Ηγουμενίτσα, 08/04/2014
Αριθ. Πρωτ. …2174….…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Επιτροπή Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για τον Προμήθεια Συμπληρωματικού Εξοπλισμού για το Έργο
«IntActPlan» - “MIS 903024”:
«INTegrated ACTion PLAN to strengthening the outward-looking of SMEs
in the border region and creating opportunities to penetrate New
Markets» (Ολοκληρωμένες Δράσεις για την Ενίσχυση της εξωστρέφειας των
ΜΜΕ της διασυνοριακής περιοχής και τη Δημιουργία Ευκαιριών Διείσδυσης σε Νέες
Αγορές)
Διάρκεια έργου:
από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 28/04/2014
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:
Δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα οχτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (2.958,80€)
χωρίς ΦΠΑ ή Τρείς χιλιάδες εξακόσια τριάντα εννέα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά
(3.639,33€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Αναθέτουσα Αρχή:
Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως :
14/04/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

“MIS

903024”
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Αντικείμενο της Πρόσκλησης

1.

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την Προμήθεια Συμπληρωματικού
Εξοπλισμού του Έργου με τίτλο: «INTegrated ACTion PLAN to strengthening the
outward-looking of SMEs in the border region and creating opportunities to penetrate
New Markets» (Ολοκληρωμένες Δράσεις για την Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της
διασυνοριακής περιοχής και τη Δημιουργία Ευκαιριών Διείσδυσης σε Νέες Αγορές),
ακρωνύμιο «IntActPlan» και κωδικό MIS «903024» στο πλαίσιο του ΙΡΑ Διασυνοριακού
Προγράμματος «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013», και ειδικότερα του πακέτου εργασίας (ΠΕ)
και της δράσης:
Πακέτο Εργασίας

Δράση

ΠΕ4: Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας

4.1: Εξοπλισμός για Σεμινάρια

Προϋπολογισμός
με ΦΠΑ
3.639,33€

Περιγραφή του Έργου

2.

2.1

Συνοπτική παρουσίαση του έργου IntActPlan

Το Έργο, «INTegrated ACTion PLAN to strengthening the outward-looking of SMEs in
the border region and creating opportunities to penetrate New Markets»
(Ολοκληρωμένες Δράσεις για την Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της
διασυνοριακής περιοχής και τη Δημιουργία Ευκαιριών Διείσδυσης σε Νέες Αγορές),
εγκρίθηκε από τη 2η Κοινή Συντονιστική Επιτροπή (Joint Steering Committee) στις 24
Νοεμβρίου 2011 και υλοποιείται στο πλαίσιο του ΙΡΑ Διασυνοριακού Προγράμματος
«Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013» (Άξονας 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής
Ανάπτυξης, Μέτρο 1.1. Προώθηση της Επιχειρηματικότητας) με συνολικό προϋπολογισμό
διακόσιες έντεκα χιλιάδες εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (211.186,50€).
Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από τους:


Επιμελητήριο Θεσπρωτίας (LP1/ Γενικός Επικεφαλής Εταίρος)



Επιμελητήριο Αυλώνας (LP2/ Επικεφαλής Εταίρος Αλβανικής πλευράς)



BIC Ηπείρου (P3/ Εταίρος 3)

Το IntActPlan στοχεύει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της ανταγωνιστικότητας και
εδαφικής συνοχής μέσω μιας νέας στρατηγικής για διεθνοποίηση των ΜΜΕ της
διασυνοριακής περιοχής.
Το Έργο απευθύνεται σε ΜΜΕ της διασυνοριακής περιοχής που επιθυμούν να αρχίσουν ή να
αυξήσουν τις εξαγωγικές δραστηριότητές τους και εστιάζει στην επίτευξη των ακόλουθων
ειδικών στόχων:


Διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της Ελληνο - Αλβανικής
συνεργασίας.



Προώθηση και στήριξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων.



Δημιουργία στέρεων δομών συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματιών του ιδίου και
συμπληρωματικών τομέων (οριζόντια και κάθετη συνεργασία).
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Στήριξη των ΜΜΕ για την ενίσχυση της γνώσης, εμπειρίας και τεχνογνωσίας στις
ξένες αγορές-στόχους.

Το έργο περιλαμβάνει έξι (6) Πακέτα Εργασίας:
ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου
ΠΕ2: Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
ΠΕ3: Ανάπτυξη Εργαλείων για την Προώθηση της Εξωστρέφειας των ΜΜΕ
ΠΕ4: Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας
ΠΕ5: Επιχειρηματικές Αποστολές και Συμμετοχή σε Εκθέσεις
ΠΕ6: Εργαστήρια Ανταλλαγής Βέλτιστων Πρακτικών και Μεταφορά Τεχνογνωσίας
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το υπό ανάθεση έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης:
o 4.1: Εξοπλισμός για Σεμινάρια (Πακέτο Εργασίας 4)
Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού (συμβατού με τα υπάρχοντα
συστήματα του φορέα) εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Έργου, σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο
Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ο εξοπλισμός που θα
προμηθευτεί η υπηρεσία με την παρούσα πρόσκληση, θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει τις
υπάρχουσες δομές με στόχο την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του, την
προστασία του από ιούς, την δυνατότητα αξιοποίησής του σε συνδυασμό με τον υπόλοιπο
εξοπλισμό του φορέα (π.χ. τα ups σε rack, τα antivirus σε αρμονία με την υπάρχουσα
προστασία δικτύου του Επιμελητηρίου), και την παροχή εκτυπωτικών λύσεων, και μετά το
πέρας του έργου, χαμηλού λειτουργικού κόστους.
Συνοπτικά αφορά την Προμήθεια εγκατάσταση:
o Δύο (2) Σταθεροποιητών τάσης, ενός (1) ασπρόμαυρου εκτυπωτή Laser χαμηλού
κόστους λειτουργίας, ενός (1) πακέτου αντιικού προγράμματος προστασίας Server και
επτά τερματικών.
4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ο παρών διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο
των προς προμήθεια ειδών.
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων
εννιακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών [2.958,80€] πλέον ΦΠΑ ύψους
εξακοσίων ογδόντα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών [680,53€]. Οι προσφορές, επί ποινή
αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό του διαγωνισμού.
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή
αλλοδαπό, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών, που μπορούν να εκτελέσουν την υπό ανάθεση
σύμβαση σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.
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6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που
μπορούν να αναφέρονται και στην Αγγλική και πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη
φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή ή courier στην προαναφερθείσα διεύθυνση και παραλαμβάνονται με
απόδειξη (αρ. πρωτοκόλλου).
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ουδεμία ευθύνη
φέρει για τον χρόνο παραλαβής και την κατάσταση του φακέλου.
Για την εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης
στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας και όχι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή
παραλαβής του φακέλου από το courier.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι την Δευτέρα
14/04/2014 και ώρα 11.00 στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, να φέρουν ημερομηνία,
υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου και να υποβάλλονται, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,
ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι ενδείξεις:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«INTEGRATED ACTION PLAN TO STRENGTHENING THE OUTWARDLOOKING OF SMES IN THE BORDER REGION AND CREATING
OPPORTUNITIES TO PENETRATE NEW MARKETS»
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ)/
ACRONYM: IntActPlan)
«Προμήθεια και Εγκατάσταση Συμπληρωματικού Εξοπλισμού»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14/04/2014
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον ανωτέρω ΦΑΚΕΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ των υποψηφίων αναδόχων, τρεις υποφάκελοι με τις κατωτέρω ενδείξεις και
περιεχόμενα:
1ος ΦΑΚΕΛΟΣ
Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους,
τα εξής:
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7.1 Μία (1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει:
1. θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν (αριθμ. &
ημερ/νια πρωτοκόλλου της πρόσκλησης)
2. ότι έλαβαν γνώση της προκήρυξης και των όρων τους, τους οποίους αποδέχονται στο
σύνολό τους.
3. ότι μέχρι και την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς του, βάσει του πρωτοκόλλου
παραλαβής από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας:
α. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, (ή σε περίπτωση
αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και
επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης εργασιών,
προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών /
νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία).
β. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς
κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
γ. Είναι κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο
ταχυδρομείο εγγεγραμμένος και ταμειακά ενήμερος στο οικείο Επιμελητήριο και
διαθέτει σε ισχύ τους ΚΑΔ που αφορούν την πώληση και τοποθέτηση/εγκατάσταση του
εξοπλισμού, (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι
εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους).
δ. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου
τομέα.
στ. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών
του δημόσιου τομέα.
ζ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 20 ημέρες από την επόμενη ημέρα της
διενέργειας του διαγωνισμού.
η. Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, καθώς και της προσκόμισης των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του αρ.6 του Π.Δ. 118/2007, σε περίπτωση που όλα ή
κάποια από αυτά ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
θ. Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής Τηλεφωνικής υποστήριξης, όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, κι επιτόπια παρουσία εντός μίας ώρας (από τον ανάδοχοπρομηθευτή των συστημάτων) για την αποκατάσταση λειτουργικής βλάβης του
εξοπλισμού.
7.2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς
με αντιπρόσωπό τους, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής,
7.3. Νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα που θα αποδεικνύουν την νόμιμη εκπροσώπηση
του Υποψήφιου Αναδόχου.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά εκπροσώπησης τους
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή
που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
2ος ΦΑΚΕΛΟΣ
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Β. «Τεχνική Προσφορά»
Η Τεχνική Προσφορά, την οποία θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να περιέχει
τα παρακάτω:
1. Τα Προσφερόμενα είδη και τα Τεχνικά χαρακτηριστικά τους (με σαφή παραπομπή
στην σελίδα του αριθμημένου τεχνικού φυλλαδίου) & Τα εμπορικά φυλλάδια
(PROSPECTUS φωτογραφίες, τεχνικών φυλλαδίων, εγχειρίδια κλπ.), αριθμημένα,
όλα εκτυπωμένα, ή πρωτότυπα σε έντυπη μορφή, με σαφή αναφορά και ένδειξη στα
τεχνικά σημεία του εξοπλισμού που ζητούνται από την Πρόσκληση και έχουν
υποδειχθεί στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών.
2. Το ηλεκτρονικό αρχείο της Τεχνικής προσφοράς σε CD.
3. Την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας. Η προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνει
υποχρεωτικά και με ποινή απορρίψεως –Υπεύθυνη Δήλωση για την εγγύηση
καλής λειτουργίας των προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος
Α’.
4. Χρόνος Παράδοσης
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή του προσφέροντος που θα
περιγράφει απαραιτήτως το χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού, ο
οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει την 28η Απριλίου 2014, λαμβάνοντας ως ημερομηνία
κατακύρωσης την Πέμπτη 17 Απριλίου 2014.
3ος ΦΑΚΕΛΟΣ
Γ. «Οικονομική Προσφορά»
Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά
τον προμηθευτή.
8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης
προσφορών μετά την λήξη της υποβολής τους, την ίδια ημέρα, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά.
Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης και τις
προδιαγραφές του Παραρτήματος Α θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα
αξιολογούνται.
Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προκηρυσσόμενων
ειδών, συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης των αντιικών προγραμμάτων. Προσφορά
που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται συνολικώς ως απαράδεκτες.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει με βάση την συνολική προσφερόμενη τιμή, η οποία
περιλαμβάνει όλα τα κόστη προμήθειας και εγκατάστασης που αναφέρονται παραπάνω.
9. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 20 ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 20 ημερών, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
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Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Επιμελητήριο
Θεσπρωτίας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. Οι
προσφορές είναι δεσμευτικές.
10. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορά που δεν αναφέρει τιμή σε
ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Από τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για
κάθε προσφερόμενο είδος. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική
Προσφορά χωρίς τιμή θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν:
α. Την τιμή ανά μονάδα κάθε είδους χωρίς ΦΠΑ,
β. Τη συνολική τιμή ανά είδος χωρίς ΦΠΑ
γ. Το συνολικό ποσό του ΦΠΑ, ανά είδος
δ. Τη συνολική τιμή ανά είδος με ΦΠΑ
Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεμ.

2.1 έως 2.18
3.1-3.16
4.1-4.2

UPS
Printer
Antivirus

2
1
8

Τιμή
Μονάδος

Σύνολο

ΦΠΑ

Σύνολο με
ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος, και το τελικό ποσό για κάθε
είδος/ υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά. Προϊόντα ή
υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της
προσφοράς.
Οι τιμές των προσφορών συμπεριλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις ΜΤΠΥ 3% & Φόρος 8%
επί της καθαρής τιμής (χωρίς ΦΠΑ), οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. Από την παρακράτηση
φόρου θα εκδοθεί και χορηγηθεί από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας η σχετική Βεβαίωση για
φορολογική χρήση.
11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία
του παρόντος διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη. Οι
συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση
ή/και χρηματική ικανοποίηση από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας για οποιοδήποτε λόγο
σχετιζόμενο με την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή
διακοπή του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την
ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας.
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Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί το Παράρτημα Α, είναι
υποχρεωτικοί και η οποιαδήποτε ουσιώδης απόκλιση συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς
ως απαράδεκτης.
12. Γλώσσα Επικοινωνίας του Έργου
Η γλώσσα επικοινωνίας του Έργου είναι η Αγγλική. Για τις ανάγκες της παρούσας
διακήρυξης ορίζεται η Ελληνική.
13. Διάρκεια του Έργου
Η διάρκεια υλοποίησης της δράσης προσδιορίζεται στο διάστημα: από την υπογραφή της
Σύμβασης και έως τις 28/04/2014.
14. Πηγή Χρηματοδότησης
Το Έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από
Εθνικούς Πόρους.
15. Ορισμοί
Αναθέτουσα Αρχή: Επιμελητήριο Θεσπρωτίας.
Έργο: Το σύνολο των δράσεων που καλείται να υλοποιήσει, κατ’ ελάχιστο, ο Ανάδοχος,
ώστε να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3 της παρούσης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.
Παροχή πληροφοριών: Πληροφορίες για την Πρόσκληση θα παρέχονται ηλεκτρονικά, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε απάντηση ερωτημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Επιμελητηρίου cci@e-thesprotias.gr που θα παραληφθούν μέχρι και τις 11.04.2014 και ώρα
12:30π.μ..
Διαδικασία Διεξαγωγής: Διαπραγμάτευση για την πλέον οικονομική Προσφορά, με βάση το
Ν.3419/05, άρθρο 23.
Τόπος Παράδοσης Έργου: Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, Κυρά Βασιλικής 13, 46100
Ηγουμενίτσα.
Για την εξεύρεση αναδόχου θα δημοσιευθεί η παρούσα στην ιστοσελίδα www.ethesprotias.gr και στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, θα σταλεί
ηλεκτρονικά σε όλα τα ενεργά μέλη του Επιμελητηρίου που διαθέτουν σε ισχύ κωδικούς
επαγγέλματος ΚΑΔ σχετικούς με το αντικείμενο του έργου, και της αξιολόγησης των
προσφορών που θα συλλεχθούν θα επιληφθεί η Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
Διαγωνισμών του Επιμελητηρίου.
16. Πληρωμή Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος θα πληρωθεί το ποσό που αντιστοιχεί στα φορολογικά έντυπα που θα έχει
εκδώσει (μείον το ποσό των κρατήσεων), εντός 20 ημερών από την παραλαβή των
αναφερόμενων στο Παράρτημα Α από την αρμόδια επιτροπή.
17. Ενστάσεις
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Για την υποβολή ενστάσεων ακολουθείται το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ
150/Α/10.07.2007).
18. Συμβατική γλώσσα - Τιμές προσφορών - Νόμισμα
Τα έγγραφα της Προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που
είναι δυνατό να απαιτηθεί, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, η οποία και είναι η
συμβατική γλώσσα τόσο κατά το στάδιο του διαγωνισμού, όσο και κατά το στάδιο της
εκτέλεσης του έργου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Διενέργειας & Αξιολόγησης
Διαγωνισμών

Ηλίας Τσακίρης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A'
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ελάχιστα Τεχνικά χαρακτηριστικά του απαιτούμενου εξοπλισμού:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

1

ΓΕΝΙΚΑ για 2 & 3 & 4

1.1

Να αναγράφεται το Μοντέλο

NAI

1.2

Ο κατασκευαστής θα είναι
διεθνούς εμβέλειας

NAI

1.3

Να αναγραφεί ο
Κατασκευαστής

NAI

2.2

Τηλεφωνική υποστήριξη
όλες τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, κι επιτόπια
παρουσία εντός μίας ώρας,
από τον προμηθευτή των
συστημάτων(κι όχι από τον
κατασκευαστή).
Σταθεροποιητής Τάσης UPS
Αριθμός Προσφερόμενων
Μονάδων
Διαστάσεις UPS

2.3

Στοιχεία εξόδου

2.4

Δυνατότητα Τοποθέτησης σε
Rack

ΝΑΙ

2.5

Δυνατότητα όρθιας (tower)
Τοποθέτησης

ΝΑΙ

1.5

2
2.1

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

2.12
2.13

Θύρα επικοινωνίας USB.
Θύρα επικοινωνίας RS232.
Σύνδεσμος για την αυτόματη
ανίχνευση μιας επιπλέον
μονάδας μπαταρίας.
Προστασία γραμμής
δεδομένων
Επιλογή για κάρτα
επικοινωνίας.
Υποδοχή για πρόσθετη
μονάδα μπαταρίας.
Τέσσερις εξόδους για
απευθείας σύνδεση των
προστατευομένων
εξοπλισμών.
Τεχνολογίας Line Interactive

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
2
RACK 2U
≥2200 VA /
≥1540 W

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Α/Α
2.14

2.15

2.16
2.17
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

3.15

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υποδοχή για σύνδεση με την
πηγή ισχύος
εναλλασσόμενου ρεύματος.
Τηλεσκοπικές ράγες για
τοποθέτηση σε 19 " bay με
το υλικό στερέωσης.
Επίπεδο θορύβου (σε
λειτουργία AC-input power)
<50 dBA
Εγγύηση μηχανήματος ≥ 3
έτη
Εκτυπωτής Laser
Μονόχρωμος
Αριθμός Προσφερόμενων
Μονάδων
Laser, Μονόχρωμο
Διαστάσεις Χαρτιού ≥ A4,
A5, A6, B5, Legal, Letter
Συμβατότητα: Mac, PC
(Windows)
Ταχύτητα μονόχρωμης
εκτύπωσης ≥40 ppm
Μέγιστη Ανάλυση:
1200x1200 dpi
Duplex Print: Αυτόματο
Μνήμη Εκτυπωτή ≥ 256ΜΒ,
με δυνατότητα επέκτασης.
Συνδεσιμότητα (να διαθέτει)
≥ USB 2.0 (Hi-Speed), 2x
USB Host Interfaces, Gigabit
Ethernet 10/100/1000BaseT
Μηνιαίος κύκλος εργασιών ≥
150.000 σελ.
Να διαθέτει χωριστό τόνερ
Συν. Χωρητικότητα χαρτιού
≥600 σελ.
Εγγύηση μηχανικών μερών
εξοπλισμού onsite≥ 3 έτη
Δυναμικότητα του 1ου
(εγκατεστημένου)
τόνερ≥15.000 σελ
Να συμπεριληφθεί πίνακας
με το κόστος τόνερ, ντράμ,
ντεβέλοπερ και τον αριθμό
των σελίδων που καλύπτουν

4

Αντιϊκό Πρόγραμμα

4.1

Αριθμός Προσφερόμενων
Μονάδων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
8
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Α/Α

4.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Αντιϊκό πρόγραμμα
kasperski για τον Server του
δικτύου και τα επτά
τερματικά του σεμιναριακού
εξοπλισμού

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5

Επίσης η προσφορά θα καλύπτει απαραιτήτως τα ακόλουθα:

5.1

Τοποθέτηση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού. Ο
εκτυπωτής θα συνδεθεί στο δίκτυο της υπηρεσίας και θα πραγματοποιηθούν
δοκιμαστικές δικτυακές εκτυπώσεις από το σύνολο των μηχανημάτων.

5.2

Εγκατάσταση των αντιικων προγραμμάτων στον εξοπλισμό που θα υποδειχθεί.

5.3

Για το κόστος εκτύπωσης, δεν γίνονται δεκτές προτάσεις συμβολαίων, αλλά
αυτό πρέπει να προκύπτει από τα επίσημα φυλλάδια του εξοπλισμού σε
συνδυασμό με το κόστος κτήσης των αναλωσίμων.

5.4

Ο server λειτουργεί σε περιβάλλον Windows Server 2003 (for small business
server) και τα τερματικά σε περιβάλλον Windows 7 Professional.

5.5

Τα προσφερόμενα μηχανήματα (printer & ups) πρέπει να είναι καινούργια και
αμεταχείριστα και να μην είναι ανακατασκευασμένα με εξαρτήματα
προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία.

Παραδοτέα


2 UPS



1 Laser Εκτυπωτής.



Antivirus Προγράμματα για 1 server και 7 τερματικά.
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