ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΓΟΡΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ ΜΕ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

1. Γενικό Πλαίσιο- Αναφοράς

Η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε-Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, µε έδρα στον Προβατώνα του ∆ήµου
Σουφλίου λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν 2190/1920 και διέπεται από το Ν.3463(ΦΕΚ Ά
114/08.06.2006). Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράµµατος CLLD Leader 2014-2020, δύναται
βάσει του ΦΕΚ 2747/’B/4-8-2017 (Πλαίσιο υλοποίησης υποµέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες
και την εµψύχωση» του Μέτρου 19- Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων(ΤΑΠΤοΚ) του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) να προβεί σε αγορά φωτοτυπικού µηχανήµατος,
τηλεφωνικού κέντρου και προτζέκτορα για τις ανάγκες του προγράµµατος.

2. Τεχνικές Προδιαγραφές
Η προµήθεια του φωτοτυπικού µηχανήµατος θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά
χαρακτηριστικά:

Ασπρόµαυρο Α3 πολυµηχάνηµα Φωτοτυπικό

Λειτουργίες: Εκτύπωση/Φωτοτυπία/Σάρωση

Ταχύτητα εκτύπωσης

>=35 σελ/λεπτό

Χρόνος εκτύπωσης 1ης σελίδας

<= 4 δευτερόλεπτα

Ταχύτητα σάρωσης

>50 σελ/λεπτό

Τροφοδοσία χαρτιού

2 κασέτες x 500 φύλλα

Μέγεθος χαρτιού

Α6-Α3

By-pass

100 φύλλων

Αυτόµατος τροφοδότης

100 φύλλων

Γλώσσες Εκτύπωσης

PCL6, δυνατότητα να µπει PS3

Συνδεσιµότητα

USB, Ethernet, Wi-fi

Μνήµη

>= 2GB

Σκληρός ∆ίσκος

>= 250GB να περιλαµβάνεται

∆ιάρκεια toner

>= 25,000σελίδες

Βάση

Εργοστασιακή Βάση Στήριξης
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Τουλάχιστον 18 µήνες µε επιτόπια υποστήριξη στον

Εγγύηση

χώρο µας δωρεάν µε επίσηµο χαρτί από τον
εισαγωγέα
Συµπεριλαµβάνεται εγκατάσταση – µεταφορά στην
έδρα µας
Κόστος εκτύπωσης ανά σελίδα µε όλα τα κόστη

Προτεινόµενο <= 0,005€/σελίδα

µαζί (ανταλλακτικά, αναλώσιµα) τουλάχιστον

Η προµήθεια του τηλεφωνικού κέντρου νέας τεχνολογίας IP θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Εως 500 Χρήστες ,εως 45 Ταυτόχρονες

1

κλήσεις
· 2 Αναλογικές πόρτες FXS , 4 Αναλογικές
πόρτες FXO
· Αποθήκευση συνοµιλίας , Φαξ σε e-mail Ναι
· Αυτόµατη τηλεφωνήτρια(IVR)
· Παρακολούθηση συνοµιλίας
· Αναλυτικά αρχεία κλήσεων , Προώθηση
κλήσεων,

Κλήση

σε

αναµονή,

Αναφορά

κλήσης, Αναµονή κλήσης,
Τηλεσυνδιάσκεψη, Ενδοεπικοινωνία, Αναµονή
κλήσης µε µουσική, Επιπλέον µε έναν USB
Εξωτ. Σκληρό ∆ίσκο που να µπορεί να
εγγράφει όλες τις φωνητικές κλήσεις για
λόγους αρχείου και ελέγχου επικοινωνίας.

Εγγύηση 3 έτη
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Απλή Συσκευή µε δυνατότητα µεταφοράς

5

κλήσης
- Λογαριασµοί SIP 1 , Μια οθόνη LCD 132x48
για ευκρινή και εύκολη προβολή, · ∆ιπλή θύρα
10/100 Mbps, Αναµονή κλήσης και 3 δρόµων
συνδιάσκεψη , · PoE ΝΑΙ

Εγγύηση για 2 χρόνια

Σύνθετη Συσκευή IP µε 8 πλήκτρα έξτρα για
απευθείας

δροµολόγηση

3

κλήσεων

Grandstream GXP1630 IP Phone υψηλή
ποιότητα ήχου, Λογαριασµοί SIP 3, Οθόνη
LCD 132X64, ∆ιπλή θύρα 10/100/1000 Mbps
· 4 δρόµοι συνδιάσκεψης , · PoE Ναι
· 8 BLF Κουµπιά,

2 χρόνια εγγύηση

POE SWITCH ∆ικτύου 8 Port POE και 8 Port

1

Gigabit για τηλεφωνικό δίκτυο και για το δίκτυο
υπολογιστών

Εγκατάσταση – Βασική Ρύθµιση, Τηλεφωνικού

1 ώρα

Κέντρου για τις απλές λειτουργίες
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Η προµήθεια του
χαρακτηριστικά:

προτζέκτορα θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά

Τύπος Projector

3LCD

Ανάλυση

>= WXGA (1280x800)

Φωτεινότητα

>= 3600 Lumens

Φωτεινότητα Χρωµάτων CLO brightness

>= 3600 Lumens

Αντίθεση

>=15.000:1

∆υνατότητα Keystone οριζόντια και κάθετα

30°

Αυτόµατο Keystone
Χρόνος Ζωής Λάµπας σε κανονική λειτουργία

>= 6000 ώρες , Economy >=8500 ώρες

Throw Ratio

1,30 - 1,56:1

∆υνατότητες

Ηχείου

∆ιασυνδέσεις

USB 2.0 Type A & Type B, VGA , 2x HDMI in ,
Composite , Audio in

Ασύρµατη ∆ιασύνδεση

Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n
Και MHL για κινητές συσκευές

Πρόσθετα

Remote Control

Βάρος

Έως 2.4 Kg

Εγγύηση

2 έτη, τουλάχιστον 12 µήνες για λάµπα στον
χώρο µας

Εγκατάσταση & Εργασίες Εγκατάστασης σε
χώρο παρουσίασης

Βάση οροφής έως 1 µέτρο, καλωδίωση 10µ
HDMI και VGA, καλωδίωση ρεύµατος έως 10µ
, πλαστικό κανάλι ή όσο επιπλέον απαιτηθούν
για όλα τα υλικά

3. Ενηµέρωση-παραλαβή πρόσκλησης
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθεται στα γραφεία της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε στον
Προβατώνα καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dimossin.gr. Υπεύθυνη για την διανοµή της
παρούσας Πρόσκλησης και για παροχή τυχόν διευκρινήσεων ή πληροφοριών, τις εργάσιµες µέρες και
ώρες ∆ευτέρα-Παρασκευή 08.00-15.00 είναι η κα. Βραχιόλογλου Θάλεια τηλ 25540 20090/91.
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4. Περιεχόμενο Προσφοράς- Τόπος & Χρόνος Υποβολής

Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία
και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του
προσφέροντα καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις :

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για την προμήθεια:
« ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
CLLD/LEADER 2014-2020

ΠΡΟΣ:
Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε
Προβατώνας 68003

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Ο κύριος σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3)
σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («Υποφακέλους»).
Οι προσφορές μπορούν να λαμβάνουν χώρα μόνο για το κάθε ένα ξεχωριστά ή και για το σύνολο των
ζητούμενων προς προμήθεια ειδών.

Ι Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλει
υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο προσφέροντας. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι :
α)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του
προσφέροντα ότι:
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• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβε
πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση.
• Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου.
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
• Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση του έργου, φέρει αποκλειστικά την
ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης που τυχόν θα απαιτηθούν κλπ.
• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της
Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του
προσφέροντα ότι:
• Δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς.
• Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
• Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
• Δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας.
• Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν τα παραπάνω.

γ) Δικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του προσφέροντα :
• Προφίλ Αναδόχου

δ) Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με
εκπρόσωπό του.
Σε περίπτωση Ένωσης / Σύμπραξης / Κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω
δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν εξαιρείται με διάταξη
νόμου από την προσκόμισή τους.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων εξαιρείται από την προσκόμισή τους, θα πρέπει να υποβάλει
Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου που τεκμηριώνουν την
εξαίρεση αυτή.
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα πρωτότυπα ή επικυρωμένα.

II) Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει με ποινή αποκλεισμού τις τεχνικές προδιαγραφές
υλοποίησης της προμήθειας
III) Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού την υπογεγραμμένη
οικονομική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου, η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να βασίζεται
στα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών υλοποίησης της προμήθειας.
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Οι σχετικές προσφορές υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο µέχρι την 27/08/2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
14.00 µ.µ στα γραφεία της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε στον Προβατώνα 68003.
Φάκελοι που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θα αποκλείονται από την διαδικασία
αξιολόγησης.
Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία της ταχυδροµικής αποστολής δεν λαµβάνεται υπόψη.
5. Ισχύς Προσφοράς:
Για ένα(1) µήνα από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα
πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος τους.
6 Κριτήρια αναθέσεως:
Απευθείας ανάθεση µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας-τιµής µε τον όρο τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών.
Ανώτατο ποσό προσφοράς :
Ανώτερο ποσό της προφοράς ορίζεται το ποσό των 4.340,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την
προµήθεια φωτοτυπικού µηχανήµατος, έως το ποσό των 1.655,4€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την
προµήθεια τηλεφωνικού κέντρου και έως το ποσό των 930,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την προµήθεια
προτζέκτορα µε βάση στήριξης.
7. Ανάδειξη Αναδόχου- Υπογραφή Σύµβασης
Α. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της
∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από τεχνική- οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής µε τον όρο τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών µετά
από εισήγηση της επιτροπής
Β. Ο ανάδοχος θα συνάψει σύµβαση έργου µε την ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε
Γ. Ο υποψήφιος καλείται µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης του αποτελέσµατος να προσέλθει για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας όποιο σχετικό νοµιµοποιητικό έγγραφο του ζητηθεί από
την ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε
∆. Η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε διατηρεί το δικαίωµα να µην προχωρήσει σε συµβατοποίηση του εν λόγω
έργου σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε κώλυµα στην πορεία υλοποίησης του Τοπικού
Προγράµµατος CLLD Leader 2014-2020.
Για την ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε
∆ουνάκης Κωνσταντίνο
Πρόεδρος Ε∆Π-∆ιευθύνων Σύµβουλος ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε
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