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ΟΧΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.Το Ν. 1579/86 «Περί ιδρύσεως του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Ε.Κ.Α.Β.»
2.Το Π.∆. 376/88 « Οργανισµός του ΕΚΑΒ» όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 348/96.
3.Τηνυπ’αριθ.Υ4β/9919/φ25/16-2-1993 απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΦΕΚ 125 Β’/5-3-1993) «Ορισµός αρµοδιοτήτων ∆.Σ του ΕΚΑΒ καθώς και του τρόπου λειτουργίας αυτών κλπ.»
4.Τις υπ’ αριθµ.35/31-10-12 ,θέµα 3 ,υπ΄αριθµ. 40/5-12-12, Θ.1 & υπ΄ αριθµ. 18/30-5-13, Θ.123, αποφάσεις του
∆.Σ. του ΕΚΑΒ.
5.Το Ν.2194/94 άρθρο 5 (ΦΕΚ 34 Α) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες ∆ιατάξεις».
6. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.
7. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆.) κατά µέρος που δεν ρυθµίζεται από το Π.∆.
60/2007
8. To N. 2286/95/ΦΕΚ 19/Α/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις».
9. To N. 3867/2010/ ΦΕΚ Β 12820100803 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου
ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Οικονοµικών»
10.Το Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-99) άρθρο 8 «Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων
αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 27 του άρθρου 12 του Ν. 3310/05
ΦΕΚ 30/Α/14-12-2005)
11.Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-62000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές».
12. Την υπ΄αριθµ. πρωτ.2317/17-4-2013 έγκριση της ΕΠΥ.
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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣ ΟΥΜΕ
ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια και
εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου στο ΕΚΑΒ Ιωαννίνων, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα Α΄ της
παρούσης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.
1. Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσµία 10 ηµερών, από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ.
2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΑΒ
ΤΕΡΜΑ Ο∆ΟΥ ΥΓΕΙΑΣ &
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ 11527

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΩΡΑ

Πέµπτη 27 Ιουνίου 2013

12.00

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.∆. 118/07 στην
προαναφερόµενη διεύθυνση µέχρι την ανωτέρω αναγραφόµενη ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές
που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Β΄.
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισµοί
δ) κοινοπραξίες
5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
5.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
5.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
5.3. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
6. Εφόσον, ζητηθούν έγκαιρα συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του
διαγωνισµού αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο δύο (2) ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που
έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών.
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

-ΟΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Πίνακας Στοιχείων ∆ιαγωνισµού.
ΕΙ∆ΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Προµήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου στο ΕΚΑΒ
Ιωαννίνων

10.000€ µε το Φ.Π.Α.

Αναλυτικά ως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσης

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
∆υνατότητα υποβολής των

Σύνολο

προσφορών για µέρος ή σύνολο
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ: Εντός σαράντα (40) ηµερών από την υπογραφή της
σύµβασης.
ΤΟΠΟΣ: ΕΚΑΒ Ιωαννίνων

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ

Εντός πέντε (5) ηµερών

ΕΙ∆ΩΝ
∆ηµοσιεύσεις

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ
στις:17/6/2013

Αρµόδιο όργανο

Αρµόδιο όργανο για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των

διαγωνισµού

προσφορών είναι η αρµόδια επιτροπή προµηθειών.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 27/6/2013

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ: Πέµπτη
ΩΡΑ: 12:00
ΤΟΠΟΣ: ΕΚΑΒ ΤΕΡΜΑ Ο∆ΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Κ΄ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ-ΑΘΗΝΑ
Η αποσφράγιση θα γίνει δηµόσια ενώπιον όλων
των ενδιαφεροµένων.

Νόµισµα
προσφερόµενης τιµής
Τρόπος πληρωµής &
πηγή χρηµατοδότησης
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η τιµή της προσφοράς θα δίδεται σε ευρώ.
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ.4 της παρούσης.
Η δαπάνη προµήθειας καλύπτεται από τον κωδικό ΚΑΕ 0832
του προϋπολογισµού του ΕΚΑΒ.
Οι προµηθευτές υποχρεούνται µε την προσφορά τους να
καταθέσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσης παρ.1.4.1.
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Εναλλακτικές
προσφορές
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προθεσµία παραλαβής
προσφορών
ΙΣΧΥΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αναπροσαρµογή
τιµήµατος
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ
Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Η αξιολόγηση των προσφορών φαίνεται αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσης.
Έως την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού.
Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120)
ηµερολογιακές ηµέρες µετά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
Αναπροσαρµογή τιµών δεν προβλέπεται.
ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, στην Ελληνική
γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΑΒ
(ΤΕΡΜΑ Ο∆ΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ),
ΤΚ 11527, ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

27 Ιουνίου 2013

Πέµπτη

12:00

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
120 (εκατόν είκοσι) ηµερολογιακές ηµέρες,
προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
1.3.3. Ο αριθµός της διακήρυξης.
1.3.4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα
1.4.Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και
Αποσφράγισης προσφορών.

1.4.1 Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης
Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα
εξής :
1.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νοµίµως
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους
οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση.
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Για όσους
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος,
από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
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Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 8
παρ. 2 του Π.∆. 118/07.
1.5. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται
ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου.
1.6. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα ως εξής:
1.6.1. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά. Τα τεχνικά στοιχεία
της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο,
µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισηµαίνεται ότι, τα φύλλα των παραπάνω
εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονοµικής, συµπεριλαµβανοµένων των
εµπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κλπ), θα φέρουν
συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των
στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το
περιεχόµενο του κάθε εγγράφου µε την αντίστοιχη αρίθµηση που φέρει κατά τα ανωτέρω
(π.χ. φύλλα συµµόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55 κοκ). Επί
ποινή απορρίψεως τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο,
επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
1.6.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
1.6.3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
1.7. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της ποσότητας του είδους.
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1.8. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη ∆ιακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την εκπνοή της προθεσµίας της έναρξης
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για
επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
1.9. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και
Αποσφράγισης προσφορών. Οι δικαιούµενοι λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο
διαγωνισµό. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία.
1.9. 1.Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών,
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές
προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται,
αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο
φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή.
1.9 2.Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί
σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε σχετική ανακοίνωση, που θα τους
αποσταλεί. Μετά την αποσφράγιση ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών.
1.9.3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού.
1.9.4. Προκειµένου να εξοικονοµείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η αποσφράγιση
των προσφορών µπορεί να γίνεται ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση
∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς).
(Έγγραφο Ε.Π.Υ µε α.π.8414/30-10-11).
1.10. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της ∆ιακήρυξης δεν θα
απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους
όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή.
1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα
απορρίπτεται. Επίσης η προσφορά που συσχετίζει τον χρόνο παράδοσης µε τη χορήγηση
προκαταβολής θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.12. Επισηµαίνεται ότι:
1.12.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.12.2. ∆ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. ∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε
ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του
συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που
ζητήθηκαν.
1.13. O προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων
ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές του είδους.
1.14. Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού:
«Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόποιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις
του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόµενου προϊόντος, τα έξοδα της
προς τούτο συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους
προσφέροντες κατ΄ αναλογία. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων
καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων
του ∆ηµοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ηµερών από της ενηµερώσεως του
υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας, η
προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται».
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1.15. Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών:
«Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίησης των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ΄ αυτών τη ένδειξη ΄΄πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα
αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της
επιχείρησης του ενδιαφερόµενου».
1.16. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις:
«Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εµπορίας του προϊόντος (τιµή Dumping) ή ότι το
προσφερόµενο προϊόν είναι αποδεκτής εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να
είναι γνώστες των προαναφερόµενων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρείας».
1.17
Μπορούν να λάβουν µέρος σε διαγωνισµούς προµηθειών του ∆ηµοσίου και όλα τα προϊόντα
εκτός ΕΕ, αρκεί να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε µια αγορά κράτους – µέλους της ΕΕ. Ο
αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου κράτους εκτός ΕΕ οφείλει µε την
κατάθεση της προσφοράς να δηλώσει σε ποιά(ες) αγορά(ες) – ιδιωτική ή ∆ηµόσια – κράτους
µέλους κυκλοφορεί το υπό προµήθεια προϊόν του και να παρουσιάσει πίνακα πελατών ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, όταν αυτό ζητηθεί από το
ΕΚΑΒ.
1.18.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων ( κατασκευαστικών ή εµπορικών ) που κατά
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλεύονται
ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι
γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.
2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής
3. ΤΙΜΕΣ
3.1. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.2. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.4. Οι τιµές θα δίδονται ως εξής:
Η τιµή µονάδας σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανόµενων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους
δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
3.5. 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.
4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
4.1.H πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή γίνεται µε την εξόφληση του 100% της
συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
4.2.Ο παραπάνω τρόπος πληρωµής εφαρµόζεται και στις τµηµατικές παραδόσεις εφόσον
προβλέπεται από την σύµβαση.
4.3.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.∆. 118/07.

5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 .
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6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
6.1. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος
της προϋπολογισθείσης δαπάνης, όχι όµως λιγότερο του 50%.
6.2. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω από του καθοριζόµενου από τη ∆ιακήρυξη
ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή του προµηθευτή.
6.3. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας
από την προσφερόµενη µέχρι ποσοστού 30%, όπως και αύξηση της συνολικά προκηρυχθείσης
ποσότητας µέχρι ποσοστού 30% µε ανάλογη µετάθεση του συµβατικού χρόνου παράδοσης για την
επαυξηθείσα ποσότητα.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

7. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
7.1 Το καταβαλλόµενο τίµηµα θα υπόκειται σε κάθε νόµιµη κράτηση επί του καθαρού ποσού.
8. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
8.1. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι το 1/4 αυτού µε
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων. Μετά την
λήξη της παράτασης
κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή έκπτωτου (Π.∆. 118/07 αρθ.26 και 32)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήµατος :
Σύγχρονο Τηλεφωνικό κέντρο ψηφιακής τεχνολογίας µε δυνατότητα IP/ VoIP, µε λογισµικό
τελευταίας έκδοσης και σύµφωνο µε τα διεθνή και Ευρωπαϊκά τηλεπικοινωνιακά πρωτοκόλλα . Να
επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή µε τις ηµεροµηνίες ανακοίνωσης έκδοσης
λογισµικού καθώς και εγκρίσεις και πιστοποιητικά της ΕΕΤ .
Χωρητικότητα συστήµατος :
Η αρχική χωρητικότητα µε δυνατότητα επέκτασης θα είναι της τάξεως :
Εξωτερικές : 1 βαθµίδα ISDN PRI (30 κυκλωµάτων )
1 βαθµίδα αναλογική 8* κυκλωµάτων PSTN
Εσωτερικές : ψηφιακές
«
αναλογικ.

16
52

τερµατικών
«

Ελάχιστες ∆υνατότητες – Εξοπλισµός :
•

Αυτόµατη κατανοµή εισερχοµένων κλήσεων ( ACD )

•

Λογισµικό καταγραφής και διαχείρισης κλήσεων , πλήρες ιστορικό και στατιστικά στοιχεία
εισερχοµένων κλήσεων και των agent και σε πραγµατικό χρόνο , δηµιουργία backup των
αρχείων των κλήσεων.

•

Αναγνώριση κλήσεων σε όλες τις συσκευές

•

Σύστηµα εφεδρείας στο πρόγραµµα του Τ/Κ αποτελούµενο από 2 βαθµίδες CPU (100% HOT
STANDBY )

•

Σύστηµα πλήρους αντικεραυνικής προστασίας και υπέρτασης

•

Μονάδα τηλεσυντήρησης

•

Μονάδα φωνητικών προαπαντητικών µηνυµάτων

•

∆υνατότητα υποδοχής για σύνδεση κεφαλόφωνου µε επιλογή µεταξύ χειροτηλεφώνου

•

Αδιάλειπτη λειτουργία σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας από ∆ΕΗ µέσω συστήµατος
UPS µε δυνατότητας παροχής τάσης , τουλάχιστον για οκτώ (8) ώρες .
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Τηλεφωνικές συσκευές :
•
8 ψηφιακές συσκευές (οι 4 απαντητικές για το 166)
• 40 αναλογικές συσκευές
Οι ψηφιακές συσκευές να έχουν µητρώο κλήσεων µε δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 20
εισερχοµένων και αναπάντητων κλήσεων αντίστοιχα
Εγγυήσεις , Τεχνική Υποστήριξη , Ανταλλακτικά :
Χρόνος εγγύησης τουλάχιστον 2 έτη µε πλήρη τεχνική υποστήριξη
Πρόγραµµα πλήρους τεχνικής υποστήριξης µετά την λήξη της εγγύησης.
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης µε ανταπόκριση τις δύο (2) ώρες, 24ώρες Χ 365 ηµέρες , από την
αναγγελία της βλάβης .
Πιστοποίηση τεχνικής υποστήριξης
Επάρκεια ανταλλακτικών και τεχνική υποστήριξη τουλάχιστον για 7 έτη .

Εγκατάσταση –Προγραµµατισµός
Ο προσφέρων αναλαµβάνει τις εργασίες εγκατάστασης και προγραµµατισµού και δεσµεύεται να
παραδώσει το Τ/Κ σε πλήρη λειτουργία σύµφωνα µε τις ανάγκες του ΕΚΑΒ

Τόπος & Χρόνος Παράδοσης
Το σύστηµα θα παραδοθεί και εγκατασταθεί στο ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Ο χρόνος παράδοσης να είναι 40 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης .
Εκπαίδευση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΕΚΑΒ.

Η
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΟΥΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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