
Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Φορέας: ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή:

Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης
Επιχορηγήσεως του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Κριτήριο Αξιολόγησης:
Χαμηλότερη τιμή

Ημ/νία Διενέργειας του Διαγωνισμού: Τρίτη 19 Απριλίου 2016
ώρα 13.30 μ.μ.

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού: Εφετείο Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 3-5,

3ος όροφος, γραφείο 319
Προϋπολογισμός Δαπάνης έτους 2016: με Φ.Π.Α.: 45.000,00 ευρώ

Γενική περιγραφή έργου:
Η τεχνική υποστήριξη μέρους πληροφορικής
H/W και των περιφερειακών μηχανημάτων

τους σε σαράντα έξι (46) δικαστικά
καταστήματα-εποπτευόμενους φορείς του
Εφετείου Θεσσαλονίκης διάρκειας ενός (1)
έτους, με δικαίωμα παράτασης για ένα (1)
ακόμα έτος, αν το επιθυμεί η Αναθέτουσα

Αρχή

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ειδικό Γραφείο Διαχείρισης Επιχορηγήσεων
Εφετείου Θεσσαλονίκης
Ταχ.Δ/νση: 26ης Οκτωβρίου αρ. 3-5
Τ.Κ. 54626

Τηλ: 2310 507.454
Fax: 2310 507.452
email: efetthess.egr@gmail.com

Θεσσαλονίκη 28-3-2016
Αριθμ. Πρωτ.: 896
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H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1] το άρθρο 64 του ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της
διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 213),
2] Τις διατάξεις του Ν. 2286 / 95 [ΦΕΚ 19/Α/95] « Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»..
3] Τις διατάξεις του ΠΔ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει μετά την
ψήφιση του ν.4281/2014

4] Το με αριθμ. 4/16-3-2016 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης
του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση 45.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων και συγκεκριμένα
στον ΚΑΕ 0887.001 «Τεχνική υποστήριξη μέρους πληροφορικής H/W» του ειδικού
λογαριασμού που διαχειρίζεται η Επιτροπή διαχείρισης της Επιχορήγησης για τον τελικό φορέα
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ: 4037/29-5-2015 απόφαση του
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (ΚΑΕ 2499) και συγκεκριμένα για την τεχνική υποστήριξη μέρους πληροφορικής H/W
και περιφερειακών μηχανημάτων, στους παραπάνω αναφερόμενους εποπτευόμενους φορείς
5] Την με αριθμ. 131/18-3-2016 (ΑΔΑ:7Σ474ΝΒ-48Ψ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της
Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 60 στο
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της, σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτείται η
Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τη σύνταξη
των όρων της παρούσας προκήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
πρόχειρο ενιαίο διαγωνισμό με συλλογή και αξιολόγηση προσφορών για την τεχνική
υποστήριξη μέρους πληροφορικής H/W και των περιφερειακών μηχανημάτων τους
διάρκειας ενός (1) έτους, με δικαίωμα παράτασης με τους ίδιους όρους για ένα (1) ακόμα
έτος, αν το επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή και συγκεκριμένα για την τεχνική υποστήριξη 614
Η/Υ, 30 SERVERS, 348 εκτυπωτών Laser, 7 εκτυπωτών inject, 5 εκτυπωτών με ακίδες, 60
Scanners, 116 πολυμηχανημάτων-fax, καθώς και τη δικτυακή καλωδίωση των πιο κάτω
εποπτευομένων υπηρεσιών της Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης των Επιχορηγήσεων του
Εφετείου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα:

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η/Υ
ΠΛΗΡΕΙΣ

SERVERS
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

LASER
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

INKJET
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

ΑΚΙΔΩΝ SCANERS ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- ΦΑΞ

1 EφετείοΘεσ/νίκης 72 37 2 30 13

2 Eισαγγελία
ΕφετώνΘεσ/νίκης 42 1 16 2 13

3
Δικαστήριο Ανηλίκων
Θεσ/νίκης –Υπηρεσία
Επιμελητών

5 1 5 1 1

4 Υποθηκοφυλακείο
Θεσ/νίκης 86 5 33 5

5 Εταιρεία Προστασίας
Ανηλίκων Θεσ/νίκης 4 1 2 1 1 1

6 Ιατροδικαστική
Υπηρεσία Θεσ/νίκης 15 1 4 1 1 3
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7
Υπηρεσία Επιμελητών
Κοινωνικής Αρωγής
Θεσ/νίκης

4 1 2 3

8 Πρωτοδικείο Βέροιας 30 9 1 1 6
9 Ειρηνοδικείο Βέροιας 8 7 1 1

10 Ειρηνοδικείο Νάουσας 4 3 1

11 Ειρηνοδικείο
Αλεξάνδρειας 4 3 2

12 Πταισματοδικείο
Βέροιας 6 1 5 1 2

13 Εισαγγελία Πλημ/κών
Βέροιας 22 1 13 2 2

14 Δικ.Ανηλίκων –
Υπηρ.Επιμελ.Βέροιας 1 1

15 Πρωτ/κείοΕδεσσας 12 5 2 1
16 Ειρηνοδικείο Έδεσσας 6 3 2

17
Δκατήριο Ανηλίκων-
Υπηρ.Επιμελ. Ανηλ.
Εδεσσας

1 1 1

18 Ειρηνοδικείο Αλμωπίας 4 4 1
19 Ειρηνοδικείο Σκύδρας 3 3 1

20 Εισαγγελία
Πλημ.Εδεσσας 10 8 4

21 Πρωτοδικειο Γιαννιτσών 13 1 8 1 2
22 Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών 7 2 4 2

23 Εισαγγελία
Πλημ.Γιαννιτσών 10 1 5 1

24 Πρωτοδικειο Κατερίνης 29 1 13 1 3
25 Ειρηνοδικείο Κατερίνης 6 6
26 Ειρηνοδικείο Κολινδρού 2 1

27 Πταισματοδικείο
Πιερίας 5 5 3

28 Υποθ/κείο Κατερίνης 18 1 8 1 1

29 Εισαγγελία
Πλημ.Κατερίνης 19 2 18 2

30 Πρωτοδ/είο Κιλκίς 14 1 13 1 4 2
31 Ειρηνοδικείο Κιλκίς 6 4

32 Ειρηνοδικείο
Πολυκάστρου 2 2 1

Εισαγγελία
Πλημ/κωνΚιλκις 11 11 433

34 Πρωτοδικειο Σερρών 31 1 18 1 2 5
35 Ειρηνοδ/είοΣερρών 8 1 7
36 Πταισματ/κείο Σερρών 5 1 3 2
37 Ειρηνοδ/είοΣιντικής 5 3 1 2 2
38 Ειρηνοδ/είοΝιγρίτας 4 2 2 3
39 Ειρηνοδ/είοΡοδολίβους 4 1 5 1 2
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40 Εισαγγελία Πλημ.
Σερρών 23 1 13 4

41 Πρωτοδικειο Χαλκιδικής 25 1 20 1 3
42 Ειρηνοδ/είοΑρναίας 4 3 1 1 2
43 Ειρηνοδ/είοΚασσάνδρας 3 1 1 1 1 1

44
Ειρηνοδ/είοΝ.
Μουδανιών 6 1 5 1 1

45
Ειρηνοδ/είο
Πολυγύρου 6 4 1 2

46 Εισαγγελία Πλημ.
Χαλκιδικής 9 1 4 4

ΣΥΝΟΛΟ 614 30 348 7 5 60 116

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00 €),
συμπεριλαμβανομένου τουΦ.Π.Α. 23%.

Ο Διαγωνισμός αφορά τις εργασίες «Συντήρησης των H/W και των περιφερειακών
μηχανημάτων καθώς και τη δικτυακή καλωδίωση» των άνω εποπτευομένων φορέων του
Εφετείου Θεσσαλονίκης, δηλ. αποσκοπεί στην καθημερινή και άμεση αντιμετώπιση των
εμφανιζόμενων αναγκών συντήρησης και επισκευής των Ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών,
mouse, πληκτρολογίων, των εκτυπωτών (Laser, inject και ακίδων), scanner, πολυμηχανημάτων
και λοιπών περιφερειακών καθώς και τη δικτυακή καλωδίωση τους.

ΑΡΘΡΟ 1ο: Γενικές αρχές
Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο πρόχειρο διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε
όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται και
διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία τουλάχιστον ενός χρόνου.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της
Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες
αποκλίσεις ή περιορισμούς.
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες
εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/ και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται
ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Παροχή Διευκρινήσεων - Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, αυτές
παρέχονται άμεσα, εφόσον υποβληθούν δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία
που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες
αποστέλλονται ή δίνονται το αργότερο μια (1) εργάσιμη ημέρα μετά τη λήψη της σχετικής
αίτησης.
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες :
Αρμόδιοι υπάλληλοι: Πέτρος Κοταμανίδης και Παναγιώτα Κολιούση, τηλέφωνο 2310 507454 και
φαξ 2310 507452.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Χρόνος και τόπος διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Εφετείο Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 3-5, 3ος όροφος,
γραφείο 319), από την αρμόδια επιτροπή στις 19-4-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30΄μ. μ. και σε
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περίπτωση που αυτός κηρυχθεί άγονος, θα επαναληφθεί στις 22-4-2016, στον ίδιο τόπο και ώρα
12.00΄μ.
2. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με
την προϋπόθεση ότι, για να γίνουν αποδεκτές, πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί με ευθύνη του
διαγωνιζόμενου υποψήφιου αναδόχου, μέχρι την ώρα έναρξης του διαγωνισμού.
3. Προσφορές που περιέρχονται στο Εφετείο Θεσσαλονίκης με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
διενέργεια του διαγωνισμού αφού πρωτοκολληθούν, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στο ειδικό γραφείο, το οποίο θα τις διαβιβάσει στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και
διενέργειας διαγωνισμών του Εφετείου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με
τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία
4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές

ΑΡΘΡΟ 4ο: Υποβολή προσφορών
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της
διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της
προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη
σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της εργασίας ως και τα συμβατικά στοιχεία της
μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 5ο: Ισχύς προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του Ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δυο (2) μηνών από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των δυο (2) μηνών, κρίνεται απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Γλώσσα σύνταξης των προσφορών.
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα αποκλειστικά στην
Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα
ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος.
Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα, εκτός από τα
επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Φάκελος προσφοράς
1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά
σφραγισμένο.
2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή
αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην αρμόδια Επιτροπή μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως
φάκελο, όπου έξω απ΄ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
β) Ο τίτλος του φορέα «ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» που διενεργεί τον διαγωνισμό
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα
4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές
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Μέσα στον κυρίως φάκελο της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία:
α) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον
οποίο θα περιέχονται:
1) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου
2) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως ισχύει, στην
οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού («Πρόχειρος Διαγωνισμός για την τεχνική
υποστήριξη μέρους πληροφορικής H/W και των περιφερειακών μηχανημάτων τους καθώς και
τη δικτυακή καλωδίωση των υπηρεσιών που εποπτεύει η Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης
Επιχορηγήσεων του Εφετείου Θεσσαλονίκης») και θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς, ο προσφέρων: α) δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση
εργασιών, αναστολή εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό (ή σε ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του, εάν πρόκειται για
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο), ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού (ή οποιαδήποτε άλλη
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του, εάν
πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο) και β) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του.
β) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», έξω από τον οποίο
θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (3) της παρούσας διακήρυξης.
Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, βιογραφικά
σημειώματα του προσωπικού που θα παρέχει υπηρεσίες, τίτλοι σπουδών, αποδεικτικά εμπειρίας
κλπ. καθώς και ό,τι σχετικό με την τεκμηρίωση της δυνατότητας του προσφέροντα να φέρει σε
πέρας την εργασία και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υλοποιήσει το έργο.
γ) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», έξω από τον
οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (3) της παρούσας διακήρυξης.
Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου για τις
συγκεκριμένες εργασίες σε Ευρώ. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και
κάθε άλλη επιβάρυνση και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον
προσφέροντα.
Η Επιτροπή παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει
τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται όταν
υπάρχουν σ΄αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής
αξιολόγησης των προσφορών.
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους
όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να
αξιολογηθούν.
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7. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή, είτε
ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν.
8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9. Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των εργασιών συντήρησης δεν γίνονται
δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα
το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην
Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από
εγγυητική επιστολή ποσού 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης και θα έχει χρονική ισχύ δύο
(2) μήνες μετά το χρόνο λήξης της προσφοράς.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 153
έως 156 ν.4281/2014, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στην παρούσα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε
αυτούς, είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα
στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.

Στην περίπτωση Ένωσης Προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης.

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τα οριζόμενα από το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο Ανάδοχος του έργου, στον οποίο έγινε η κατακύρωση του αποτελέσματος του

διαγωνισμού, υποχρεώνεται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, η
οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική εκκαθάριση των
τυχόν απαιτήσεων των αντισυμβαλλομένων μερών.

Επίσης θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τα οριζόμενα από το άρθρο 25 του Π.Δ.
118/07.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Ανακήρυξη μειοδότη
Ανάδοχος των εργασιών: «Συντήρησης Η/Υ και περιφερειακών μηχανημάτων των εποπτευομένων
φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης», κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή,
εφόσον οι προσφερόμενες εργασίες είναι εντός των Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιπών όρων
της παρούσας διακήρυξης
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Η ως άνω προσφερόμενη τιμή, παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή. Δεν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του
διαγωνισμού σε διαφορετικούς αναδόχους.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του
διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα
οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν:

1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,
ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν
τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα).

Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στην
Αναθέτουσα Αρχή και η οποία εκδίδει τη σχετική απόφαση κατακύρωσης.

ΑΡΘΡΟ 11ο: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη εκτέλεση εργασιών
Η προθεσμία ανταπόκρισης στην επισκευή/συντήρηση του εξοπλισμού Πληροφορικής ορίζεται
στο 18ο άρθρο της παρούσας. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερεί συστηματικά την
εκτέλεση των εργασιών από υπαιτιότητά του, ή δεν εκτελεί σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή,
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 12ο: Συμβατικός χρόνος εργασιών
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως και δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, εφόσον αυτό ζητηθεί
από την Αναθέτουσα αρχή, με τους ίδιους τεχνικούς και οικονομικούς όρους.

ΑΡΘΡΟ 13ο: Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το Ειδικό γραφείο του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σε δύο
εξάμηνα, με τραπεζική επιταγή, εξοφλούμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος, μετά: α] την έκδοση
σχετικού τιμολογίου από τον ανάδοχο, β] την κατάρτιση του σχετικού πρωτοκόλλου καλής
εκτέλεσης του έργου από τις επιτροπές που θα συσταθούν με απόφαση του Προϊσταμένου
εκάστου εποπτευομένου φορέα και την υποβολή αυτού (πρωτοκόλλου) στο Ειδικό γραφείο του
Εφετείου Θεσσαλονίκης, το πρώτο δεκαήμερο μετά την συμπλήρωση του κάθε εξαμήνου και γ]
την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στην Επιτροπή Διαχείρισης
Επιχορηγήσεως του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις
επί της συνολικής καθαρής αξίας του τιμολογίου (πριν συνυπολογισθεί ο Φ.Π.Α.).
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ΑΡΘΡΟ 14ο: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμα προβλεπόμενες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 15ο :Προϋπολογισμός
Η δαπάνη για την εργασία Συντήρησης Η/Υ και περιφερειακών μηχανημάτων, προϋπολογίσθηκε
στο ποσό των 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α. 23% .
Η ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2016 και βαρύνει τον ΚΑΕ
0887.001, «Τεχνική υποστήριξη μέρους πληροφορικής H/W» του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2016 της Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου
Θεσσαλονίκης

ΑΡΘΡΟ 16ο: Τόπος εκτέλεσης της εργασίας
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι όλα τα κτήρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες των
εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

ΑΡΘΡΟ 17ο: Δημοσιεύσεις
Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου
Θεσσαλονίκης, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εφετείου Θεσσαλονίκης www.efeteio-thess.gr καθώς και στη
σελίδα του Εφετείου Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα Διαύγεια.

ΑΡΘΡΟ 18ο: Τεχνικές Απαιτήσεις
Οι τεχνικές απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι σχετικά με
τη συντήρηση των Ηλεκτρονικών υπολογιστών, Οθονών, mouse, πληκτρολογίων, των εκτυπωτών
(Laser, inject και ακίδων), scanner, πολυμηχανημάτων και λοιπών περιφερειακών καθώς και τη
δικτυακή καλωδίωση των 46 εποπτευομένων υπηρεσιών της Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης
Επιχορηγήσεων του Εφετείου Θεσσαλονίκης είναι οι ακόλουθες :
1. Παροχή Τηλεφωνικής Υποστήριξης
2. On site service
3. Χρόνος ανταπόκρισης Τεχνικού: 4 ώρες από την αναγγελία της βλάβης εντός της έδρας της
Επιτροπής (Θεσσαλονίκη) και 24 ώρες για τους υπόλοιπους νομούς της Εφετειακής Περιφέρειας
Θεσσαλονίκης
4. Χρόνος αποκατάστασης βλάβης: 8 ώρες εντός της έδρας της Επιτροπής (Θεσσαλονίκη) και 48
ώρες για τους υπόλοιπους νομούς της Εφετειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης
5. Ωράριο υποστήριξης: Εργάσιμες  μέρες  από Δευτέρα έως και Παρασκευή
08:30 έως και 15:00. Εξαιρούνται οι επίσημες αργίες.
6. Σε περίπτωση που λόγω της φύσεως της βλάβης δεν μπορούν να τηρηθούν οι
προαναφερόμενοι χρόνοι, τότε η χαλασμένη συσκευή θα αντικαθίσταται προσωρινά με άλλη
ισοδύναμη μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής της αρχικής και σε περίπτωση αδυναμίας
επιδιόρθωσης, (για τον οποιονδήποτε λόγο), αντικατάσταση του μηχανήματος με ίδιο ή ισάξιό
του, από τον ανάδοχο.
7. Εγκατάσταση του Image ή του λειτουργικού συστήματος του δίσκου στις περιπτώσεις που
λόγω της φύσεως του προβλήματος θα πρέπει να αντικατασταθεί ο δίσκος.
8.  Παραμετροποίηση και ρύθμιση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ώστε να ενταχθεί στο δίκτυο.
9. Αντικατάσταση ανταλλακτικών για την αποκατάσταση πιθανών βλαβών (Το κόστος των
ανταλλακτικών επιβαρύνει τον Ανάδοχο)

ΑΔΑ: 6ΕΨ14ΝΒ-ΧΣ9



10η σελίδα της με αριθμό 896/2016 διακήρυξης

10

10. Για όσα μηχανήματα αντικατασταθούν από τον ανάδοχο, επειδή η επισκευή θα είναι αδύνατή
ή ασύμφορη, θα απαιτείται τριετής εγγύηση καλής λειτουργίας ή αντικατάστασή του από τον
κατασκευαστή και η οποία (αντικατάσταση) θα γίνεται εντός 48 ωρών.

ΑΡΘΡΟ 19ο: Ο Ανάδοχος οφείλει να διαπιστώσει τους τύπους και τις ποσότητες των υπό
συντήρηση μηχανημάτων με επιτόπια αυτοψία του.

Τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το
Τμήμα Λογιστικού-Μηχανογράφησης & Πληροφορικής-Ειδικό Γραφείο Προμηθειών του
Εφετείου Θεσσαλονίκης, από τον κ. Πέτρο Κοταμανίδη, γραφείο 454, 4ος όροφος Δικαστικού
Μεγάρου Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-507454 και φαξ 2310-507452.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ
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