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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΘΔΜΑ : «Γηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο
χςνπο εβδνκήληα ηξηώλ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ επξώ *73.800,00*€,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) θεληξηθνχ
εμππεξεηεηή (server) θαη πέληε (5) ηαζκψλ Καηαγξαθήο, ζην πιαίζην ηεο
πινπνίεζεο ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο 2010 ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ
Δμσηεξηθψλ πλφξσλ».
1. αο θάλνπκε γλσζηφ φηη ην 2ν Σκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ
ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνκήζεηα πέληε (5)
ηαζκψλ Καηαγξαθήο, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ
Αιεμαλδξνχπνιεο θαη Οξεζηηάδαο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή,
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο εβδνκήληα ηξηώλ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ επξώ
*73.800,00*€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ θαη Φ.Π.Α.
23%, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη ζε πνζνζηφ 75% απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Δμσηεξηθψλ
πλφξσλ θαη ζε πνζνζηφ 25% απφ Δζληθνχο Πφξνπο.
2. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζηελ έδξα ηεο Γηεχζπλζεο Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ
– Λεσθφξνο Αζελψλ & Αληηγφλεο 2-6, 2νο φξνθνο , ζην γξαθείν 2.65 ηνπ 2νπ Σκήκαηνο,
κέρξη ηελ 30ε ηνπ κελφο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Γεπηέξα, θαη ψξα 10.00΄
π.κ., ε νπνία νξίδεηαη θαη σο εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο Πξνζθνξψλ.
Οη πξνζθνξέο κπνξεί θαη λα απνζηέιινληαη ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο καο
«Γηεχζπλζε Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ/ Σκήκα 2ν Γαθηπινζθνπίαο - Λεσθφξνο Αζελψλ
& Αληηγφλεο 2-6, Σ.Κ. 104 42 - ΑΘΗΝΑ».
Σν 2ν Σκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ, δελ θέξεη επζχλε γηα ην
πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, νχηε γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε άθημεο
απηψλ.
Σν 2ν Σκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ δελ ζα παξαιάβεη
θαθέινπο πξνζθνξψλ θαη ινηπά έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, έζησ
θαη αλ εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.
Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ Γηαγσληζκφ θέξνπλ απνθιεηζηηθά
ηελ επζχλε ηεο έγθαηξεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. Οη πξνζθνξέο πνπ, είηε
ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα, είηε δελ έθζαζαλ εγθαίξσο ζην
2ν Σκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ, ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο
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ελδηαθεξφκελνπο ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ αθφκε θαη αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο
βίαο.
Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο απνδέρεηαη
πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, έλζηαζε
θαηά ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη
φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο. Πξνζθνξά
πνπ πεξηιακβάλεη κε απνδνρή φξσλ ηεο Πξνθήξπμεο ή απφθιηζε απφ απηνχο απνθιείεηαη
σο απαξάδεθηε.
ε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ ζεσξείηαη φηη ε ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θαη ε
ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Τπνςεθίνπ
Αλαδφρνπ.
Η απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 10:00΄ π.κ. ηεο 30-42012 ζην Γξαθείν 2.65 ηνπ 2νπ Σκήκαηνο ηεο Γηεχζπλζεο Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ,
φπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ. Η απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. Καηά ηελ απνζθξάγηζε επηηξέπεηαη λα παξίζηαληαη φινη νη
ππνςήθηνη αλάδνρνη απηνπξνζψπσο ή δηα ησλ λνκίκσλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ
ηνπο.
3. Η δηαδηθαζία ηεο πξνκήζεηαο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
α. Σνπ Ν.2362/1995 (Α΄-247) «πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ
Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ Ν. 3871/2010 θαη
ζπκπιεξσζεί κε ην Π.Γ. 113/2010,
β. Σνπ Ν. 2286/1995 (Α-19) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο
ζπλαθψλ ζεκάησλ»,
γ. Σνπ Π.Γ.118/2007 (Α΄-150) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)»,
δ. Σνπ Π.Γ. 60/2007 (Α΄-64) πεξί πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο
Γηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ‘Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ, έξγσλ, πξνκεζεηψλ & ππεξεζηψλ’, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία
205/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005.
ε. Σελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη ηα επηζπλαπηφκελα ζ’ απηή παξαξηήκαηα:
Α.

Β.

Γ.

Γ.
Δ.
Σ.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ- ΣΗ
ΤΜΒΑΗ
ΚΔΦ. Ι ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΚΔΦ. ΙΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
(ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ, ΑΠΟΡΡΙΦΗ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ)
ΚΔΦ. ΙΙΙ ΟΡΟΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ – ΔΚΣΔΛΔΗ
& ΔΓΓΤΗΔΙ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ –
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ
ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
ΚΔΦ. Ι ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΝΔΟΤ
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΚΔΦ. ΙΙ ΤΝΗΜΜΔΝΟΙ ΠΙΝΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΧΝ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ
ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ
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4. Αληίγξαθν ηεο παξνχζαο κε ηα ζπλεκκέλα ζ’ απηή ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ, θαζψο θαη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο πξνκήζεηαο, παξέρνληαη απφ ηελ
Τπεξεζία καο, Λεσθ. Αζελψλ & Αληηγφλεο 2-6, 2νο φξνθνο, Γξαθείν 2.65, αξκφδηνη: Α/Β΄
ΚΟΦΣΔΡΗ Φίιηππνο ηει. 2105103112 θαη Αξρηθχιαθαο ΛΑΜΠΡΟΚΧΣΟΠΟΤΛΟ
Παλαγηψηεο ηει. 210-5103090 & 210-5103091.
Ο
ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΓΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ
ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΝΣΧΝΙΟΤ
ΣΑΞΙΑΡΥΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
Πξφθεηηαη: 1. γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) θεληξηθνχ
εμππεξεηεηή (server) ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο καο θαη πέληε
(5) ηαζκψλ Καηαγξαθήο Παξαλφκσλ Μεηαλαζηψλ (πιήξε
ζπζηήκαηα Η/Τ), γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ Αζηπλνκηθψλ
Γηεπζχλζεσλ Αιεμαλδξνχπνιεο θαη Οξεζηηάδαο (α. ζην Σκήκα

πλνξηαθήο Φχιαμεο Φεξξψλ – ΚΔ.Π.Τ. Πφξνπ, β. ζην Σκήκα
πλνξηαθήο Φχιαμεο Φεξξψλ, γ. Σκήκα πλνξηαθήο Φχιαμεο
νπθιίνπ, δ. ζην Σκήκα πλνξηαθήο Φχιαμεο Οξεζηηάδαο θαη ε.
Δ.Υ.Π.Α. Φπιαθίνπ Οξεζηηάδαο) ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο 2010 ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ
Δμσηεξηθψλ πλφξσλ.
2. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα απνζπλδεζνχλ, κεηαθεξζνχλ,
εγθαηαζηαζνχλ, ζπλδεζνχλ θαη ηεζνχλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία,
δπν (2) πθηζηάκελνη πεξηθεξεηαθνί ζηαζκνί πνπ ιεηηνπξγνχλ
ζήκεξα, ζηα Γξαθεία Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ (Γ.Δ.Δ.) ησλ
Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ Αιεμαλδξνχπνιεο θαη Οξεζηηάδαο,
πξνο ηα Σκήκαηα πλνξηαθήο Φχιαμεο Σπρεξνχ θαη
Γηδπκνηείρνπ, αληίζηνηρα.
Ο Αλάδνρνο, θαιείηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, φπσο εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο Καηαθπξσηηθήο Απφθαζεο λα πξνζέιζεη ζηελ
Τπεξεζία καο, γηα ηελ κεηαμχ απηψλ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
πξνκήζεηαο. Καηφπηλ ηνχησλ ν πξνκεζεπηήο θαιείηαη λα
παξαδψζεη:
Έλαλ (1) θεληξηθό εμππεξεηεηή (server) θαη πέληε (5)
ηαζκνύο Καηαγξαθήο παξαλόκσλ κεηαλαζηώλ
(ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ
ΓΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΤ
ΒΑΡΤΝΔΙ
.Α.Δ.

ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΗΔΧΝ
ΔΠΙ %

ΣΜΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΗ

Δβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ επξψ *73.800,00*€,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23% θαη λόκηκσλ
θξαηήζεσλ, ην νπνίν είλαη θαη ην αλψηαην φξην γηα ην ηίκεκα
ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ.
Σν έξγν ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηεο ΑΔ 050/2 ηνπ
Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο 2010 ηνπ Σακείνπ Δμσηεξηθψλ πλφξσλ.
050/2
6,6560% , πνπ αλαιχνληαη σο εμήο:
2,72% ππέξ Σ.Δ.Α.Π.Α..Α, 2,72% ππέξ Μ.Σ.., 096% ππέξ
Μ.Σ.Π.Τ., 0,10% ππέξ Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη ηέιε
ραξηνζήκνπ 2% επί ησλ θξαηήζεσλ, πιένλ 20% εηζθνξά
ππέξ Ο.Γ.Α. επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.
Καηά ηελ πιεξσκή ηεο πξναλαθεξζείζαο πξνκήζεηαο
ζα παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν.
2198/94 θφξνο εηζνδήκαηνο (4% επί ηεο θαζαξήο αμίαο),
αθνχ αθαηξεζνχλ νη φιεο νη πξναλαθεξφκελεο θξαηήζεηο.
Γελ πξνβιέπεηαη
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
1. Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ
1.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζχκθσλα κε
ηα αλαθεξφκελα ζην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)», ζηελ
Διιεληθή γιψζζα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δχν αληίηππα (πξσηφηππν θαη
αληίγξαθν).
2.Λήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.1. Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ θιεηζηέο πξνζθνξέο, ζε εληαίν
ζθξαγηζκέλν θάθειν νη νπνίεο ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ είηε απηνπξνζψπσο είηε κε εηδηθά
πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, ην αξγφηεξν ηελ 30-4-2012, εκέξα ηεο
εβδνκάδνο Γεπηέξα θαη ψξα 10:00, ζην 2ν Σκήκα ηεο Γ/λζεο Δγθιεκαηνινγηθψλ
Δξεπλψλ/Α.Δ.Α. – Λεσθ. Αζελψλ & Αληηγφλεο 2-6 ΑΘΗΝΑ, 2νο φξνθνο, Γξαθείν 2.65.
Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ζεσξνχληαη
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη.
3. Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
3.1. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο,
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
3.2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
4. Καηάξηηζε Φαθέινπ Πξνζθνξάο
4.1. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
α. Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» (κε θεθαιαία γξάκκαηα).
β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα.
γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο .
δ. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ .
ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ,
δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ).
4.2. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά
ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο:
α. ηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο
ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ζηνηρεία (έλα πξσηφηππν θαη έλα
αθξηβέο αληίγξαθν ζε μερσξηζηφ ππνθάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε
«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ»).
β. ΣΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν
θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».
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Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, πιελ
ηεο νηθνλνκηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ (PROSPECTUS
θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ θπιιαδίσλ θ.ι.π.), ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην
κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε πξνζθνξά ζα
ζπλνδεχεηαη απφ επξεηήξην, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ,
κε ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ (π.ρ. θχιια ζπκκφξθσζεο: θχιια
16-19, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: θχιια 33-35 θ.ν.θ.).
Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθφ εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή κε
φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπψλ. Γηα θάζε ζπζθεπή θαη παξειθφκελν,
πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ιεπηνκεξέο πεξηγξαθηθφ θπιιάδην κε εηθφλεο πνπ θαιχπηνπλ φιεο
ηηο πιεπξέο ησλ ζπζθεπψλ. Τιηθφ πνπ πξνζθέξεηαη κε απιή αλαθνξά ρσξίο πεξηγξαθή ζα
απνξξίπηεηαη.
Όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη απφ ηηο ζρεηηθέο
πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ ην ηερληθφ εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ,
ην νπνίν απαξαηηήησο ζα ζπλππνβιεζεί καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά.
ηελ ηερληθή πξνζθνξά, γηα θάζε ηερληθή απαίηεζε πνπ δεηείηαη απφ ηηο ζρεηηθέο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, λα δίδεηαη ε παξάγξαθνο θαη ε ζειίδα ηνπ ηερληθνχ εγρεηξηδίνπ ή ηνπ
ηερληθνχ θπιιαδίνπ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ, πνπ θαιχπηεη ην αληίζηνηρν ζεκείν ηεο
απαληήζεσο. ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη επίζεο, απαξαηηήησο, λα αλαγξάθεηαη ε
κάξθα, ην κνληέιν, ν ηχπνο, ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ε ρψξα θαηαγσγήο ησλ
πξνζθεξνκέλσλ ζπζθεπψλ θαη ησλ παξειθφκελσλ ηνπο.
γ. ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηνπνζεηνχληαη ζε
ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».
ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ
α. Οη θάθεινη ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ, ΣΔΥΝΙΚΗ θαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πξνζθνξάο ζα
θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
β. ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΙΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ
ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη
ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη
ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
γ. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ
εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ, ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο, ζα
έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ
έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη
λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Η έλλνηα ηεο
πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ
θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
δ. Σν πξσηφηππν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα θέξεη ηελ έλδεημε «ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ» ζην
εμψθπιιν θαη ζην εζσηεξηθφ θάζε θχιινπ, ελψ ην αληίγξαθν ζα θέξεη ηελ έλδεημε
«ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ» κφλν ζην εμψθπιιν.

Γηαθήξπμε: 9125/12/ 102 – δ΄ από 18/4/2012 ηεο Γ.Δ.Δ.

ειίδα 6 από 28

ΑΔΑ: Β4ΩΔΙ-922
ε. Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, είλαη απαξάδεθηε θαη δελ
ιακβάλεηαη ππφςε.
ζη. Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, δε γίλεηαη
απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή
απόθξνπζε όξσλ ηεο Πξνθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο. Γηεπθξηλήζεηο δίλνληαη κφλν
φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε παξνρή δηεπθξηλήζεσλ,
είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην Γηαγσληδφκελν θαη δε ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. Οη δηεπθξηλήζεηο
ησλ Γηαγσληδνκέλσλ, πξέπεη λα δίλνληαη γξαπηψο, ζε ρξφλν πνπ ζα νξίδεη ε Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ.
δ. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη δελ πξέπεη λα θέξνπλ
μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά
νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηόξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη
κνλνγξακκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκόδην όξγαλν παξαιαβήο θαη
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ
ηπρόλ δηόξζσζε ή πξνζζήθε. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή
δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθνξψλ.
5. Σηκέο πξνζθνξώλ
5.1. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη κφλν ζε ΔΤΡΧ, ζα αλαγξάθνληαη δε
νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο σο εμήο:
Ι. Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π.Α.
ΙΙ. Πνζνζηφ Φ.Π.Α επί ηνηο % ζην νπνίν ππάγνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο.
(ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α, απηφο ζα δηνξζψλεηαη
απφ ηελ Τπεξεζία).
ΙΙΙ. πλνιηθή ηηκή κε Φ.Π.Α.
5.2. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηελ ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ
πξνο μέλν λόκηζκα ζα απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο.
Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή,
ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
5.3. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο θαη παξάδνζεο ησλ πιηθψλ, νχηε ζηελ πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο
δηάξθεηαο ηζρχνο απηήο.
5.4. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη όξν αλαπξνζαξκνγήο, ρσξίο απηό λα πξνβιέπεηαη από
ηελ Πξνθήξπμε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή
πξνζθνξάο κε πξνϋπνινγηζκό κεγαιύηεξν ηεο «Πξνκήζεηαο».
5.5. Δπηθπιάμεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηεο Πξνθήξπμεο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ
πξνζθνξά, κπνξνχλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ λα απνηειέζνπλ ιφγν
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απνθιεηζκνχ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ. Απνθιίζεηο απφ ηνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο
Πξνθήξπμεο επηθέξνπλ ηνλ απνθιεηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ πξνζθνξψλ.
5.6. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ζεσξνχκελεο
σο αληηπξνζθνξέο. Ο Γηαγσληδφκελνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ
δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο, αλ νη
πξνηάζεηο απηέο δελ ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ.
5.7. Η πξνζθεξφκελε ηηκή ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο, ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο φπσο απηέο
αλαιπηηθά αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄ ηεο παξνχζαο θαζψο θαη παξαθξάηεζε θφξνπ
εηζνδήκαηνο, φπσο αλαιπηηθά επίζεο αλαγξάθεηαη ζε απηφ. Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα
λα δεηήζεη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο
πξνζθεξφκελεο ηηκήο, απηνί δε ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά.
6. Υξόλνο θαη Σξόπνο παξάδνζεο
6.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα είδε, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ αξζ. 10
παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 20-05-2012.
6.2. Η ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέζα ζε ηέζζεξηο (4)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο.
6.3. Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδνζνχλ ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο:
α) Ο εμππεξεηεηήο (server):
Γηεχζπλζε Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ
Σκήκα Γαθηπινζθνπίαο/Γξαθείν EURODAC
β) Οη πέληε (5) πεξηθεξεηαθνί ζηαζκνί, αλά έλαο:
Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Αιεμαλδξνχπνιεο
Σκήκα πλνξηαθήο Φχιαμεο Φεξξψλ (ΚΔ.Π.Τ. Πφξνπ)
Σκήκα πλνξηαθήο Φχιαμεο Φεξξψλ
Σκήκα πλνξηαθήο Φχιαμεο νπθιίνπ
Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Οξεζηηάδαο
Δ.Υ.Π.Α. Φπιαθίνπ
Σκήκα πλνξηαθήο Φχιαμεο Οξεζηηάδαο
7. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο – ελζηάζεηο
7.1. Δλζηάζεηο – πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ π.δ.118/2007 ‘’Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ
(Κ.Π.Γ.)’’.
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7.2. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ
άξζξνπ 15 ηνπ σο άλσ Π.Γ., πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ
ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα
είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν
ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη
ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εηζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 (‘’παξάβνια απφ θάζε αηηία’’).
8. Παξαιαβή πιηθώλ
8.1. Η νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ, ζα γίλεη, απφ επηηξνπή, πνπ ζα
νξηζζεί κε Γηαηαγή ηνπ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ/Α.Δ.Α. θαη ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο (Α.Γ. Αιεμαλδξνχπνιεο θαη Α.Γ.
Οξεζηηάδαο) κε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο
πιηθψλ – εγθαηάζηαζεο – ιεηηνπξγίαο θαη εθπαίδεπζεο, θαηά πεξίπησζε.
9. Ιζρύνπζα λνκνζεζία – επίιπζε δηαθνξώλ
9.1. Η παξνχζα δηαθήξπμε θαη ε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί κε βάζε απηή ζα δηέπεηαη
απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην.
9.2. Γηα θάζε δηαθνξά – δηέλεμε πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζηελ
εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ν παξέρσλ ππεξεζίεο
αλάδνρνο, ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο
ηεο Τπεξεζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
10. ΔΓΓΤΗΔΙ – ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ
10.1. Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία, νθείιεη λα παξέρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δχν (2)
εηψλ απφ ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ κεραλεκάησλ απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή λα αληηθαζηζηά ηα θζεηξφκελα
εμαξηήκαηα ή κέξε, ιφγσ θαθήο θαηαζθεπήο, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ Γεκνζίνπ εληφο
πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο ζρεηηθήο εηδνπνηήζεσο ηεο Τπεξεζίαο, δηαθνξεηηθά πξέπεη λα ην
αληηθαηαζηήζεη άκεζα κεηά ηελ εθπλνή ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο, κε άιιε ηνπ ίδηνπ ηχπνπ
κέρξη ηελ επηζθεπή ηνπ. Η αμία ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο , ζα θαιχπηεη ην πέληε ηνηο εθαηφ
(5%) ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α., ηζρχνο εηθνζηηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.
10.2. Μεηά ηελ ηξίηε επηζθεπή, εάλ εκθαληζηεί ε ίδηα βιάβε εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ν εμνπιηζκφο ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ
πξνκεζεπηή κε ηελ ππνρξέσζε ηεο αληηθαηαζηάζεψο ηνπ κε άιιν θαηλνχξγην. Χο βιάβεο γηα
ηηο νπνίεο ηζρχεη ε παξαπάλσ δέζκεπζε, δε λννχληαη εθείλεο πνπ νθείινληαη ζηνλ θαθφ
ρεηξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ.
10.3. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Π.Γ.118/2007 ‘’Καλνληζκφο
Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)’’.
10.4. Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε - ζπληήξεζε κε
ζπλεξγείν θαη λα δηαζέηεη παξαθαηαζήθε κε φια ηα αληαιιαθηηθά γηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ
έηε απφ ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ ζπζθεπψλ – εμνπιηζκνχ, απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ζα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ρνξήγεζεο αληαιιαθηηθψλ αλ ηνχην
δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία. Ο ρξφλνο αληαπφθξηζεο γηα παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο -
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ζπληήξεζεο - επηζθεπήο ζα είλαη εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο εηδνπνίεζεο εθ κέξνπο ηεο
Τπεξεζίαο.
10.5. Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία, ππνρξενχηαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο πέληε (5) εκεξψλ
απφ ηεο εηδνπνηήζεσο ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζηελ επηζθεπή ηνπ κεραλήκαηνο ή ηνπ
εμνπιηζκνχ, δηαθνξεηηθά πξέπεη λα ην αληηθαηαζηήζεη άκεζα κεηά ηελ εθπλνή ηεο ελ ιφγσ
πξνζεζκίαο, κε άιιν ηνπ ίδηνπ ηχπνπ κέρξη ηελ επηζθεπή ηνπ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
(ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ, ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ)
1. Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ
1.1 Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο
Τπεξεζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
- Η Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε.
- Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα
επηζηξνθή, σο εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη.
1.2. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία :
Απνζθξαγίδεηαη θαη κνλνγξάθεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν ππνθάθεινο ησλ
«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ», θαζψο θαη ν ππνθάθεινο ηεο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»,
νκνίσο κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φπσο θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. Οη ππνθάθεινη
ησλ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ» δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη
ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν, ν νπνίνο επίζεο
ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία πνπ
δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ
νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα.
1.3 Ο παξαπάλσ λένο θάθεινο, πνπ πεξηέρεη ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο κε ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ
ζηνηρείσλ απηψλ (δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ), ζα απνζηαιεί ζην
Σκήκα 2ν ηεο Γ/λζεο Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κε
φια ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά - πξνζθνξέο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα λα απνζθξαγηζζεί απφ ηελ
αξκφδηα επηηξνπή, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο πνπ έιαβαλ
κέξνο ζην δηαγσληζκφ, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο πξν ηεο εκεξνκελίαο πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο.
1.4 Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ
αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά
επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην 2ν Σκήκα ηεο
Γ/λζεο Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.
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1.5. Όζνη δηθαηνχληαη, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ,
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ
πξνζθέξζεθαλ. Υξόλνο πξόζβαζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο πξνζθνξέο πνπ ζα
ππνβιεζνύλ, νξίδεηαη ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο
εκεξνκελίαο απνζθξάγηζήο ηνπο. Ο ζπκκεηέρσλ πνπ ιακβάλεη γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ
θαθέινπ, θαηά ηνλ σο άλσ ρξφλν πξφζβαζεο, ζα ππνγξάθεη, ζε ζρεηηθή θαηάζηαζε πνπ ζα
ηεξεί γηα ην ζθνπφ απηφ ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα απνηειεί ην
κνλαδηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα ην ρξφλν γλψζεο απηνχ.
2. Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ
2.1. Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνρσξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο
θαη ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ, πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψζεη ηελ πιεξφηεηά ηνπο, θαζψο θαη εάλ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ.
3. Απόξξηςε Πξνζθνξώλ
3.1. Η πξνζθνξά ελφο Γηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
- Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
- Πξνζθνξά κε ρξφλν παξάδνζεο κεγαιχηεξν απφ ην πξνβιεπφκελν.
- Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο.
- Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε.
- Ο πξνζθέξσλ ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ
παξερφκελσλ πιηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
δηαθήξπμεο, θαζφζνλ «ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ» παξνπζηάδεη νπζηψδεηο
απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Πξνθήξπμεο.
- Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή.
- Πξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε.
- Αληηπξνζθνξά.
- Δλαιιαθηηθή πξνζθνξά.
4. Αλαθνίλσζε Καηαθύξσζεο
4.1. ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο,
απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
α. Σν πξνο πξνκήζεηα είδνο.
β. Σελ πνζφηεηα.
γ. Σελ ηηκή.
δ. Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην πιηθφ.
ε. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο.
ζη. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
4.2. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε δεηνχκελε πξνκήζεηα ππνρξενχηαη λα
πξνζέιζεη ζε ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο
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αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη
πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηεζζάξσλ (4) εκεξώλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ,
ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο.
4.3. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε
ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε Απφθαζε ην αξκνδίνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε
δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ III.
ΟΡΟΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ – ΔΚΣΔΛΔΗ
1. Όξνη ύκβαζεο
1.1 Η χκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηε Πξνθήξπμε θαη ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα δηέπεηαη απφ ην
ειιεληθφ δίθαην. Γηα θάζε δηαθνξά - δηέλεμε πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη
ζηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο, ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ
Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο Τπεξεζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
1.2 Η χκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο
παξνχζαο. Δπίζεο, επίζεκε γιψζζα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ζα είλαη ε ειιεληθή.
Σν ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε (εθζέζεηο, αλαιχζεηο, θιπ.) ζα
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα .
1.3 Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ε ζρεηηθή
ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. Η ζχκβαζε πεξηιακβάλεη
ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία:
α. ηνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
β. ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.
γ. ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά θαη ηελ πνζφηεηα.
δ. ηελ ηηκή.
ε. ηνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ.
ζη. ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ.
δ. ηηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο.
ε. ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα επηιχνληαη νη ηπρφλ
δηαθνξέο πνπ ελδερφκελα πξνθχςνπλ.
ζ. ηνλ ηξφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο.
1.4 Η ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ
ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
2 . Όξνη εθηέιεζεο ζύκβαζεο
2.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηα πιηθά κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε.
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2.2. Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή, ζα γίλεη κε έθδνζε επηηαγήο ηεο Σξάπεδαο Σεο Διιάδαο
απφ ηνλ Τπφινγν Γηαρεηξηζηή ησλ έξγσλ ηεο ΑΔ 050/2 «Λνηπά Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα Σακείν Δμσηεξηθψλ πλφξσλ», ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ.. Σνλ
πξνκεζεπηή βαξχλνπλ νη θξαηήζεηο θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζην
Παξάξηεκα Α΄ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
2.3. Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.).
2.4. Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ:
- Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη ζηελ πνηφηεηα πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε.
- Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά ηα πιηθά .
- Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ
ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο.
- Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δπν
ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχηεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ
ηε ζχκβαζε.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ'
ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή
ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε
πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε
κε ην Ν. 2513/1997 θαη έρνπλ αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην ππφ δεκνπξάηεζε έξγν.
Α. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη πξνκεζεπηέο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, ππνρξενχληαη λα
ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζηνλ ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,
επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο
ηεο θαηάιιειεο επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο ηθαλφηεηαο θαη εκπεηξίαο έηζη ψζηε λα
αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Φνξέα:
Σα θάησζη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηαμηλνκεκέλα κε ηε ζεηξά πνπ δεηνχληαη:
α. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'-75) κε
ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη :
(1) Η επηρείξεζή ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο θαη
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(2) Γελ ηνπο έρεη επηβιεζεί πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο κε ακεηάθιεηε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 34 & 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007.
(3) Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξνζθνξά , είλαη αιεζή θαη αθξηβή.
(4) Δίλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πεξί θνηλσληθήο αζθάιηζεο
θχξηαο θαη επηθνπξηθήο θαη θνξνινγηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.
(5) Όια ηα είδε πνπ πξνζθέξεη είλαη θαηλνχξηα θαη ακεηαρείξηζηα.
β. Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο πιεξεμνπζηόηεηαο πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιιεη ηελ
Πξνζθνξά.
γ. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (πξσηόηππα ή ζε λόκηκα αληίγξαθα ή ζε αληίγξαθα
επηθπξσκέλα από δηθεγόξν), πνπ ζα απνδεηθλύνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή ηνπο
θαηάζηαζε θαη ηα όξγαλα εθπξνζώπεζήο ηνπο. Θα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ όια ηα
απαξαίηεηα παξαζηαηηθά έγγξαθα, δει. θαηαζηαηηθά, αλαζεσξήζεηο δεκνζηεύζεηο
ζε Φ.Δ.Κ. ή Πξσηνδηθείν, Πξαθηηθά Γ.. θιπ.
δ. Αζθαιηζηηθή θαη Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, κε ηζρύ ηελ εκεξνκελία
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ.
Β . ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ
1. Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 θαη ηνπ
άξζξνπ 8 (γηα φζα δεηνχληαη κε παξνχζα) ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζπληζηά ιόγν
απνθιεηζκνύ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην δηαγσληζκφ.
2. Σν πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ην
πξσηφηππν ή θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηχπνπ, ππνγεγξακκέλν ηαπηφρξνλα κε ην
πξσηφηππν απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ.
3. Σα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ηεο θαηαθχξσζεο ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα
αληίγξαθα, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ξεηά απφ δηάηαμε λφκνπ ή ππνβνιή
ηνπο ζε πξσηφηππε κνξθή.
4. Γελ απαηηείηαη επηθχξσζε αληηγξάθνπ ή θσηναληηγξάθνπ αλ ηνχην ζπλνδεχεηαη απφ
ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη
ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ (άξζξν 11 παξ. 2 & 3 ηνπ Ν.2690/1999.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι
ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ
Α. Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο, ινγηζκηθό πξνο αγνξά θαη ζπκβαηόηεηα
Ο εμνπιηζκφο πξνο αγνξά πεξηιακβάλεη έλαλ (1) θεληξηθφ εμππεξεηεηή (Server)
θαη πέληε (5) πεξηθεξεηαθνχο ζηαζκνχο εξγαζίαο:
1. Ο εμππεξεηεηήο ζα απνηειείηαη απφ:
Κεληξηθή κνλάδα
Οζφλε
Πιεθηξνιφγην
Πνληίθη
Μνλάδα αδηάιεηπηεο παξνρήο ξεχκαηνο (UPS)
Λεηηνπξγηθφ & Λνγηζκηθφ: κεηαθνξά (migration) απφ ηνλ
πθηζηάκελν server
Αλαιπηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά Server ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄, ΚΔΦ. ΙΙ
2. Κάζε πεξηθεξεηαθφο ζηαζκφο ζα απνηειείηαη απφ:
Κεληξηθή κνλάδα
Οζφλε
Πιεθηξνιφγην
Πνληίθη
Δπηηξαπέδην ζαξσηή Α4 (flatbed scanner)
Δθηππσηή ζειίδαο Α4 ηερλνινγίαο laser
Μνλάδα αδηάιεηπηεο παξνρήο ξεχκαηνο (UPS)
Λεηηνπξγηθφ
Λνγηζκηθφ θαη άδεηα ρξήζεο, γηα ηε ιήςε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ
απνζηνιή ησλ δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ
Αλαιπηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά Client ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄, ΚΔΦ. ΙΙ
πκβαηφηεηα κε ην ήδε ππάξρσλ δίθηπν EURODAC
Σν φιν δίθηπν θαζψο θαη ην ινγηζκηθφ, βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα, ζα
πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκβαηφ, ηφζν ζε επίπεδν επηθνηλσλίαο δηθηχνπ, φζν θαη ζε
επίπεδν εθαξκνγήο, κεηαμχ ηνπ εμππεξεηεηή (server), ησλ πθηζηάκελσλ θαζψο θαη
ησλ λέσλ πεξηθεξεηαθψλ ζηαζκψλ.
Η εηαηξία ζα πξέπεη λα εγγπεζεί ηε πιήξε ζπκβαηφηεηα θαη απξφζθνπηε
ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ δηθηχνπ EURODAC θαη λα δεζκεπζεί εμνινθιήξνπ, δεδνκέλεο
ηεο ζεκαληηθφηεηάο ηνπ γηα ηε ρψξα καο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ πιήξε
ζπκβαηφηεηα ησλ λέσλ θαη ησλ πθηζηάκελσλ πεξηθεξεηαθψλ ζηαζκψλ.

Β. Πξόβιεςε εγθαηάζηαζεο, ζύλδεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δνθηκήο
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α) Ο εμππεξεηεηήο (server) ζα εγθαηαζηαζεί:
Γηεχζπλζε Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ
2ν Σκήκα Γαθηπινζθνπίαο/Γξαθείν EURODAC
β) Οη πέληε (5) πεξηθεξεηαθνί ζηαζκνί, ζα εγθαηαζηαζνχλ αλά έλαο:
Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Αιεμαλδξνχπνιεο
Σκήκα πλνξηαθήο Φχιαμεο Φεξξψλ (ΚΔ.Π.Τ. Πφξνπ)
Σκήκα πλνξηαθήο Φχιαμεο Φεξξψλ
Σκήκα πλνξηαθήο Φχιαμεο νπθιίνπ
Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Οξεζηηάδαο
Δ.Υ.Π.Α. Φπιαθίνπ
Σκήκα πλνξηαθήο Φχιαμεο Οξεζηηάδαο
Δπίζεο απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα απνζπλδεζνύλ, κεηαθεξζνύλ,
εγθαηαζηαζνύλ, ζπλδεζνύλ θαη ηεζνύλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία, δπν (2)
πθηζηάκελνη πεξηθεξεηαθνί ζηαζκνί πνπ ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα, ζηα Γξαθεία
Δγθιεκαηνινγηθώλ Δξεπλώλ (Γ.Δ.Δ.) ησλ Αζηπλνκηθώλ Γηεπζύλζεσλ
Αιεμαλδξνύπνιεο θαη Οξεζηηάδαο, πξνο ηα Σκήκαηα πλνξηαθήο Φύιαμεο
Σπρεξνύ θαη Γηδπκνηείρνπ, αληίζηνηρα.
Κάζε πθηζηάκελνο πεξηθεξεηαθφο ζηαζκφο απνηειείηαη απφ θεληξηθή κνλάδα,
νζφλε, πιεθηξνιφγην, πνληίθη, επηηξαπέδην ζαξσηή Α4 (flatbed scanner), εθηππσηή
ζειίδαο Α4 ηερλνινγίαο laser, κνλάδα αδηάιεηπηεο παξνρήο ξεχκαηνο (UPS) θαη ην
ινγηζκηθφ FIT ηεο εηαηξείαο STERIA.
Οη πέληε (5) λένη πεξηθεξεηαθνί ζηαζκνί, ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ, λα
ζπλαξκνινγεζνχλ, λα ζπλδεζνχλ ζην δίθηπν POLICE ON LINE ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηηο πξναλαθεξφκελεο Τπεξεζίεο, καδί κε ην
εγθαηεζηεκέλν ιεηηνπξγηθφ θαη ην ινγηζκηθφ ιήςεο, επεμεξγαζίαο θαη ηελ απνζηνιήο
ησλ δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ.
Οη δπν (2) πθηζηάκελνη πεξηθεξεηαθνί ζηαζκνί, ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ, λα
ζπλαξκνινγεζνχλ, λα ζπλδεζνχλ ζην δίθηπν POLICE ON LINE ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηηο πξναλαθεξφκελεο Τπεξεζίεο, καδί κε ην
πξνεγθαηεζηεκέλν ιεηηνπξγηθφ θαη ην ήδε ππάξρνλ ινγηζκηθφ FIT ηεο εηαηξίαο
STERIA, γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ.
Οη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο
εηαηξίαο πνπ ζα αλαιάβεη ην έξγν, ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο ζε βάξνο
ηνπ Γεκνζίνπ.
Η Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζα είλαη ππεχζπλε γηα
ηελ ζχλδεζε ησλ ζηαζκψλ ΜΟΝΟ ζην Παλειιαδηθφ δίθηπν POLICE ON LINE ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.
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Η πεξίνδνο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο φινπ ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ (κε
πιήξε ελαξκφληζή ηνπ κε ην πθηζηάκελν ζχζηεκα) νξίδεηαη ζε ηξηάληα
εκεξνινγηαθέο εκέξεο, αξρνκέλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο έγγξαθεο ελεκέξσζεο απφ
ηνλ ππνςήθην αλάδνρν, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο
πιήξεο ζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Η θαηαζθεπαζηηθή δνκή ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ (κεραλήκαηα –
ζπζθεπέο) θαζψο θαη ε πνηφηεηα φισλ ησλ πιηθψλ, θχξησλ θαη παξειθνκέλσλ, ζα
αληαπνθξίλεηαη ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο καο γηα ζπλερή θαζεκεξηλή
αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία, 24 ψξεο / 24σξν, 7 εκέξεο / εβδνκάδα, 365 εκέξεο / έηνο.
Γ. Αξηζκόο ρεηξηζηώλ θαη εθπαίδεπζή ηνπο
Γηα θάζε πεξηθεξεηαθφ ζηαζκφ, ζα ρξεηαζηνχλ ηξεηο (3) ρεηξηζηέο. Η
εθπαίδεπζε ησλ νπνίσλ βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε
απφ κία (1) εκέξα, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) σξψλ.
Η εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ
ζπζηεκάησλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, βαξχλεη ηνλ πάξνρν πνπ ζα αλαιάβεη ην έξγν,
ρσξίο επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΤΝΗΜΜΔΝΟΙ ΠΙΝΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ

ΔΛΑΥΙΣΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Δλόο (1) Κεληξηθνύ Δμππεξεηεηή (Server) θαη πέληε (5) πιήξσλ
πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ.
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Κεληξηθνύ Δμππεξεηεηή (Server)
Πίλαθαο 1
Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

1.1.

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

1.1.1.

Σύπνο – Καηαζθεπαζηήο – εηξά
– Μνληέιν

ΝΑΙ

1.1.2.

Υξόλνο αλαθνίλσζεο κνληέινπ

ΝΑΙ

1.1.3.

Αξηζκόο πξνζθεξόκελσλ
κνλάδσλ (Tower)

1

1.1.4.

Γπλαηόηεηα γηα Γεύηεξν
(redundant) ηξνθνδνηηθό

ΝΑΙ

1.2.

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ

1.2.1.

Τπνζηεξηδόκελνη θαη
εγθαηεζηεκέλνη επεμεξγαζηέο
(CPU) ζηε ζύλζεζε ηνπ
πξνζθεξόκελνπ ζπζηήκαηνο

≥1

1.2.2.

Να αλαθεξζεί ν ηύπνο ησλ
επεμεξγαζηώλ

ΝΑΙ
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1.3.

ΜΝΗΜΗ

1.3.1.

Πξνεγθαηεζηεκέλε (GΒ)

≥2

1.3.2.

Μέγηζηε κλήκε πνπ λα
ππνζηεξίδεηαη ζην motherboard
(GΒ)

≥8

1.4.

ΓΙΚΣΤΟ

1.4.1.

Θύξεο LAN Ethernet 100/1000
Mbps, Full duplex, auto sensing

1.5.

SYSTEM & DATA DISKS - CONTROLLERS

1.5.1.

Αξηζκόο ππνζηεξηδόκελσλ
κνλάδσλ δίζθσλ (hot-swap)

≥4

1.5.2.

Γίζθνη SAS ή SATA

ΝΑΙ

1.5.3.

Σαρύηεηα πεξηζηξνθήο δίζθσλ
(RPM)

1.5.4.

πλνιηθή σθέιηκε
πξνζθεξόκελε ρσξεηηθόηεηα (ζε
GB) ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά ηελ
πινπνίεζε RAID-1

1.5.5.

RAID Controller

NAI

1.5.6.

Τπνζηήξημε RAID επηπέδνπ 1

NAI

1.5.7.

Να αλαθεξζνύλ ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ controller

NAI

1.5.8.

Πιεθηξνιόγην ελζύξκαην

ΝΑΙ

1.5.9.

Πνληίθη νπηηθό ελζύξκαην

ΝΑΙ

1.5.10.

Οζόλε ηερλνινγίαο LCD ή TFT κε
δπλαηόηεηα αλάιπζεο από
1280x1024 θαη πάλσ (λα
ππνζηεξίδεη ΚΑΙ ηελ αλάιπζε
1280x1024)

NAI

1.6.

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΑ

1.6.1.

Σν ζύζηεκα λα ζπλνδεύεηαη θαη
από CD-ROM ή DVD-ROM πνπ λα
πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο
νδεγνύο ηνπ πιηζκηθνύ

ΝΑΙ

1.6.2.

Πιήξεο ζεηξά εγρεηξηδίσλ ρξήζεο
πιηζκηθνύ ή θαη ινγηζκηθνύ

ΝΑΙ

1.7.

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ

1.7.1.

Migration από ηνλ πθηζηάκελν
FIT/NAP Server

1.8.

ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ

1.8.1.

Δγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε
ιεηηνπξγία ζην πξνβιεπόκελν
ζεκείν

ΝΑΙ

1.8.2.

Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο

ΝΑΙ

≥1

≥7.200

≥450

ΝΑΙ
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1.8.3.

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα
πξνζθέξεη ηνλ αλαγθαίν
ζπκπιεξσκαηηθό εμνπιηζκό θαη
εμαξηήκαηα γηα ηε ζέζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ζε παξαγσγηθή
ιεηηνπξγία (π.ρ. θαιώδηα,
connectors θιπ.)

1.9.

ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

1.9.1.

Δγγύεζε

ΝΑΙ

1.9.2.

Service θαη ηερληθή ππνζηήξημε

ΝΑΙ

1.9.3.

Άκεζε αληαπόθξηζε ζε
πεξίπησζε πξνβιεκάησλ

ΝΑΙ

1.10.

UPS

1.10.1
1.10.2
1.10.3

ΝΑΙ

Πνζόηεηα
UPS ( 1 KVA)
Line Interactive

1
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ
Πίλαθαο 2
1. Η/Τ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Αξηζκόο Σεκαρίσλ
Αλαιπηηθή αλαθνξά ζύλζεζεο
(Μάξθα, κνληέιν θηι)
Δπεμεξγαζηήο: Αξρηηεθηνληθήο Intel Core I3 ή θαιύηεξνο.
Να αλαθεξζεί κνληέιν, θαηαζθεπαζηήο θαη αξηζκόο
ππξήλσλ.
Μεηξηθή πιαθέηα κε ππνζηήξημε κλήκεο ηύπνπ
DDR-3.

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

NAI
ΝΑΙ

Γπλαηόηεηα επέθηαζεο κλήκεο on board.

4GB
NAI

Κάξηα ήρνπ on board
USB ζύξεο
Μλήκε RAM DDR-3 dual channel
Κάξηα γξαθηθώλ PCIe ή ελζσκαησκέλε ζην
motherboard (λα αλαθεξζνύλ ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη αλαιύζεηο)
Κάξηα δηθηύνπ BASE-T Ethernet (10/100/1000 autosense)
θιεξόο Γίζθνο SΑΣΑ II
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5

Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 3 PCIe ππνδνρέο

Να δηαζέηεη ειεγθηή SATA II γηα ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξηο ζπζθεπέο

ΑΠΑΝΣΗΗ

NAI
4
2 GB
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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1. Η/Τ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Αξηζκόο ηεκαρίσλ

5

Έγρξσκε Οζόλε TFT ή LED κε αλάιπζε ≥1280x1024
(θαη ε 1280x1024), κε πξνδηαγξαθέο ≥TCO ’03 θαη λα
ππνζηεξίδεη ην ινγηζκηθό ςεθηνπνίεζεο
δεθαδαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ (ηεκ. 5).
πζθεπή DVD ROM/RW dual layer
Κνπηί Σύπνπ MINI ή MIDI Tower
Σξνθνδνηηθό: Να έρεη πξνδηαγξαθέο TUV ή
ηζνδύλακεο, δηεζλή πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο θαη
απόδνζεο (CE, Energy Star, 80+ θιπ) θαη λα είλαη
θαηάιιειν γηα ζπλερή ιεηηνπξγία.
Πιεθηξνιόγην, ζύλδεζεο USB
► ηύπνπ QWERTY κε αξηζκό πιήθηξσλ 101, κε
ραξαγκέλνπο ηνπο Διιεληθνύο ραξαθηήξεο
► ελζσκαησκέλν smart card reader/ writer
► κνλάδα αλάγλσζεο/ εγγξαθήο smart card (smart
card reader/ writer) ε νπνία ζα έρεη ηα θάησζη
ραξαθηεξηζηηθά:
► Γπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα
πνπ λα παξέρεη γξαθηθό πεξηβάιινλ εξγαζίαο κε
ηαπηόρξνλε παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ νδεγώλ
(drivers). Να πξνζθεξζνύλ νδεγνί (drivers)
ηνπιάρηζηνλ γηα Windows XP θαη γηα ην
πξνζθεξόκελν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα.
► ζπκβαηόηεηα κε RSA Keon Certification Authority
θαη Net ID
► λα αλαθεξζνύλ όια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ
ππνζηεξίδνληαη.
► Τπνζηήξημε Smart Card 16KB.
► Τπνζηήξημε Smart Card 32KB.
► Τπνζηήξημε Smart Card 64KB.
► Τπνζηήξημε θαξηώλ ζπκβαηώλ θαηά ISO 7816
1/2/3/4.
► Γπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο ηνπ firmware.
► Έλδεημε ιεηηνπξγίαο κέζσ LED.
► δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο/ αλάθηεζεο θαη άιισλ
πιεξνθνξηώλ ζην Smart Card.
Optical Wheel Mouse κε ζύλδεζε USB
Windows XP Professional (Διιεληθή Έθδνζε),
εγθαηεζηεκέλα θαη ελεξγνπνηεκέλα.
Microsoft Office Professional (Διιεληθή Έθδνζε)
Λνγηζκηθό πκπίεζεο & Απνζπκπίεζεο Αξρείσλ ηύπνπ
.rar & .zip
Να αλαθεξζνύλ ISO θαη ινηπέο θαηαζθεπαζηηθέο
πξνδηαγξαθέο
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Πίλαθαο 3
2. Δθηππσηέο ειίδαο (Laser)
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

5

Αξηζκόο ηεκαρίσλ

Monochrome Laser

Σύπνο
Γηαζηάζεηο ραξηηνύ

Α4

Μλήκε RAM
Αλάιπζε εθηύπσζεο ζε dpi
ύλδεζε USB κε ην απαηηνύκελν θαιώδην
πλεξγαζία κε ην πξνζθεξόκελν ινγηζκηθό ιήςεο
θαη επεμεξγαζίαο απνηππσκάησλ.
Τπνζηήξημε ΔΛΟΣ 928 θαη ISO 8859-7
Δθηύπσζε PCL5 ή PCL6.
Σαρύηεηα εθηύπσζεο (ζειίδεο αλά ιεπηό).

32MB
1200
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30
ΝΑΙ

Δθηύπσζε δηπιήο όςεο

70.000

Μεληαίνο θύθινο εξγαζηώλ (ζειίδεο)

Πίλαθαο 4
3. αξσηέο (Flatbed)
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Πνζόηεηα

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

5

H αλάιπζε ζάξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 4800X6400 dpi ζε κέγεζνο
ζειίδαο Α4 κε βάζνο ρξώκαηνο 48 bit.
Να δηαζέηεη USB 2.0 δηαζύλδεζε κε ηνλ
ππνινγηζηή.

ΝΑΙ

Να ζπλεξγάδεηαη κε ην ινγηζκηθό
ςεθηνπνίεζεο δεθαδαθηπιηθώλ
απνηππσκάησλ

Πίλαθαο 5
5. Άδεηεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Πνζόηεηα
Άδεηεο ρξήζεο εθαξκνγήο ςεθηνπνίεζεο
δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ, ζύκθσλα ην
δηεζλέο πξόηππν ANSI/NIST-ITL 1-2000, γηα
ιήςε, ζάξσζε, επεμεξγαζία θαη απνζηνιή.

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

5

ΝΑΙ

πκβαηόηεηα κε ην ήδε ππάξρνλ Δζληθό Γίθηπν
EURODAC
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Πίλαθαο 6
6. Δμνπιηζκόο Δγθαηάζηαζεο
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ εμαξηεκάησλ θαη
πιηθώλ εμνπιηζκνύ γηα ηε δηαζύλδεζε θαη νκαιή
ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκώλ (θαιώδηα, πνιύκπξηδα
θ.ι.π).

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

Πίλαθαο 7
7. UPS
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΑΠΑΙΣΗΗ
Πνζόηεηα

5
ΝΑΙ
ΝΑΙ

UPS ( 1 KVA)
Line Interactive

Πίλαθαο 8
8. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Δγγύεζε 2 εηώλ

ΝΑΙ

Service θαη ηερληθή ππνζηήξημε

ΝΑΙ

Άκεζε αληαπόθξηζε ζε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ

ΝΑΙ

ηνλ αλσηέξσ εμνπιηζκφ ζπκπεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο πιηθά ή παξειθφκελα (πνπ δελ
αλαγξάθνληαη) θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ (ζε Αζήλα, Αιεμαλδξνχπνιε, Οξεζηηάδα
θ.ι.π.) φπσο: θαιψδηα, πνιχκπξηδα ηαηλίεο, πξίδεο θ.ι.π.
 Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη (κε ηνλ εμνπιηζκφ) θαη θάζε είδνπο
εγρεηξίδην ή νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ θαζψο θαη φια ηα
πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο
Γηαθήξπμεο (ζε CD ή DVD) θαη δηέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο «Πεξί Πλεπκαηηθήο
Ιδηνθηεζίαο» ή άιισλ κνξθψλ λνκνζεηηθήο θαηαθχξσζεο.


Καηά ηελ παξαιαβή ζα δηελεξγεζνχλ νη παξαθάησ έιεγρνη:
(α) Μαθξνζθνπηθφο έιεγρνο πξνο δηαπίζησζε ηπρφλ παξακνξθψζεσλ, θαθψζεσλ ηνπ
επηκειεκέλνπ ηεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο, ηεο πιεξφηεηαο
ησλ ηερληθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ηεο πιεξφηεηαο απφ πιεπξάο εμαξηεκάησλ.
(β) Λεηηνπξγηθφο έιεγρνο, πξνο δηαπίζησζε ηνπ θαλνληθνχ ηεο ιεηηνπξγίαο.
Θα παξαδνζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε ιεηηνπξγία ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο,
πξνο ηελ νπνία θαη ζα επηδεηρζνχλ φιεο νη επηδφζεηο κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα θαη ρσξίο
θακία επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο. Δπίζεο ζα παξαδνζνχλ ηζάξηζκα εγρεηξίδηα ρξήζεο (User
manual) ησλ ζπζθεπψλ ζηελ Διιεληθή Γιψζζα.
Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειν ηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη
επηζθεπή ησλ ζπζθεπψλ, επίζεο λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ επαξθή ζηνηρεία πνπ λα
απνδεηθλχνπλ ηελ απηάξθεηα ηνπ ζηελ Διιάδα, ηφζν ζε ηερληθέο ππνδνκέο φζν ζε αλζξψπηλν
δπλακηθφ θαη αληαιιαθηηθά.
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Γηα θάζε ζπζθεπή θαη παξειθφκελν, πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ιεπηνκεξέο πεξηγξαθηθφ
θπιιάδην κε εηθφλεο πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πιεπξέο ησλ ζπζθεπψλ. Όια ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη απφ ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα
πξνθχπηνπλ απφ ην ηερληθφ εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή, ην νπνίν απαξαηηήησο λα
ζπλππνβάιιεηαη καδί κε ηε ηερληθή πξνζθνξά.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄
ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ
ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΓΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ
ΣΜΗΜΑ 1Ο ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ
Λεσθ. Αζελψλ & Αληηγφλεο 2-6,
Σ.Κ. 104 42 - ΑΘΗΝΑ
Αξκφδηνο:
Σει: 210-5103051- FAX: 210-6991724

Α.Φ.Μ. 090169846 – Γ.Ο.Τ. ΙΒ΄ ΑΘΗΝΧΝ
ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΑΡΙΘΜΟ
ΠΟΟ
ΔΙΓΟ

Πξνκήζεηα ελόο (1) θεληξηθνύ εμππεξεηεηή (server)
θαη πέληε (5) ζηαζκώλ θαηαγξαθήο.

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
ηελ Αζήλα, ζήκεξα ηελ ….. ηνπ κελφο ……………, ηνπ έηνπο 2012, εκέξα ηεο
εβδνκάδαο ………………, ζηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ, Λεσθφξνο
Αζελψλ & Αληηγφλεο 2-6, νη θάησζη ζπκβαιιφκελνη:
α. Σν Διιεληθφ Γεκφζην, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
απφ η………….., Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ, πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα
νλνκάδεηαη γηα ζπληνκία «Αλαζέηνπζα Αξρή» θαη
β. Η εηαηξία….(πιήξε ζηνηρεία, κνξθή, Α.Φ.Μ., έδξα, ηει.), λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε
απφ η..........(πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, θαηνηθία θηι.), πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα νλνκάδεηαη γηα
ζπληνκία «πξνκεζεπηήο», ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθφινπζα:
Με πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ ………., βάζεη ηεο ππ’ αξηζ.
……….Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο Γηεχζπλζεο Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ,
θαηαθπξψζεθε χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζ. ………….. απφ …………..Απφθαζε ηνπ ………………., ε
πξνκήζεηα, κε αγνξά, ησλ εηδψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζην αξζ. 2 ηεο παξνχζεο θαη ζχκθσλα κε
ηνπο πάγηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα επφκελα αλαγξαθφκελα άξζξα.
Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ, ν πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, κε ηελ πξναλαθεξφκελε
ηδηφηεηά ηνπ, αλαζέηεη ηελ πξνκήζεηα ησλ ελ ιφγσ εηδψλ, ζην δεχηεξν ζπκβαιιφκελν, ν
νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα, κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο, ηηο νπνίεο
απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα.
Άξζξν 1
Αληηθείκελν ύκβαζεο
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα, κε αγνξά ησλ εηδψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζην αξζ. 2 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζπλνιηθήο αμίαο …(ην ζπκβαηηθό πνζό
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νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο)…, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ θξαηήζεσλ
θαη Φ.Π.Α. 23 %.
Άξζξν 2
ηνηρεία ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ
1. Σα είδε ηεο πξνκήζεηαο, ε πνζφηεηα θαη ε ηηκή, νξίδνληαη σο θαησηέξσ:

Α/Α
1
λ

ΔΙΓΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

ΣΜΥ

……
……
ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ
(ΤΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ)

ΑΞΙΑ
ΜΟΝΑΓΑ ΤΝΟΛΟ
(ζε ΔΤΡΧ)
€
€€€
€
€€€
€€€

Φ.Π.Α. 23%

€€€

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΜΔ ΚΡΑΣΗΔΙ ΚΑΙ
Φ.Π.Α.

€€€

2. Η ηηκή κνλάδαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ , πεξηιακβάλνπλ ηελ αμία ησλ αλσηέξσ,
ηα έμνδα κεηαθνξάο - εγθαηάζηαζεο - ζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηηο ππέξ ηξίησλ
θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε , εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε απηψλ ειεχζεξα ,
κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ηφπν.
3. Η ηηκή κνλάδαο , ζα παξακείλεη ζηαζεξή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ
ππφθεηηαη ζε θακία κεηαβνιή απφ νπνηαδήπνηε αηηία.
Άξζξν 3
Υξόλνο θαη ηόπνο παξάδνζεο ησλ εηδώλ
1.

2.

3.

Σα ππφ πξνκήζεηα είδε, ζα παξαδνζνχλ θαη ηεζνχλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία (κε
δηαζχλδεζε ζην πθηζηάκελν δίθηπν) ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γηεχζπλζεο
Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ /Α.Δ.Α., ηεο Α.Γ. Αιεμαλδξνχπνιεο {α.) Σ..Φ.
Φεξξψλ, β) Σ..Φ. νπθιίνπ} θαη ηεο Α.Γ. Οξεζηηάδαο { Δ.Υ.Π.Α. Φπιαθίνπ} ην
αξγφηεξν κέρξη ηελ 20-5-2012.
Οκνίσο, ε απνζχλδεζε, κεηαθνξά, επαλαζχλδεζε θαη πιήξε ιεηηνπξγία ησλ
πθηζηακέλσλ ζηαζκψλ, απφ ην Γξαθείν Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο
Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Αιεμαλδξνχπνιεο ζην Σκήκα πλνξηαθήο Φχιαμεο
Σπρεξνχ (Ν. Έβξνπ) θαη απφ ην Γξαθείν Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο
Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Οξεζηηάδαο ζην Σκήκα πλνξηαθήο Φχιαμεο
Γηδπκνηείρνπ (Ν. Έβξνπ).
Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάηαζεο, ζα θηλείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή (ή
παξφρνπ) σο έθπησηνπ.
Άξζξν 4
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζην αξζ. 2 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζα είλαη
θαηλνχξηα θαη ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ηερληθή πξνδηαγξαθή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξηζ.
…………απφ ………………πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή.
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Άξζξν 5
Παξαιαβή εηδώλ
1. Η πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ
πξσηνθφιισλ παξαιαβήο, ζα γίλεη εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία πξαγκαηηθήο πξνζθφκηζεο απηψλ, απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ ζα ζπγθξνηεζεί κε
απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ.
2. Καηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα δηελεξγεζνχλ νη πξνβιεπφκελνη έιεγρνη.
3. Χο πξνο ηηο ινηπέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ρξφλνπ παξαιαβήο ησλ εηδψλ, ηζρχνπλ ηα
αλαθεξφκελα ζην αξζ. 28 ηνπ Π.Γ. 118/2007.
Άξζξν 6
Σξόπνο θαη ρξόλνο πιεξσκήο
1. Η πιεξσκή ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ ζηνλ πξνκεζεπηή, ζα γίλεη κε ηελ
ππνβνιή ησλ νηθείσλ δηθαηνινγεηηθψλ , κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ.
2. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζηνλ πξνκεζεπηή, ζα γίλεη κε έθδνζε επηηαγήο ηεο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο, απφ ηνλ Τπφινγν Γηαρεηξηζηή ηεο .Α.Δ. 050/2
ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε «Λνηπά Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα - Σακείν Δμσηεξηθψλ
πλφξσλ» θαη εηδηθφηεξα ηνπ έξγνπ «Δηήζην Πξφγξακκα 2010 ηνπ Σακείνπ Δμσηεξηθψλ
πλφξσλ».
3. Η ρξεκαηνδφηεζε ζα γίλεη ζε πνζνζηφ 25% απφ Δζληθνχο πφξνπο θαη θαηά 75% απφ
Κνηλνηηθνχο πφξνπο, απφ ην Σακείν Δμσηεξηθψλ πλφξσλ.
Άξζξν 7
Σερληθή εμππεξέηεζε – Δγγπήζεηο
1. Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία, νθείιεη λα παξέρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δχν (2)
εηψλ απφ ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ κεραλεκάησλ απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή λα αληηθαζηζηά ηα θζεηξφκελα
εμαξηήκαηα ή κέξε, ιφγσ θαθήο θαηαζθεπήο, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ Γεκνζίνπ εληφο
πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο ζρεηηθήο εηδνπνηήζεσο ηεο Τπεξεζίαο, δηαθνξεηηθά πξέπεη λα ην
αληηθαηαζηήζεη άκεζα κεηά ηελ εθπλνή ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο, κε άιιε ηνπ ίδηνπ ηχπνπ
κέρξη ηελ επηζθεπή ηνπ. Η αμία ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο , ζα θαιχπηεη ην πέληε ηνηο εθαηφ
(5%) ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α., ηζρχνο εηθνζηηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.
2. Μεηά ηελ ηξίηε επηζθεπή, εάλ εκθαληζηεί ε ίδηα βιάβε εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ν εμνπιηζκφο ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ
πξνκεζεπηή κε ηελ ππνρξέσζε ηεο αληηθαηαζηάζεψο ηνπ κε άιιν θαηλνχξγην. Χο βιάβεο γηα
ηηο νπνίεο ηζρχεη ε παξαπάλσ δέζκεπζε, δε λννχληαη εθείλεο πνπ νθείινληαη ζηνλ θαθφ
ρεηξηζκφ ησλ ζπζθεπψλ.
3. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Π.Γ.118/2007
‘’Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)’’.
4. Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε - ζπληήξεζε
κε ζπλεξγείν θαη λα δηαζέηεη παξαθαηαζήθε κε φια ηα αληαιιαθηηθά γηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ
έηε απφ ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ ζπζθεπψλ απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
θαη ζα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ρνξήγεζεο αληαιιαθηηθψλ αλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ
Τπεξεζία. Ο ρξφλνο αληαπφθξηζεο γηα παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο- ζπληήξεζεο- επηζθεπήο ζα
είλαη εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο εηδνπνίεζεο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο.
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5. Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία, ππνρξενχηαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο πέληε (5) εκεξψλ
απφ ηεο εηδνπνηήζεσο ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζηελ επηζθεπή ηνπ κεραλήκαηνο - εμνπιηζκνχ,
δηαθνξεηηθά πξέπεη λα ην αληηθαηαζηήζεη άκεζα κεηά ηελ εθπλνή ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο, κε
άιιν ηνπ ίδηνπ ηχπνπ κέρξη ηελ επηζθεπή ηνπ.
Γηα ηε κέρξη ηφηε πηζαλή ρξήζε ηνπ πιηθνχ πνπ επηζηξέθεηαη ζχκθσλα κε ηελ
παξαπάλσ δηαδηθαζία, δελ θαηαβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή θαλέλα απνιχησο ηίκεκα.
Άξζξν 8
Κξαηήζεηο - Φόξνο εηζνδήκαηνο
Η παξνχζα πξνκήζεηα, ππφθεηληαη ζε θξαηήζεηο ππέξ ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, ζε
πνζνζηφ 6,5% (ήηνη Μ.Σ.. 2,72%, Σ.Π.Α.. 2,72%, Μ.Σ.Π.Τ. 0,96% θαη 0,10% Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ). Δπίζεο, ηνλ πξνκεζεπηή, βαξχλεη ην αλαινγηθφ ηέινπο ραξηνζήκνπ
πνζνζηνχ 2% επί ησλ πξναλαθεξζεηζψλ θξαηήζεσλ θαη 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ππέξ ΟΓΑ,
ελψ ζα παξαθξαηεζεί, θαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 2198/84
θφξνο εηζνδήκαηνο, ήηνη 4% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ, εθφζνλ απηή ππεξβαίλεη
ην πνζφ ησλ *150,00 *€.
Άξζξν 9
Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε ή πιεκκειή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο
Χο πξνο ηηο θπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε ή πιεκκειή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο
θαη κε ζπκκφξθσζεο ζε ηπρφλ δηαηππσκέλεο παξαηεξήζεηο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
33 θαη 34 ηνπ Π.Γ.118/2007.
Άξζξν 10
Δπίιπζε δηαθνξώλ – Γηαηάμεηο
Κάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,
επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα αξκφδηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα ηεο έδξαο ηεο Τπεξεζίαο.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε, ε νπνία αθνχ δηαβάζηεθε θαη
βεβαηψζεθε, ππνγξάθεθε λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε ηξία (3) φκνηα πξσηφηππα, ζε
θάζε έλα απφ ηα νπνία επηθνιιήζεθαλ ηα πξνβιεπφκελα έλζεκα.
Απφ ηα παξαπάλσ πξσηφηππα ηεο ζχκβαζεο, δχν θαηαηέζεθαλ ζηελ …(Τπεξεζία)…
θαη ην άιιν δφζεθε ζηνλ πξνκεζεπηή ή (πάξνρν), δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
ΓΙΑ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ
Ο
ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΔΓΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ΄
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ολνκαζία Σξάπεδαο:
Καηάζηεκα:
Πξνο:
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ
ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΚΓΟΗ
ΔΤΡΧ

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΔ ΑΡΙΘ
ΔΤΡΧ…..
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε, φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηεο ελζηάζεσο ηεο δηαηξέζεσο
θαη δηδήζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ ..................................., ζην νπνίν θαη κφλν
πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο Δηαηξείαο ................................
Γ/λζε..................................., γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ παξαδνζέλησλ ππ’ απηήο
εηδψλ, ηεο κε αξηζκφ ζχκβαζεο …………. πνπ ππέγξαςε καδί ζαο ε ελ ιφγσ εηαηξεία
γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) θεληξηθνχ εμππεξεηεηή (server) θαη πέληε (5) ζηαζκψλ
θαηαγξαθήο (αξζ. Γηαθήξπμεο ………… ) πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ………… θαη ην
νπνίν πνζφ θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο εθ ………… επξψ απηήο.
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά,
ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο, λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή
κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
Η παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ
επηζηξνθή ηεο ζε καο.
Βεβαηψλεηαη ππεχζπλα, φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί
ζην Γεκφζην θαη Ν.Π.Γ.Γ. ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ
ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο
θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.
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