ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 09/8/2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Πληρ.: Γεώργιζα Χαρά, ∆ράκος Ηλίας
Τηλ.:2132074751, 2132074748
Ταχ. ∆/νση:Ελ. Βενιζέλου 200
Ταχ. Κωδ.:18756
Αρ. Μελέτης:10/2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (µε ΦΠΑ 24%): 24.477,60€

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.740,00€
Φ.Π.Α. 24%
: 4.737,60€
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ : 24.477,60€
Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και οθονών για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου. Κάποιοι υπολογιστές δεν λειτουργούν σωστά είτε λόγω
φυσικής φθοράς είτε λόγω παλαιότητας µε αποτέλεσµα να µην ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες απαιτήσεις των προγραµµάτων οπότε για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών
του ∆ήµου είναι επιβεβληµένη η προµήθεια καινούργιων υπολογιστών.
Η δαπάνη της προµήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 24.477,60€ συνυπολογιζόµενου
του Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 10.7134.0012 µε τίτλο εξόδου «Προµήθεια
Η/Υ και περιφερειακών τους», του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του τρέχοντος
οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας.

Η Προϊσταµένη
Τεχνολογιών Πληροφορικής
& Επικοινωνιών

Θεωρήθηκε
Ο ∆ιευθυντής
Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης & Πληροφορικής

Λαµπρινάκου Αρετή

Κασένογλου Λάζαρος
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
1
2
3
4

ΕΙΔΟΣ
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Φορητός Η/Υ
Οθόνη
Εκτυπωτής

ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
1.250,00 €
13
1.300,00 €
1
130,00 €
13
500,00 €
1
Σύνολο προ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24%
Σύνολο με Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
16.250,00 €
1.300,00 €
1.690,00 €
500,00 €
19.740,00 €
4.737,60 €
24.477,60 €

Οι τιµές διαµορφώθηκαν µετά από έρευνα αγοράς.

Η Προϊσταµένη
Τεχνολογιών Πληροφορικής
& Επικοινωνιών

Θεωρήθηκε
Ο ∆ιευθυντής
Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης & Πληροφορικής

Λαµπρινάκου Αρετή

Κασένογλου Λάζαρος
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα πρέπει να είναι διεθνών επώνυµων εταιριών µε τις
αντίστοιχες πιστοποιήσεις (ΙSO, RoHS,CE)
Τα υπό προµήθεια µηχανήµατα/εξοπλισµός θα πρέπει να είναι καινούργια και τα
εξαρτήµατα που τα απαρτίζουν να πληρούν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Είδος
CASE

CPU 64-bit

POWER SUPPLY
UNIT

MOTHERBOARD

MNHMH
HARD DISK

Περιγραφή
MIDI TOWER ή FULL TOWER (για Micro-ATX /ATX)
Υλικό από ατσάλι µε 2 τουλάχιστον εγκατεστηµένους ανεµιστήρες και 2
τουλάχιστον µπροστινές USB θύρες
Τεχνολογία Κατασκευής: Τουλάχιστον 4 γενιάς
Συχνότητα ≥ 3 GHz
Core ≥ 4
cache (L3) ≥ 6MB
Ενσωµατωµένη κάρτα γραφικών
Ισχύς ≥ 260 Watts
Bύσµα τροφοδοσίας 1 ATX Connector (20+4) pin
Bύσµα τροφοδοσίας 1 PCI-E Connector
Bύσµα τροφοδοσίας 3 Peripheral Connectors (4 pin) Molex
Bύσµα τροφοδοσίας 4 SATA Connectors
80plus (CE) πιστοποιηµένη απόδοση
Τοποθέτηση: Micro-ATX ή ATX
Υποστήριξη Καρτών Γραφικών: PCIe 3.0 / 2.0 x 16.
Υποδοχές Μνήµης 2x DIMM για µνήµες DDR3 ή DDR4
Θύρες Εξωτερικές: 1 x D-Sub, 1x LAN (RJ45), 2 x USB 3.0, 2 x USB
2.0, 2 x PS/2
Εσωτερικές Συνδέσεις: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2x SATA 6Gb/s, 2x
SATA 3Gb/s, PCI Express x16 slot, PCI Express x1 slot , PCI slot , 1x
CPU Fan, ATX 12V Power connector, 24pin ATX connector, 1 x Front
panel connector
Υποστήριξη της ενσωµατωµένης κάρτα γραφικών του επεξεργαστή
Ενσωµατωµένη κάρτα δικτύου και κάρτα ήχου
≥ 8GB DDR3 ή DDR4 (Ανάλογα µε το τύπο που υποστηρίζει το
προσφερόµενο motherboard).
Μέγεθος: 3.5’’
Χωρητικότητα: ≥ 500MB
Σύνδεση: SATA3 6.0Gb/s
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KEYBOARD

MOUSE

ΜΕΣΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Ταχύτητα περιστροφής: 7.200RPM
Cache: 64MB
Ενσύρµατο USB
Αριθµός πλήκτρων: 104
∆ιάταξη πλήκτρων: τύπου QWERTY µε µόνιµη αποτύπωση
Ελληνικών/ Αγγλικών χαρακτήρων
Υποστηριζόµενα Λειτουργικά Συστήµατα Win.XP, Win.Vista, Win.7,
Win.8, Win.10
Ανάλυση 1000DPI
Σύνδεση: USB
Κουµπιά: 2 µε τροχό κύλισης
∆ιαστάσεις: 103x55x30 mm
Υποστηριζόµενα Λειτουργικά Συστήµατα: Win.XP, Win.Vista, Win.7,
Win.8, Win.10
DVD +/-RW dual layer
Μέγεθος: 5.25’
Σύνδεση: SATA
Windows 7 Professional ελληνικά 64bit εγκατεστηµένα/Windows 10
Pro Upgradable
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει απαραίτητα το αυτοκόλλητο
γνησιότητας(COA) του λειτουργικού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Microsoft office 2013 standard 64bit OLP NL Gov.

ΕΓΓΥΗΣΗ

5 έτη on site
Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα παρέχεται από τον κατασκευαστή του
συστήµατος και θα καλύπτει στο σύνολο της όλα τα εξαρτήµατα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
Είδος

ΦΟΡΗΤΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Περιγραφή
∆ιαγώνιος οθόνης: 15.6’’
Ανάλυση οθόνης : 1920 Χ 1080
Επεξεργαστής : ί7
Ταχύτητα επεξεργαστή : ≥ 2,4 GHz
Μνήµη : ≥ 8 GB
∆ίσκος Στερεής Κατάστασης SSD: ≥ 200GB
Σκληρός ∆ίσκος : HDD≥ 500GB
Οπτικά µέσα : DVD-RW
Κάµερα : ενσωµατωµένη web camera
∆ίκτυο : Ethernet, wi-fi
Πρόσθετα : HDMI, USB 3.0, USB 2.0, RJ-45, Media-card,
1×εξωτερικό µικρόφωνο , 1×ακουστικά
Τύπος Μπαταρίας : Li-Ion
Λειτουργικό Σύστηµα : Windows 10 Pro 64-bit Greek
Εγγύηση ≥ 2 χρόνια

OΘΟΝΗ LCD
Είδος

Περιγραφή

∆ιαγώνιος: 21.5” ή 22”
Λόγος: 16:09
Ανάλυση: 1920*1080
Φωτεινότητα(cd/m2) ≥200cd/m2,
LCD/TFT
Τυπική αντίθεση ≥600:1,
LED MONITOR FULL
∆υναµική αντίθεση ≥5.000.000:1
HD
Χρόνος απόκρισης ≤ 5ms.
Συνδεσιµότητα: D-Sub
Εγγύηση ≥ 2 χρόνια
Πιστοποιητικά ποιότητας του µηχανήµατος.
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Εκτυπωτής
Είδος

Ασπρόµαυρος
Laser Εκτυπωτής

Περιγραφή
Ταχύτητα εκτύπωσης: 40 σελίδες Α4 ανά λεπτό. Ταχύτητα πρώτης
εκτύπωσης µικρότερο ή ίσο από 6,5 sec.
Τεχνολογία: Laser.
Ανάλυση: Ανάλυση εκτύπωσης: 1200 x 1200 dpi.
Επεξεργαστής: Dual Core, 800 MHz.
Εκτύπωση: Ασπρόµαυρη εκτύπωση µονής και διπλής όψης για
2
διαστάσεις χαρτιού Α4 – Α6 και βάρους 60 – 163 gr/m , (απλό χαρτί,
ανακυκλωµένο χαρτί, χοντρό χαρτί, φακέλους).
Μνήµη: 256 ΜΒ µε δυνατότητα αναβάθµισης σε τουλάχιστον 1GB.
Τροφοδοσία χαρτιού: Η τροφοδοσία του προς εκτύπωση χαρτιού
πραγµατοποιείται από µια κασέτα χαρτιού χωρητικότητας 350 φύλλων και
by-pass χωρητικότητας 100 φύλλων.
Έξοδος χαρτιού: Χωρητικότητα εξόδου 150 φύλλα.
Θύρες Επικοινωνίας : α) 10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet
β) USB 2.0.
Οδηγοί εκτύπωσης (Drivers): Windows XP (32/64), Windows Vista
(32/64), Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 2008 (32/64),
Windows 7 (32/64) , Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Linux,
MacOs.
Γλώσσες εκτύπωσης: PCL 5/6, PostScript 3, XPS.
∆ιάρκεια ζωής Toner: 20.000 σελίδες µε βεβαίωση κατασκευαστή.
∆ιάρκεια ζωής Imaging Unit: 60.000 σελίδες.
Μηνιαία παραγωγή: τουλάχιστον 80.000 σελίδες.
Εγγύηση ≥ 1 έτους.
Στην προσφερόµενη τιµή θα συνυπολογιστούν τα αναγκαία αναλώσιµα (να
ορίζονται) για να είναι τα µηχανήµατα έτοιµα προς χρήση.

Η Προϊσταµένη
Τεχνολογιών Πληροφορικής
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (µε ΦΠΑ 24%): 24.477,60€

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια Ηλεκτρονικών
υπολογιστών, εκτυπωτών, σαρωτών και οθονών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου
για το έτος 2016.
Η δαπάνη της προµήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 24.477,60€ συνυπολογιζόµενου
του Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 10.7134.0012 µε τίτλο εξόδου «Προµήθεια
Η/Υ και περιφερειακών τους» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του τρέχοντος
οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας.
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4) Την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.
ΆΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
H επιλογή θα γίνει µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έπειτα από την
αξιολόγηση των προσφερόµενων τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων σε συνάρτηση µε
την τιµή τους.
Ο συµβαλλόµενός, µετά την έγκριση του αποτελέσµατος, υποχρεούται να προσέλθει
στο γραφείο προµηθειών του ∆ήµου, εντός 20 ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για να υπογράψει την σύµβαση.
Ολόκληρη η ποσότητα της προµήθειας θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις
προδιαγραφές της µελέτης
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η παράδοση του υπό προµήθεια εξοπλισµού θα γίνει το αργότερο σε είκοσι (20) ηµέρες
από την υπογραφή της σύµβασης, στο αρµόδιο Τµήµα ΤΠΕ και κατόπιν έγγραφης εντολής
του Τµήµατος Προµηθειών.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια
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και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τον
εξοπλισµό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
Η παράδοση του εξοπλισµού ανά µειοδότη θα πραγµατοποιηθεί τµηµατικά ή εφάπαξ σε
συνεργασία πάντα µε την υπηρεσία.
Υπεύθυνη για την παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα είναι η Επιτροπή
Παραλαβής, όπως έχει αυτή οριστεί από την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% της συµβατικής αξίας των αντίστοιχων ειδών χωρίς το Φ.Π.Α.
2. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύµβασης.
3. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης πρέπει να εκδοθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1β του Νόµου 4412/2016.
4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται δύο (2) µήνες µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου της ποσότητας των συσκευών. Εάν στο πρωτόκολλο
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η
επιστροφή γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης
παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή,
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής
αξιολόγησης.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα είδη σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην
παρούσα Μελέτη.
3. Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της
συµφωνηµένης σύµβασης και των «τεχνικών προδιαγραφών» και δεν θα είναι δυνατό
κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής παραλαβής µε αντικατάσταση των
ελαττωµατικών ειδών - προϊόντων να γίνονται απόλυτα κατάλληλα και έτοιµα για την
χρήση που προορίζονται, θα απορρίπτεται και ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος
χωρίς καµία αποζηµίωση να αντικαταστήσει ολόκληρη την ακατάλληλη ποσότητα και
είδος µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη διαπίστωση της παραβιάσεως των
συµφωνηθέντων όρων. Αν η ανωτέρω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, ο προµηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει καταθέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του
∆ήµου.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 160 του Νόµου 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Τα προµηθευόµενα είδη που αναφέρονται στην µελέτη θα πρέπει να είναι άριστης
ποιότητας.
• Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να παρέχουν κατά την προσφορά αναλυτική κατάσταση
των τεχνικών χαρακτηριστικών όλων των εξαρτηµάτων που απαρτίζουν την κάθε
οµάδα.
• Οι συµµετέχοντες στο παρόν µέρος του διαγωνισµού πρέπει να διαθέτουν επαρκές
προσωπικό και αναγκαίο εξοπλισµό για την άµεση ανταπόκριση σε βλάβες καθώς και
για την πιθανή αντικατάσταση µερών της προµήθειας για το χρόνο που θα απαιτηθεί
για την πλήρη αποκατάσταση τους.
• Να οριστεί από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό ο χρόνος εγγύησης των
µηχανηµάτων και όπου απαιτείται και των εξαρτηµάτων τους που δεν µπορεί να είναι
µικρότερος των τριών ετών.
• Οποιοδήποτε επί πλέον στοιχείο µπορεί να συµβάλλει στην σύγκριση και αξιολόγηση
των προσφορών.
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•

Τα µηχανήµατα θα δοκιµαστούν καθένα ξεχωριστά και στο σύνολο τους σε
πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας του δικτύου. Μόνο µετά από την επιτυχή δοκιµασία
θα υπογραφεί το πρωτόκολλο της ποιοτικής παραλαβής.
Τα υλικά που ενδεχοµένως παρουσιάσουν ελαττώµατα, κατά την παραλαβή ή τη
χρησιµοποίησης τους, θα πρέπει να αντικαθίστανται από τον ανάδοχο από καινούργια
χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση από πλευράς ∆ήµου για όλο το διάστηµα της
εγγύησης.
Η Υπηρεσία κρατά το δικαίωµα επιστροφής του προϊόντος εφόσον η προµήθεια δεν
είναι σύµφωνη µε την µελέτη.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις που θα ισχύουν την ηµέρα της πληρωµής.
Η πληρωµή θα γίνει µετά από την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής από την
αρµόδια Επιτροπή του ∆ήµου.

Η Προϊσταµένη
Τεχνολογιών Πληροφορικής
& Επικοινωνιών

Θεωρήθηκε
Ο ∆ιευθυντής
Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης & Πληροφορικής

Λαµπρινάκου Αρετή

Κασένογλου Λάζαρος
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