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Ηγουµενίτσα, 21/08/2013
Αριθ. Πρωτ. …6081.…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ν.Π.∆.∆.
Επιτροπή Προγραµµάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για τον Προµήθεια 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 ∆ράσεις για την Ενίσχυση της εξωστρέφειας των
ΜΜΕ της διασυνοριακής περιοχής και τη ∆ηµιουργία Ευκαιριών ∆ιείσδυσης σε Νέες
Αγορές)
∆ιάρκεια έργου:
από την υπογραφή της σύµβασης έως τις 15/11/2013
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:
Τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια εβδοµήντα οχτώ ευρώ και πέντε λεπτά (4.878,05€)
χωρίς ΦΠΑ ή Έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
Αναθέτουσα Αρχή:
Επιµελητήριο Θεσπρωτίας
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών έως :
05/09/2013, ηµέρα Πέµπτη 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 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
∆ράσεις για την Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της διασυνοριακής περιοχής και τη
∆ηµιουργία Ευκαιριών ∆ιείσδυσης σε Νέες Αγορές), ακρωνύµιο «IntActPlan» και κωδικό
MIS «903024» στο πλαίσιο του ΙΡΑ ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος «Ελλάδα-Αλβανία
2007-2013», και ειδικότερα του πακέτου εργασίας (ΠΕ) και της δράσης:
Πακέτο Εργασίας

∆ράση

ΠΕ4: Σεµινάρια Επιχειρηµατικότητας

4.1: Εξοπλισµός για Σεµινάρια

Προϋπολογισµός
µε ΦΠΑ
6.000,00€

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 ∆ράσεις για την Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της
διασυνοριακής περιοχής και τη ∆ηµιουργία Ευκαιριών ∆ιείσδυσης σε Νέες Αγορές),
εγκρίθηκε από τη 2η Κοινή Συντονιστική Επιτροπή (Joint Steering Committee) στις 24
Νοεµβρίου 2011 και υλοποιείται στο πλαίσιο του ΙΡΑ ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος
«Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013» (Άξονας 1: Ενίσχυση της ∆ιασυνοριακής 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:
•

∆ιευκόλυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και της Ελληνο - Αλβανικής
συνεργασίας.

•

Προώθηση και στήριξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

•

∆ηµιουργία στέρεων δοµών συνεργασίας µεταξύ των επιχειρηµατιών του ιδίου και
συµπληρωµατικών τοµέων (οριζόντια και κάθετη συνεργασία).

•

Στήριξη των ΜΜΕ για την ενίσχυση της γνώσης, εµπειρίας και τεχνογνωσίας στις
ξένες αγορές-στόχους.
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Το έργο περιλαµβάνει έξι (6) Πακέτα Εργασίας:
ΠΕ1: ∆ιαχείριση και Συντονισµός Έργου
ΠΕ2: Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα
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 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το υπό ανάθεση έργο περιλαµβάνει την υλοποίηση της δράσης:
o 4.1: Εξοπλισµός για Σεµινάρια (Πακέτο Εργασίας 4)
Αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση 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.
Συνοπτικά αφορά την Προµήθεια εγκατάσταση:
o Επτά (7) Desktop PCs µε οθόνη, ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου, hub 48ports,
λογισµικού, παραµετροποίηση συστηµάτων.
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 τεσσάρων χιλιάδων
οκτακοσίων εβδοµήντα οκτώ ευρώ και πέντε λεπτών [4.878,05€] πλέον ΦΠΑ ύψους χιλίων
εκατόν είκοσι ενός ευρώ και εννενήντα πέντε λεπτών [1.121,95€]. Οι προσφορές, επί ποινή
αποκλεισµού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισµό του διαγωνισµού.
5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ 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.
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).
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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 Παρασκευή
05/09/2013 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 ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«INTEGRATED ACTION PLAN TO STRENGTHENING THE OUTWARDLOOKING OF SMES IN THE BORDER REGION AND CREATING
OPPORTUNITIES TO PENETRATE NEW MARKETS»
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ)/
ACRONYM: IntActPlan)
«Προµήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισµού»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05/09/2013
«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. «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους,
τα εξής:
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,
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. ∆εν 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,
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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 στο οικείο Επιµελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό
επάγγελµά του, δηλαδή τους ΚΑ∆ που αφορούν την πώληση και τοποθέτηση 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. ∆εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου
τοµέα.
στ. ∆εν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών
του δηµόσιου τοµέα.
ζ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 30 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.∆. 118/2007, σε περίπτωση που όλα ή
κάποια από αυτά ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
θ. Ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση παροχής, για την περ. 1.6 του Παρ. Α.,
Τηλεφωνικής υποστήριξης, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, κι επιτόπια παρουσία
εντός µίας ώρας (από τον προµηθευτή των συστηµάτων)
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
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. Αναφορικά µε την Εγγύηση Κατασκευαστή, θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά
στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή και µε αναφορά ισχύος για την χώρα µας.
Εφόσον εκ του φυλλαδίου προκύπτει ότι κάποιος εξοπλισµός παρέχεται από τον
κατασκευαστή του µε επεκτάσιµη εγγύηση (π.χ. 1+1+1 κλπ), και ισχύει για την χώρα
Σελίδα 5 από 5

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΛ1-ΩΓΥ

µας, τότε απαραιτήτως θα υποβληθεί συµπληρωµατικά και Υπεύθυνη δήλωση
του προσφέροντα/προµηθευτή για τον χρόνο εγγύησης που θα συνοδεύει το προϊόν
κατά την παράδοσή του στον φορέα µας.
3. Το ηλεκτρονικό αρχείο της Τεχνικής προσφοράς σε CD.
4. Την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας. Η προσφορά πρέπει να συµπεριλαµβάνει
υποχρεωτικά και µε ποινή απορρίψεως –Υπεύθυνη ∆ήλωση για την εγγύηση
καλής λειτουργίας των προϊόντων και του δικτύου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
Παραρτήµατος Α’ (παρ. 14.6).
5. Χρόνος Παράδοσης
Η προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει µια επιστολή του προσφέροντος που θα
περιγράφει απαραιτήτως το χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισµού και
δικτύου, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 20 ηµέρες από την υπογραφή της
σύµβασης.
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 ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών µε
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών.
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 του δικτύου. 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 30 ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του
διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των 30 ηµερών, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
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.
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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
1.1 έως 11.3
12-12.1
13.2
13.3
13.4
14.1
14.2
14.3

14.4

14.5

14.6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεµ.

Τιµή
Μονάδος

Σύνολο

ΦΠΑ

Σύνολο µε
ΦΠΑ

Η/Υ
7
Οθόνες
7
Εξωτερ. HDD
1
HUB Switch
1
MS Office
7
Τοποθέτηση,
διασύνδεση
κλπ
Εγκατάσταση
Switch κλπ
∆οµηµένη
καλωδίωση
κλπ
∆ιατήρηση
αντιγράφων
κλπ
Τοποθέτηση
καναλιών
κλπ
Εγγύηση
καλής
λειτουργίας
κλπ
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 ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού.
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 – ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
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Το Επιµελητήριο Θεσπρωτίας διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία
του παρόντος διαγωνισµού 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.
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.
13. ∆ιάρκεια του Έργου
Η διάρκεια υλοποίησης της δράσης προσδιορίζεται στο διάστηµα: από την υπογραφή της
Σύµβασης και έως τις 30/09/2013.
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 2 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 03.09.2013.
∆ιαδικασία ∆ιεξαγωγής: ∆ιαπραγµάτευση για την πλέον συµφέρουσα 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 ΚΑ∆ σχετικούς µε το αντικείµενο του έργου, και της αξιολόγησης των
προσφορών που θα συλλεχθούν θα επιληφθεί η Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης
∆ιαγωνισµών του Επιµελητηρίου.
16. Πληρωµή Αναδόχου.
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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
Για την υποβολή ενστάσεων ακολουθείται το άρθρο 15 του Π.∆. 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
∆ιενέργειας & Αξιολόγησης
∆ιαγωνισµών

Ηλίας Τσακίρης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A'
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ελάχιστα Τεχνικά χαρακτηριστικά του απαιτούµενου εξοπλισµού:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Υ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

1

ΓΕΝΙΚΑ

1.1

Αριθµός Προσφερόµενων
Μονάδων

7

1.2

Να αναγραφεί το Μοντέλο

NAI

1.3

Ο κατασκευαστής θα είναι
διεθνούς εµβέλειας

NAI

1.4

Να αναγραφεί ο
Κατασκευαστής

NAI

1.5

Εγγύηση Εξοπλισµού τρία
(3) έτη , η οποία θα
παρέχεται από τον
κατασκευαστή των
συστηµάτων.

ΝΑΙ

1.6

Τηλεφωνική υποστήριξη
όλες τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες, κι επιτόπια
παρουσία εντός µίας ώρας,
από τον προµηθευτή των
συστηµάτων κι όχι από τον
κατασκευαστή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

2

Κεντρικές Μονάδες
Επεξεργασίας

2.1

Τύπος κουτιού

2.2

Επεξεργαστής τύπου Intel
Core i3-3220 ή ανώτερος

ΝΑΙ

2.3

Ταχύτητα ρολογιού
επεξεργαστή (GHz) ≥ 3.30 ή
ισοδύναµο

ΝΑΙ

2.4

Μνήµη Cache (MB) ≥ 3MB ή
ισοδύναµο

ΝΑΙ

2.5

chipset: Intel H61 Express
Chipset

ΝΑΙ

3

Αποθηκευτικά Μέσα

Mini/Micro
tower, Μαύρο
χρώµα
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

3.1

Μονάδα σκληρού δίσκου µε
τα εξής χαρακτηριστικά:
Σύνδεση: Εσωτερική
SATA
Χωρητικότητα (GB): ≥
500
Ταχύτητα
Περιστροφής (RPM):
7200

ΝΑΙ

3.2

Μονάδα οπτικού δίσκου
DVD+/-RW SATA Supermulti

ΝΑΙ

4

Μνήµη RAM

4.1
4.2
4.3
4.4

Τύπος DDR3-1333 (SDRAM)
DIMM slots
Μέγεθος (GB)
Ελευθέρα DIMM slots
Κάρτα Επεξεργασίας
Γραφικών

5

Μνήµη shared ή
αποκλειστική ≥ 1GB

ΝΑΙ

5.2

On board ή αποκλειστική,
NVIDIA ή αντίστοιχη

ΝΑΙ

DVI port Connector
VGA port Connector
Θύρες Εισόδου-Εξόδου
USB 2.0
PCIe x1 Slots
PCIe x16 Slots
miniPCIe
Ενσωµατωµένο Αναγνώστη
Καρτών µνήµης
Θύρα Μικροφώνου και
Ακουστικών

6.4

POWER SUPPLY

7

Μονάδες Εισόδου-Εξόδου

7.1

Πληκτρολόγιο µε τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Σύνδεση: USB
Πληκτρολόγιο Ελληνικό
(full size QWERTY
layout)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ
≥2
≥4
≥1

5.1

5.3
5.4
6
6.1
6.2
6.3

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

>=1
>=1
≥6
>=3
>=1
>=1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
>= 265 WATT,
90%
EFFICIENCY

ΝΑΙ
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Α/Α

7.2

7.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ποντίκι µε τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
Σύνδεση: USB
Τύπος: OPTICAL
SCROLL
Web camera έγχρωµη ≥
5Μpix

8

∆ικτύωση

8.1

LAN 10 / 100 / 1000
(Realtek RTL8171E Gigabit
Ethernet Controller ή
παρόµοιο)

9

Λειτουργικό Σύστηµα

9.1

Άδεια Greek Windows 8
Professional (64Bit OS)
προεγκατεστηµένα σε όλους
τους Η/Υ

10

Λογισµικό Εφαρµογών

10.1

Να αναφερθεί όποιο
επιπλέον λογισµικό
παρέχεται από τον
κατασκευαστή

11
11.1

Άλλα Χαρακτηριστικά
Να αναφερθούν οι
πιστοποιήσεις CE MARK

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

11.2

Υποστήριξη χαρακτηριστικών
εξοικονόµησης ενέργειας

ΝΑΙ

11.3

Να αναφερθούν ISO και
λοιπά κατασκευαστικά
standards

ΝΑΙ

12

Οθόνες

7 τεµ.
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Α/Α

12.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οθόνη µε τα
ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
Τύπος: LCD ή LED
∆ιαγώνιος (inches):
≥ 19
Aspect Ratio 16:9
Χρώµα ≥ 16,7 εκ.
Μέγιστη Ανάλυση:
>= 1440 x 900
Αντίθεση 1000:1
Γωνίες H/V
≥160/≥160
Φωτεινότητα:250
Χρόνος Απόκρισης
(ms): =<5
VGA connection &
DVI connection
Energy Star, TCO,
TUV/ISO 9241-307,
SEMCO ή ισοδύναµα
(απαραίτητη η
απόδειξη
ισοδυναµίας ή
αντιστοιχίας)
Μαύρο χρώµα
≥3 χρόνια εγγύηση
κατασκευαστή

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Α/Α
13
13.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΕΝΙΚΑ - Λοιπός Εξοπλισµός
Αριθµός Προσφερόµενων
Μονάδων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

1 τµχ.

13.2

Εξωτερικός σκληρός δίσκος:
2.5’’, USB 3.0, 7200rpm,
1TB

1 τµχ. - ΝΑΙ

13.3

HUB Switch 48ports,
ταχύτητα: 48portsΧ10/100,
2pX100/1000BASE-T

1 τµχ. - ΝΑΙ

13.4

MS Office-7 τεµ. Άδειες
χρήσης του φορέα µας, µε
κατ’ ελάχιστο εφαρµογών:
Word, Excell, Powerpoint,
Outlook, έκαστη.

7 τµχ. - ΝΑΙ
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ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

14

Επίσης η προσφορά θα καλύπτει απαραιτήτως τα ακόλουθα:

14.1

Τοποθέτηση, διασύνδεση και παραµετροποίηση των επτά (7) υπο προµήθεια
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών µε τα περιφερειακά τους, και των υπαρχόντων,
επτά (7) Η/Υ και server, του δικτύου του φορέα για την βέλτιστη συνεργασία
τους και δυνατότητα αντικατάστασή τους (µεταξύ τους). Κατόπιν αιτήµατος της
Αναθέτουσας Αρχής, και για λόγους συµβατότητας µε τα υπάρχοντα συστήµατα
του φορέα, περιλαµβάνετε υποβάθµιση (downgrade) σε χαµηλότερα
λειτουργικά συστήµατα (του προσφερθέντος εξοπλισµού)

14.2

Εγκατάσταση ενός Switch 48-port που θα τοποθετηθεί ενδιάµεσα από το
υφιστάµενο και το νέο δίκτυο στο χώρο του Σεµιναριακού Κέντρου.

14.3

∆οµηµένη καλωδίωση του χώρου (Ισόγειο υπηρεσίας) µέσω UTP καλωδίων και
διακοπτών σύνδεσης πλησίον των γραφείων. Τα καλώδια θα πραγµατοποιούν
τη διασύνδεση του χώρου όπου θα τοποθετηθεί το Switch µε τα επτά (7)
γραφεία – σταθµούς εργασίας. Ένα καλώδιο ανά γραφείο, µεταβλητού µήκους,
θα υπάρχει για τη δικτύωση και την πρόσβαση των ηλεκτρονικών υπολογιστών
στο διαδίκτυο.

14.4

∆ιατήρηση αντιγράφων ασφαλείας από τους σταθµούς εργασίας του ήδη
υπάρχοντος δικτύου του Επιµελητηρίου. Το νέο δίκτυο στο Σεµιναριακό Κέντρο
θα έχει πρόσβαση σε κάθε τερµατικό σταθµό του δικτύου του Επιµελητηρίου,
µε σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών παλαιών και νέων κόµβων του δικτύου.

14.5

Θα τοποθετηθούν κανάλια κατά µήκος της εγκατάστασης για την όδευση των
καλωδίων του δικτύου.

14.6

Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους, καθώς και τεχνική υποστήριξη από το
τεχνικό τµήµα της προµηθεύτριας επιχείρησης, σε ώρες εργασίας και κατόπιν
προγραµµατισµού µεταξύ των συµβαλλοµένων. (απαιτείται σχετική Υπεύθυνη
∆ήλωση)

Παραδοτέα
7 Η/Υ µε Οθόνες
1 Εξωτερικός Σκληρός ∆ίσκος.
1 HUB Switch.
MS OFFICE, 7 Άδειες Χρήσης.
Άδειες Λογισµικού.
Εγκατάσταση και παραµετροποίηση συνολικού δικτύου.
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