυήσεις - Τεχνική Υποστήριξη
α. Η προµηθεύτρια Εταιρεία, να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών από της
οριστικής παραλαβής των συσκευών από την Επιτροπή Παραλαβής µε την υποχρέωση του
προµηθευτή να αντικαθιστά τα φθειρόµενα εξαρτήµατα ή µέρη, λόγω κακής κατασκευής, χωρίς
καµία επιβάρυνση του ∆ηµοσίου εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών από της σχετικής
ειδοποιήσεως της ενδιαφερόµενης Υπηρεσίας.
β. Ο Προµηθευτής πρέπει να διαθέτει παρακαταθήκη µε όλα τα ανταλλακτικά και παρελκόµενα
για δέκα (1Ο) τουλάχιστον έτη από της οριστικής παραλαβής των συσκευών από την Επιτροπή
Παραλαβής και θα ικανοποιείτις απαιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών αν τούτο ζητηθεί από
την ενδιαφερόµενη Υπηρεσία (µέγιστος χρόνος 30 ηµέρες) µε λογική αναπροσαρµογή των
τιµών (κατά τα κρατούντα στην Ελληνική αγορά) ή ο Προµηθευτής πρέπει να εγγυηθεί την
υποστήριξη µε όλα τα ανταλλακτικά και παρελκόµενα για δέκα (1Ο) τουλάχιστον έτη και να
προσκοµίσει προς τούτο σχετική έγγραφη βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρίας.
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γ. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση – συντήρηση µε άρτια οργανωµένα τεχνικά εργαστήρια. Θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο τεχvικό προσωπικό για την
συντήρηση και επισκευή των συσκευών και να δοθούν στην τεχνική προσφορά επαρκή
στοιχεία που να αποδεικνύουντην αυτάρκεια του προµηθευτή στην Ελλάδα, τόσο σε
ανθρώπινο δυναµικό, όσο και σε ανταλλακτικά καθώς και αναλυτική κατάσταση των
αντιπροσώπων και του δικτύου τεχνικών εργαστηρίων που διαθέτει ανά την επικράτεια.
δ. Ο χρόνος ανταπόκρισης για παροχή τεχνικής βοήθειας - συντήρησης - επισκευής θα είναι
εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από τnς ειδοποιήσεως εκ µέροuς της ενδιαφερόµενης
Υπηρεσίας. Η προµηθεύτρια Εταιρεία, υποχρεούται σε κάθε περίπτωση εντός επτά (7)
εργασίµων ηµερών από της ειδοποιήσεως εκ µέρους της ενδιαφερόµενης Υπηρεσιάς να προβεί
στην επισκευή της συσκευής, διαφορετικά πρέπει να την αντικαταστήσει αµέσως µετά την
εκπνοή της εν λόγω προθεσµίας, µε άλλη του ιδίου τύπου µέχρι την επισκευή του.
ε. Μετά την τρίτη επισκευή, εάν εµφανισθεί η ίδια βλάβη εντός ενός (1) έτους από την
οριστική παραλαβή τους από την ενδιαφερόµενη Υπηρεσία, η συσκευή θα επιστρέφεται στον
Προµηθευτή µε την υποχρέωση της αντικαταστάσεως της µε άλλη καινούρια. Ως βλάβες για
τις οποίες ισχύει η παραπάνω δέσµευση, δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό
χειρισµό της συσκευής.Σε περίπτωση αδυναµίας του προµηθευτή να την αντικαταστήσει, τότε
ο προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει στην ενδιαφερόµενη Υπηρεσία , τη συµβατική αξία
της συσκευής και των παρελκοµένων της.
στ. Εάν διαπιστωθεί η ίδια βλάβη υποτροπιάζουσα σε ποσοστό µεγαλύτεροτου 30% των
συσκευών, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη της εγγύησης, ολόκληρη η συµβατική
ποσότητα των συσκευών επιστρέφεται στον προµηθευτή µε την υποχρέωση να καταβάλει
στην ενδιαφερόµενη

Υπηρεσία, την ολική συµβατική αξία των συσκευών και των

παρελκοµένων τους. Για τη µέχρι τότε πιθανή χρήση του υλικού που επιστρέφεται σύµφωνα
µε την παραπάνω διαδικασία, δεν καταβάλλεται στον Προµηθευτή κανένα απολύτως τίµηµα.
ζ. Η µη έγκαιρη και αποτελεσµατική παροχή τεχνικής υποστήριξης, η µη διάθεση των
αιτούµένων ανταλλακτικών εντός του καθοριζόµενου χρονικου ορίου, καθώς και η καταστρατήγηση των λοιπών όρων της σύµβασης εκ µέρους του προµηθευτή, αποτελούν λόγο επιβολής
των προβλεπόµενων κυρώσεων από τη σχετική νοµοθεσία.
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2.- Παράδοση/ Παραλαβή Υλικού–Έλεγχοι

α. Οι συσκευές θα παραδοθούν µε όλα τα παρελκόµενά τους, που είναι αναγκαία για την
οµαλή λειτουργία τους, καθώς επίσης και µε πέντε (5) πλήρεις σειρές τεχνικών εγχειριδίων
(SERVICE MANUAL) στα γραφεία της ενδιαφερόµενης Υπηρεσίας.
β.Η κάθε συσκευή θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χειρισµού στην Ελληνική γλώσσα.
γ. Χρόνος παράδοσης: Εντός ενός (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης, στην
ενδιαφερόµενη Υπηρεσία.
δ. Κατά την παραλαβή θα διενεργηθούν στις συσκευές οι παρακάτω έλεγχοι :
(1). Μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση τυχόν παραµορφώσεων, κακώσεων του
επιµεληµένου της κατασκευής, σύµφωνα µετις απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας
των τεχνικών όρων της σύµβασης καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτηµάτων και
του καινούριου του υλικού.
(2). Λειτουργικός έλεγχος στα γραφεία της ενδιαφερόµενης Υπηρεσίας ,προς διαπίστωση

κανονικού της λειτουργίας, κατά την κρίση της ορισθείσας προς παραλαβή Επιτροπής
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του

Π.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ)
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ»
ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 665/2013
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την υπ’ αριθµό 17.4/665 από 22/02/2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών, για την
προµήθεια τηλεφωνικού κέντρου και συσκευών τηλεφώνου του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆.Ο.Υ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ Υ.Π.Υ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑ∆Α Α. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑ∆ΑΣ (ΚΑΘΑΡΗΑΞΙΑ )

1. ΤηλεφωνικόΚέντρο

1

ΣΥΝΟΛΟ Καθαρής αξίας Προσφοράς οµάδας Α. σε Ευρώ (Αριθµητικώς)
Σύνολο ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α.
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ΚΑΘΑΡΗΑΞΙΑ ΣΕ

€

ΟΜΑ∆Α Β.ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΤΙΜΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

2. Συσκευή Τηλεφώνου

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΘΑΡΗΑΞΙΑ ΣΕ

ΜΟΝΑ∆ΑΣ (ΚΑΘΑΡΗΑΞΙΑ )

€

45

ΣΥΝΟΛΟ Καθαρής αξίας Προσφοράς οµάδας Β. σε Ευρώ (Αριθµητικώς)
Σύνολο ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Όλα τα προαναφερόµενα είδη θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Α και Β, του
Πίνακα Π.2 της υπ’ αριθµ.: 17.4/665 από 22/02/2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών
της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, τους οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους
οποίους αποδέχοµαι πλήρως.

Τόπος / ηµεροµηνία
Ο προσφέρων
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΞΙΑ
ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

:
:

# ............................. #€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23%
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ………………………………………….., ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ (ΚΕ.Π.Υ.) ΦΥΛΑΚΙΟΥ».

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Στην Αθήνα σήµερα την ………η του µηνός ……………..του έτους 2013, ηµέρα …………. και ώρα ………….., οι κάτωθι
συµβαλλόµενοι:

α) Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, εκπροσωπούµενο µε βάση τις κείµενες διατάξεις, από τον ……………….∆ιευθυντή της
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, και που θα αποκαλείται στην συνέχεια, χάριν συντοµίας *Αναθέτουσα Αρχή* ή * Υπηρεσία*
και
β) Ο/Η ………………………..του ………………. και της …………….. γεν. ……………..στ… …………………….. κατ………………..
µε Α.∆.Τ.: …………….. , µε Α.Φ.Μ.: ……………. και που θα αποκαλείται στη συνέχεια χάριν συντοµίας *Προµηθευτής*,
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

1. Με την υπ’ αριθ………………..’ από ……………….. Απόφαση του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,
κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της υπ’ αριθ. ……………’ από
……………….∆ιακήρυξης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, που διενεργήθηκε την ……………….και ώρα ………………………΄ για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ………………………………………………………………., ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
(ΚΕ.Π.Υ.) ΦΥΛΑΚΙΟΥ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας, στον ανωτέρω συµβαλλόµενο
προµηθευτή.

2. Ύστερα από τα ανωτέρω, η Υπηρεσία, αναθέτει στον προµηθευτή την προµήθεια των ειδών της/των ΟΜΑ∆ΑΣ/ΩΝ
…. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ……… ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ της υπ’ αριθµό ……………………….από …………..
∆ιακήρυξης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες, τις οποίες αυτός (ο προµηθευτής)
αποδέχεται ανεπιφύλακτα:
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ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω.

«Αναθέτουσα Αρχή» είναι η Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

«Προµηθευτής» είναι ο «………………………….. του …………….. και της ………………….., µε Α.∆.Τ.: ………………,
………………………. µε έδρα ………………….., µε Α.Φ.Μ.:…………………. »,ο οποίος ευθύνεται αποκλειστικά έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της προµήθειας που του ανατίθεται µε την παρούσα Σύµβαση.

«Σύµβαση» είναι το παρόν συµφωνητικό και όλα τα συνηµµένα σ' αυτό τεύχη και λοιπά έγγραφα, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.

«Προµήθεια» είναι η προµήθεια ………………………………………………………, για τις ανάγκες του Κέντρου Πρώτης
Υποδοχής Φυλακίου, όπως αυτός εξειδικεύεται στην παρούσα Σύµβαση και τα οποία αναλαµβάνει να προµηθεύσει ο
προµηθευτής.
Άρθρο 1
Αντικείµενο σύµβασης
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η προµήθεια ……………………………………………………….., για τις ανάγκες του
Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου, όπως αυτός περιγράφεται αναλυτικά στο ………………………….. της παρούσας
Σύµβασης και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις του …………………………. της υπ’ αριθµό ……………. από
…………….διακήρυξης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, σε συνδυασµό µε την προσφορά του προµηθευτή, στην συνολική
τιµή των ……………………….. # ………………… € #, συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων …………………. και του
Φ.Π.Α. 23%.
Άρθρο 2
Στοιχεία του υπό προµήθεια είδους (Ποσότητες – Τιµή)

Α

ΕΙ∆ΟΣ

/Α

1

…………………………………
..

…
..

…………………………………
..

ΑΡΧΙΚΗ
ΦΑΣΗ

∆ΕΥΤΕΡΗ
ΦΑΣΗ

(ΤΕΜΑΧΙΑ)

(ΤΕΜΑΧΙΑ)

…..

…..

…..

….. €

….. €

…..

…..

…..

….. €

….. €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

….. €

Φ.Π.Α. 23 %

….. €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

….. €

ΤΙΜΗ
(ΜΟΝΑ∆ΑΣ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

Η τιµή της µονάδας θα παραµείνει σταθερή για όλη την διάρκεια της σύµβασης.
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ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘ.ΑΞΙΑΣ

Άρθρο 3
Χρόνος & Τόπος Παράδοσης

1. Ο προµηθευτή υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προµήθεια είδη, στην έδρα του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής
Φυλακίου, µε δαπάνες δικές του, ως παρακάτω:
α) Τις ποσότητες των ειδών που αναγράφονται, στον Πίνακα Π.1. Προϋπολογισµού µέχρι τις 06/03/2013.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την σχετική σύµβαση, εφόσον ο προµηθευτής, καθ’
οποιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγµένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις
3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή, η οποία αν δεν κάνει γνωστή
µε έγγραφό της στην αρµόδια Υπηρεσία τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 20ήµερο από τότε που
συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναµία της για ολική ή µερική εκτέλεση της σύµβασης που ανέλαβε,
δεν έχει δικαίωµα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόµιµα δικαιώµατά της που προκύπτουν απ’ αυτή.

Άρθρο 4
Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα υπό προµήθεια είδη, θα είναι καινούργια και θα πληρούν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις, όπως
αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθµ. της υπ’ αριθµό ……………. από ……………. ∆ιακήρυξη , η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος αυτής.

Άρθρο 5
Ποιοτική-Ποσοτική Παραλαβή

Η Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει από την αρµόδια τριµελή Επιτροπή, σύµφωνα
µε την όρους της ∆ιακήρυξης και της παρούσας Σύµβασης και µε την σύνταξη σχετικών Πρακτικών Παραλαβής, τα οποία θα
αποτελούν δικαιολογητικά της δαπάνης.
Άρθρο 6
Πληρωµή

1. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 050/2 του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
«Λοιπά Κοινοτικά Προγράµµατα - Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων», του ετήσιου προγράµµατος 2011
2. Η πληρωµή της συµβατικής αξίας των ειδών στον προµηθευτή, θα γίνει µε την υποβολή των οικείων
δικαιολογητικών, µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς πόρους.
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3. Η πληρωµή της αξίας των ειδών στον προµηθευτή, θα γίνει µε έκδοση επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος, στο
όνοµα της εταιρείας, από τον Υπόλογο ∆ιαχειριστή της Σ.Α.Ε. 050/2 του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη «Λοιπά Κοινοτικά Προγράµµατα - Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων».

Άρθρο 7
Κρατήσεις

1.

Τον προµηθευτή θα βαρύνουν οι παρακάτω νόµιµες κρατήσεις

(επί της συµβατικής αξίας)

ΑΡΧΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

0,10%

ΜΤΠΥ

3% (επί της συµβατικής αξίας)

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

2% (2%επί του 3% του ΜΤΠΥ)

ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

20% (20% επί του 2% του Χαρτοσήµου)

2. Επίσης, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 8
Υπεκµίσθωση – Εκχώρηση δικαιωµάτων

1. Ο προµηθευτής δεν δικαιούται να παραχωρήσει και ιδίως να υπεκµισθώσει σε άλλον την προµήθεια των ειδών της
παρούσας σύµβασης.
2. Επίσης, δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώµατά που απορρέουν από αυτή τη σύµβαση σε οποιοδήποτε φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 9
Κυρώσεις - ποινικές ρήτρες.

Ως προς τις κυρώσεις για εκπρόθεσµη ή πληµµελή εκτέλεση των όρων της σύµβασης και µη συµµόρφωσης σε τυχόν
διατυπωµένες παρατηρήσεις, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του Π.∆.118/2007.
Άρθρο 10
Καταγγελία σύµβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση, εφόσον ο προµηθευτής, καθ’
οποιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγµένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις
του, ο δε προµηθευτής, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή παραλείπει χωρίς νόµιµη αιτία, την πληρωµή του οφειλόµενου,
σύµφωνα µε την παρούσα, συµβατικού τµήµατος.
Άρθρο 11
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Ανωτέρα Βία

1. Σε περίπτωση ανωτέρω βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή, ο οποίος αν δεν κάνει
γνωστά µε έγγραφό του στην Υπηρεσία, τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρω βία σε ένα 20ήµερο από τότε που
συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναµία της για ολική ή µερική εκτέλεση της σύµβασης που ανέλαβε,
δεν έχει δικαίωµα να επικαλεστεί την ανωτέρω βία και τα νόµιµα δικαιώµατά του, που προκύπτουν απ’ αυτή.
2. Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού για
οποιοδήποτε λόγο.
Άρθρο 12
Εγγύηση καλής εκτέλεσης.

1. Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσης σύµβασης, ο προµηθευτής κατέθεσε εγγυητική
επιστολή το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., µε τα
παρακάτω στοιχεία:

Αριθµός

Ηµεροµηνία

Τράπεζα έκδοσης

Ποσό

Υπέρ της
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

2. Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον προµηθευτή µετά την πλήρη και κανονική
εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης.
Άρθρο 13
Βαρύτητα εγγράφων
1. Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Προµηθευτή, ρυθµίζονται από την παρούσα σύµβαση, την ισχύουσα
νοµοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται µε την εν λόγω προµήθεια.
2. Για την άρση τυχόν αµφισβητήσεων ή συγκρουόµενων ρυθµίσεων, εκτός από τους όρους που αναφέρονται ειδικά
στην παρούσα σύµβαση, το κείµενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως
κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόµενα κείµενα µε την ακόλουθη σειρά
ιεραρχίας:
α) η παρούσα σύµβαση.
β) η υπ΄ αριθ. ……………………….. από ………………… ∆ιακήρυξη της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
γ) η προσφορά του προµηθευτή.
3. Όπου προκύπτουν ερµηνευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες αµφισβητήσεις ή κενά ρυθµίσεων ισχύουν οι πλέον
ευεργετικές, για την Αναθέτουσα Αρχή, ρυθµίσεις.

Άρθρο 14
Τροποποιήσεις – Προσθήκες
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1. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, οποτεδήποτε µέσα στα όρια της σύµβασης, να ζητήσει από τον προµηθευτή να
αναθεωρήσει το χρονοδιάγραµµα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στην προµήθεια, εφόσον αυτό δεν
συνεπάγεται αύξηση της δαπάνης.
2. Η παρούσα σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνο όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Άρθρο 15
Επίλυση διαφορών – ∆ιατάξεις
1. Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα
αρµόδια Ελληνικά ∆ικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας (Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής).
2. Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.∆.118/2007

- Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση, η οποία αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε
νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε δύο (2) όµοια πρωτότυπα, σε κάθε ένα από τα οποία επικολλήθηκαν τα προβλεπόµενα
ένσηµα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Ελληνικό ∆ηµόσιο

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Ονοµασία Τράπεζας
Κατάστηµα
Ηµεροµηνία έκδοσης..................

ΠΡΟΣ : Την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……………....…… ΕΥΡΩ …………..

1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι της ενστάσεως της διζήσεως, υπέρ
………………………………….., µέχρι του ποσού των

της Εταιρείας ……………………….. που εδρεύει

ΕΥΡΩ ……………… (………….ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………..), στο οποίο και µόνο

περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης που υπέγραψε µε την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση
Ορεστιάδας, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ………………………………………, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
(ΚΕ.Π.Υ.) ΦΥΛΑΚΙΟΥ».
2. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη δήλωσή σας, ολικά ή µερικά, χωρίς
καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
3. Η παρούσα ισχύει µέχρι την παράδοση και οριστική παραλαβή των συµβατικών ειδών από τον προµηθευτή, στην
Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής
4. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
6. Βεβαιώνεται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
Με εκτίµηση
ΤΡΑΠΕΖΑ
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