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Αγ. Στέφανος 19/04/2013
Αριθ. πρωτ : 12144-

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη «Προµήθεια
συσκευών καταµέτρησης ενδείξεων υδροµετρητών και σχετικού λογισµικού» και β)
των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού.
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ- N.3463/06, οι προµήθειες
των ∆ήµων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσµων τους, των νοµικών
τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ιδρυµάτων τους διενεργούνται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α),
όπως ισχύει, µε την επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του Π.∆. 370/1995 (Φ.Ε.Κ.
199 Α΄), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.∆. 105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100 Α΄) και
των αντίστοιχων του Π.∆. 57/2000 (Φ.Ε.Κ. 45 Α΄). (Ε1) (Β5)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού
εκδίδεται από τον δήµαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ο δε τρόπος εκτελέσεως
και οι όροι αυτού καθορίζονται µε απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του
κοινοτικού συµβουλίου µε βάση σχέδιο που συντάσσει η αναφεροµένη στη παρ.4
του άρθρου 4 του παρόντος υπηρεσία και ελέγχονται από άποψη νοµιµότητας από
το νοµάρχη σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δηµοτικού και
κοινοτικού κώδικα (∆.Κ.Κ.). 2. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισµού πρέπει να
είναι σαφείς και πλήρεις…..»

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Σε κάθε διακήρυξη και σύµβαση,
επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του προς προµήθεια υλικού ή αναφέρεται
συγκεκριµένη προδιαγραφή. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια

υλικών περιλαµβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε τα υλικά αυτά να
εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, λαµβανοµένων υπόψη των
αναγκών και των απαιτήσεων του χρήστη και των διατάξεων των παραγράφων 8, 9,
10 και 11 του άρθρου 2 του παρόντος κανονισµού. 3.∆εν επιτρέπεται η αναγραφή
στους όρους των διακηρύξεων και των συµβάσεων προµηθειών τεχνικών
προδιαγραφών που αναφέρουν προϊόντα ορισµένης κατασκευής ή προέλευσης, ή
µεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα να ευνοούν ορισµένες
επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες το
αντικείµενο της διακήρυξης ή της σύµβασης δεν επιτρέπει την κατάρτιση
συγκεκριµένων τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι
τεχνικές προδιαγραφές σε εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τύπους
ορισµένης προέλευσης ή παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις
λέξεις «ή αντίστοιχο» και εφόσον το αντικείµενο της σύµβασης δεν µπορεί να
περιγραφεί διαφορετικά µε προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές
από όλους τους ενδιαφερόµενους. 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια
προϊόντων συντάσσονται από την καθ' ύλη αρµόδια τεχνική υπηρεσία των φορέων
και όπου αυτή δεν υπάρχει από την αντίστοιχη της διεύθυνσης εσωτερικών της
οικείας νοµαρχίας, µε παραποµπή ή στα ελληνικά πρότυπα που ισχύουν κατ'
εφαρµογή των αντιστοίχων "Ευρωπαϊκών" ή "στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές". Σε
περίπτωση αδυναµίας σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών και από την υπηρεσία
αυτή, ο νοµάρχης µπορεί µε απόφασή του να αναθέσει την σύνταξη των τεχνικών
προδιαγραφών σε αντίστοιχη υπηρεσία των φορέων του δηµοσίου τοµέα που
εδρεύουν στο νοµό. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από τη δηµαρχιακή
επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της
παρ.2 του άρθρου 23 του παρόντος κανονισµού εγκρίνονται από το δήµαρχο ή τον
πρόεδρο κοινότητας. Πριν τη δηµοσίευση της προκήρυξης διαγωνισµού απαιτείται
προηγουµένως να έχουν εγκριθεί οι προδιαγραφές….»
Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ: «5.Κατά τον πρόχειρο
διαγωνισµό δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισµού.»
Σύµφωνα µε την Ε.Σ Τµ. 7 Πράξη 33/2012 η έγκριση διενέργειας ορισµένης
δηµοτικής προµήθειας , η αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Σχετική, η
αριθµ. 62/2013 απόφαση του ∆Σ του ∆ήµου ∆ιονύσου, σύµφωνα µε την οποία η
ανωτέρω προµήθεια θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό.
Ο ∆ήµος έχει ανάγκη από την « Προµήθεια συσκευών καταµέτρησης
ενδείξεων υδροµετρητών και σχετικού λογισµικού» της οποίας ο προϋπολογισµός
δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 14.876,85 Ευρώ (µε το ΦΠΑ) και θα εκτελεστεί

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερ.
11389/8-3-1993).
Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν, το άρθρο 72 του Ν.3852/10,
προτείνεται να εγκριθούν:
1. η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 14.876,85 € συµπ/νου
Φ.Π.Α. σε βάρος των ακόλουθων Κ.Α. 25.7134 µε την ονοµασία «Προµήθεια
καταγραφικών κατανάλωσης ύδρευσης µε λογισµικό».
Αριθµ. ΠΑΥ (….../2013)
2.-οι τεχνικές προδιαγραφές της από 19/04/2013 µελέτης του Τµήµατος
Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας προϋπολογισµού 14.876,85€ µε
το Φ.Π.Α. και οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης.

Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.Τµήµα Προµηθειών
2. Τµήµα Εσόδων
3.Τµήµα Λογιστηρίου

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Ιωάννης Καλαφατέλης
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Άγιος Στέφανος, /04 /2013
Αριθ. πρωτ :
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ΘΕΜΑ : «Προµήθεια συσκευών καταµέτρησης ενδείξεων υδροµετρητών και
σχετικού λογισµικού»

AΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν 2286/95.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ.
Εσωτ. 11389/93).
3. Τις αποφάσεις του Υπουργού
Π1/3305/2010 και Π1/3306/2010.

Οικονοµίας,

Ανταγωνιστικότητας

&

Ναυτιλίας

4. Την υπ’αριθ. 62/2013 απόφαση ∆.Σ. του ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ σχετικά µε την έγκριση
διενέργειας της εν λόγω προµήθειας.
6. Την …….. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία ψηφίσθηκε πίστωση
14.876,85 ευρώ, σε βάρος του ΚΑ 25.7134, του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2013, για την προµήθεια γερανών για υπόγειους κάδους απορριµµάτων, εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης.
7. Την 28/2013απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι
επιτροπές διαγωνισµού για το έτος 2013.
8. Το γεγονός ότι θα προκληθεί δαπάνη σε ύψους 14.876,85€ σε βάρος του Κ.Α. 25.7134
του ο.ε.2 013 (ΠΑΥ ..../2013)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά, για την προµήθεια των αγαθών που
περιλαµβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

α/α

ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

1

Λογισµικό διαχείρισης στοιχείων ύδρευσης

2

Άδεια χρήσης λογισµικού για κάθε συσκευή
Παραµετροποίηση - Εκπαίδευση (ανά
ανθρωποηµέρα = 8 ώρες)

3

1
2
3

1.500,00 €

1

1.500,00 €

260,00 €

9

2.340,00 €

350,00 €

4

1.400,00 €

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Συσκευή µέτρησης tablet
Προστατευτική θήκη για συσκευή
Συσκευή ασύρµατου δικτύου

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ
ΦΠΑ
23%

5.240,00 €
1.205,20 €
6.445,20 €

705,00 €
9
50,00 €
9
60,00 €
1
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ
ΦΠΑ
23%

6.345,00 €
450,00 €
60,00 €
6.855,00 €
1.576,65 €
8.431,65 €

ΙΙ. Καθορίζουµε τους όρους του διαγωνισµού ως εξής:

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1) Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την ..../.../2013 στο ∆ηµοτικό κατάστηµα που βρίσκεται στη
Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ∆ιάκου ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής.
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού: 09:30πµ
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 10:00πµ
2). Τεχνικές προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών περιλαµβάνονται στο συνηµµένο Παράρτηµα Α΄,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης
3) ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και
ενώσεις προµηθευτών, εφόσον γι’ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του
ΕΚΠΟΤΑ.

Μαζί µε την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού τα εξής
δικαιολογητικά:

3.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
3.2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωσης που θα έχει
εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού.
3.3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται ότι δεν
υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η
συµµετοχή της από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ΟΤΑ.
3.4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

3.5.Επίσης, υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισµού, για την επιλογή των υποψήφιων
αναδόχων, δήλωση του συµµετέχοντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και
των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα,
εκτός των σηµείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία θα πρέπει να αναφέρει
προκειµένου να αξιολογηθούν καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του
σε διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του δηµοσίου.
Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή τους,
γίνονται όµως δεκτά και τα αντίγραφα, εφόσον έχουν κατά τις διατάξεις του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/99) την αποδεικτική ισχύ του πρωτότυπου.
Σχετικά µε τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι:
Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια, εκτός από την
εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν
κατατεθεί στην Υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα
γίνεται δε ρητή µνεία µε υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε αυτό.
Τα δικαιολογητικά που ζητούνται τα καταθέτουν αυτοπροσώπως οι διαγωνιζόµενοι µε την
επίδειξη της ταυτότητάς των ή για τις ανώνυµες εταιρείες εξουσιοδοτηµένο άτοµο το οποίο
εκτός της ταυτότητάς του θα προσκοµίσει πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο
συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας για να
παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή.
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαµβάνονται µε απόδειξη µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα
περιέχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα.
Επίσης, όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διενέργεια του
διαγωνισµού και τη συµµετοχή των προµηθευτών σ΄ αυτόν συντάσσονται στην
Ελληνική Γλώσσα.
2 Οι προσφορές, µε ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά
σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα.
Πάνω στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη προσφορά µε κεφαλαία γράµµατα
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, δηλαδή
«∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε αυτήν στοιχεία

και

ειδικότερα, ως εξής:
•

Στον

κυρίως

φάκελο

της

προσφοράς

τοποθετούνται

όλα

τα

ζητούµενα

δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων αναδόχων, του άρθρου 2 της
παρούσας διακήρυξης, καθώς και η εγγύηση συµµετοχής
•

Τα

τεχνικά

στοιχεία καθώς

και

τα

δικαιολογητικά

για

την

αξιολόγηση

και

βαθµολόγηση των συµµετεχόντων τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο,
µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨
•

Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο
φάκελο, επίσης µέσα

στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨

3 Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρουν και

τις

ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

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.
Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από µια
εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού
συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε
µια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν
αποσυρθούν από τους ενδιαφερόµενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην µίας.

∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό, υπάλληλος
εταιρείας που συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται από αυτή µε µισθό
ή µε κάποιον άλλον τρόπο.
4. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται ταχυδροµικά συστηµένη επιστολή στην εξής
διεύθυνση:
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ.∆ΙΑΚΟΥ
Τ.Κ. 145 65- ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Η προθεσµία για την παραλαβή από το ∆ήµο των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού,
δηλαδή την ............ 2013 ηµέρα ........... και ώρα 15:00 που κλείνει το πρωτόκολλο του
∆ήµου.
2) Εγγυήσεις
Εγγύηση συµµετοχής: Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισµού
της δαπάνης της προµήθειας και θα έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι (120 ηµέρες).
Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του
διαγωνισµού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής
εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 10% του συµβατικού ποσού, (δηλαδή του προσφερόµενου
ποσού).
Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου.
Εγγύηση καλής λειτουργίας.
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να
παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας και διατήρησης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον
24 µηνών, το οποίο αρχίζει από την ηµεροµηνία παράδοσης των υλικών.
Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος ο προµηθευτής οφείλει ύστερα από
σχετική ειδοποίηση του ∆ήµου, να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτηµά του,
που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του.

Πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο προµηθευτής
υποχρεούται να καταθέσει χρηµατική εγγύηση για ποσό ίσο µε το 5% της συµβατικής
αξίας των υλικών.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής πρέπει να είναι κατά τρεις (3) µήνες µεγαλύτερος
από το συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης.

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1) Παραλαβή προσφορών
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή του διαγωνισµού
επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρας λήξης αποδοχής προσφορών, που
ορίζεται στη διακήρυξη.
2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο
οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή
της, εάν δε συνοδεύεται από το πτυχίο ή το πιστοποιητικό ταυτότητας.
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της
παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για
οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού,

µε

ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη
διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στο ∆ήµο εκπρόθεσµα ή κατατίθενται
στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται
και επιστρέφονται σ’ αυτούς που τις υπέβαλαν, ως εκπρόθεσµες.
2) Έλεγχος δικαιολογητικών
1. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και
αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά
επίδοσης τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά
περιληπτικά µεν αλλά µε τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους
της διακήρυξης.
2. Ο φάκελος που περιέχει την «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται µέσα στον ανοικτό φάκελο,
παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν που
αναγράφηκε στον ανοικτό φάκελο.
3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται
στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή
συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και
αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν.

4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια της συνεδρίας και ο πρόεδρος της
επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους
λόγους αποκλεισµού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους µαζί µε
την σφραγισµένη προσφορά τους.
3) Αποσφράγιση των Προσφορών
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού θα αποσφραγίσει δηµόσια τις προσφορές την ηµεροµηνία και
ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. Η αποσφράγιση θα γίνει µε την
παρακάτω διαδικασία:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
µονογράφονται

δε

και

σφραγίζονται

από

την

Επιτροπή

του

∆ιαγωνισµού

όλα

τα

δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και
σφραγίζεται από την παραπάνω Επιτροπή, στην κατοχή της οποίας παραµένει µέχρι να
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και των λοιπών δικαιολογητικών
στοιχείων που συνοδεύουν αυτή.

Οι παρευρισκόµενοι στη διαδικασία αποσφράγισης των

προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό.
β) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς για όσες από αυτές κρίθηκαν αποδεκτές, θα
αποσφραγιστεί κατόπιν πρόσκλησης από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, εφόσον δεν
αποσφραγιστούν κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
Όσων συµµετεχόντων οι προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία της
αξιολόγησης

δεν

αποσφραγίζεται

ο

φάκελος

της

οικονοµικής

προσφοράς,

αλλά

επιστρέφεται σ΄ αυτούς.
4) Ενστάσεις

1 Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων πριν την υπογραφή της σύµβασης, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού υποβάλλεται στην αρµόδια για την
διενέργεια του διαγωνισµού επιτροπή, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον
καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της
διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη
ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την οικονοµική επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται
το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι
ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης

Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης,
εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (µετάθεση της
ηµεροµηνίας του διαγωνισµού).

β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ΄ αυτόν

Ένσταση κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε
αυτόν υποβάλλεται µόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα απ΄ αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο
στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού Επιτροπή κατά την διάρκεια του
διαγωνισµού,

µέχρι

και

την

επόµενη

εργάσιµη

ηµέρα

από

την

ανακοίνωση

του

αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή
του

διαγωνισµού,

αλλά

εξετάζεται

κατά

την

αξιολόγηση

των

αποτελεσµάτων

του

διαγωνισµού από την επιτροπή αξιολόγησης. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε
αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στην οικονοµική επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονοµικής επιτροπής ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους από
το Γενικό Γραµµατέα, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την
περιέλευσή τους σ΄ αυτόν, ο οποίος εκδίδει και σχετική πράξη. Σε περίπτωση που
διαπιστώσει ότι οι αποφάσεις είναι παράνοµες τις ακυρώνει (άρθρο 149 Ν. 3463/2006).

Κάθε ενιστάµενος, ως έχων έννοµο συµφέρον, µπορεί να προσφύγει στο Γενικό Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης ∆/κησης και να προσβάλλει τις παραπάνω αποφάσεις της Οικονοµικής
Επιτροπής, για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την
δηµοσίευση των αποφάσεων ή από την κοινοποίηση ή αφότου έλαβε γνώση αυτών (άρθρο
150 Ν. 3463/2006).

Επίσης, κάθε ενιστάµενος, ως έχων έννοµο συµφέρον, µπορεί να προσβάλλει τις σχετικές
αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα (των άρθρων 146 και 150 του Ν.3463/2006), ενώπιον
της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του παραπάνω νόµου, εντός προθεσµίας ενός (1)
µηνός από την έκδοσή τους ή την κοινοποίησή τους ή αφότου έλαβε γνώση αυτών.

2. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η αρµόδια Επιτροπή.

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ

1) Κατακύρωση

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε δέκα
ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική

απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως
εκτελεστή.

2) Χρόνος παράδοσης

Οι υπό προµήθεια συσκευές καταµέτρησης ενδείξεων υδροµετρητών κια σχετικού
λογισµικού θα πρέπει παραδοθούν έτοιµοι προς λειτουργία , εντός χρονικού διαστήµατος
σαράντα πέντε (45) ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.

3) Κρατήσεις
Στη συµβατική αξία των υλικών εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται οι ακόλουθες κρατήσεις,
οι οποίες βαρύνουν τον προµηθευτή:
α. Υπέρ Ταµείου Ασφάλισης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑ∆ΚΥ), ποσοστό 2%,
επιµεριζόµενο σε ποσοστό 1,5% (2x 75% = 1,5%) στο ΤΕΑ∆Υ-ΤΑ∆ΚΥ και σε ποσοστό
0,5% (2 x 25% = 0,5%) στο ΤΠ∆Υ-ΤΑ∆ΚΥ.
β. Φόρος εισοδήµατος σε ποσοστό 4%.
γ. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ποσοστό 0,10% (άρθρο 4
παρ. 3 Ν 4013/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 2β του άρθρου 238 του Ν
4072/2012).
Η κράτηση µε στοιχείο α΄ υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου
2,4%.

4) Τρόπος Πληρωµής
Ολόκληρη η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την
οριστική παραλαβή των υλικών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα
συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.

5) Χρόνος Ισχύος Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες τρεις (3) µήνες από την
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.

Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το
Τµήµα Προµηθειών, αρµόδιος υπάλληλος Χαράλαµπος Μυλωνάς τηλέφωνα 213-2030623
και φαξ 2132030630.

Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών που την συνοδεύουν
χορηγούνται δωρεάν στους ενδιαφερόµενους από το Τµήµα Προµηθειών ∆ήµου, στην οδό
Λ. Μαραθώνος 29 και Αθ. ∆ιάκου στον Άγιο Στέφανο.

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος.

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας ∆ιακήρυξης, αρχικής και τυχόν
επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ∆ήµαρχος

Ιωάννης Καλαφατέλης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Τµ. Προγραµµατισµού, Οργάνωσης,
Επιτροπή

Αγ. Στέφανος, 19/4/2013
Προς: Οικονοµική

Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

Θέµα: “Προµήθεια συσκευών καταµέτρησης ενδείξεων υδροµετρητών και σχετικού
λογισµικού”
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα περιγραφή συντάχθηκε µε σκοπό την προµήθεια συστήµατος για την
αυτοµατοποίηση των εργασιών καταµέτρησης καταναλώσεων νερού κι έκδοσης των
αντίστοιχων λογαριασµών. Στόχος είναι οι ενδείξεις των υδροµετρητών να εισάγονται απ'
ευθείας στον φορητό υπολογιστή από τους καταµετρητές κι εν συνεχεία µέσω ειδικού
λογισµικού να γίνεται η εισαγωγή και η διαχείρισή τους στην εφαρµογή Οικονοµικής
∆ιαχείρισης της εταιρίας UNISYSTEMS που διαθέτει ο ∆ήµος µας.
Συγκεκριµένα, κάθε καταµετρητής του ∆ήµου θα εφοδιαστεί µε φορητό υπολογιστή τύπου
ταµπλέτας για την καταγραφή των δεδοµένων, στην οποία θα εκτελείται ειδική εφαρµογή
συλλογής και διαχείρισης δεδοµένων καταναλώσεων υδροµετρητών.
Οι καταµετρητές θα καταχωρούν τις ενδείξεις των υδροµετρητών και µε το πέρας της
εργασίας υπαίθρου, θα επιστρέφουν στο γραφείο εσόδων και θα µεταφορτώνουν τα δεδοµένα
καταναλώσεων που συνέλεξαν στον κεντρικό διακοµιστή µέσω Wi-Fi Modem.
Εν συνεχεία, µε τη χρήση του Λογισµικού ∆ιαχείρισης

Λογαριασµών Ύδρευσης, θα

πραγµατοποιείται η αναλυτική επεξεργασία των δεδοµένων, η έκδοση των λογαριασµών κι
οποιεσδήποτε άλλες εργασίες και υπολογισµοί είναι απαραίτητοι για την έκδοση των
λογαριασµών Ύδρευσης. Το Λογισµικό ∆ιαχείρισης Λογαριασµών Ύδρευσης περιλαµβάνει
την καταγραφή των υδροµετρητών της περιοχής του ∆ήµου, την παρακολούθηση της
κατανάλωσης νερού και την έκδοση των αντίστοιχων λογαριασµών.
Αναλυτικά το υπό προµήθεια σύστηµα περιλαµβάνει τα εξής υποσυστήµατα:
Α. Φορητός υπολογιστής τύπου ταµπλέτας
Πρέπει να διαθέτει:

1. Οθόνη διαµέτρου τουλάχιστον 9 ιντσών
2. Λειτουργικό σύστηµα που να υποστηρίζεται από την εφαρµογή στην οποία θα
καταχωρούνται οι ενδείξεις των υδροµετρητών
3. Κάρτα δικτύου WiFi
4. Στιβαρή κατασκευή που να αντέχει σκληρή χρήση σε εξωτερικό χώρο
5. Μπαταρία που να υποστηρίζει τουλάχιστον 8 ώρες συνεχούς χρήσης
6. Θήκη προστασίας
Β. Λογισµικό καταγραφής κι επεξεργασίας µετρήσεων ύδρευσης & Άδειες Χρήσης
Λογισµικού για κάθε φορητή συσκευή
Το λογισµικό πρέπει να έχει τις παρακάτω δυνατότητες:
Προβολή,

1.

καταχώρηση,

επεξεργασία

ενδείξεων

υδροµετρητή

µε

δυνατότητα λήψης φωτογραφίας και στίγµατος GPS
2.

Προβολή κι επεξεργασία δροµολογίων καταµετρητών

3.

Αυτόµατος εντοπισµός παροχής µε ανάγνωση κωδικού µέσω barcode
scanner
Αποθήκευση δεδοµένων και συγχρονισµός µε κεντρικό διακοµιιστή µέσω

4.
Wi-Fi
5.

Προβολή υδροµετρητών σε χάρτη

6.

Να είναι δυνατή η αναζήτηση, η προβολή όλων των στοιχείων µιας
παροχής, και η εισαγωγή νέας ένδειξης
Κατά την εισαγωγή νέας ένδειξης να καταγράφεται αυτόµατα η

7.

ηµεροµηνία, η ώρα και οι γεωγραφικές συντεταγµένες του σηµείου που έγινε η
λήψη
8.

Να υπάρχει η δυνατότητα λήψης φωτογραφίας

9.

Η καταγραφή ενδείξεων να είναι δυνατή µε έναν από τους παρακάτω
τρόπους:

10. Με ελεύθερη αναζήτηση παροχών. Κριτήρια να αποτελούν ο µετρητής ή ο αρ.
Λογαριασµού
11. Βάσει διαδροµής. Οι Παροχές να ταξινοµούνται µε βάση την διαδροµή που
ακολουθεί ο καταχωρητής και να εµφανίζεται σειριακά η µία παροχή µετά την άλλη.
12. Βλέποντας σε έναν κεντρικό χάρτη τις τοποθεσίες όλων των µετρητών.
13.

Ο χρήστης να µπορεί να επιλέξει αν θέλει να φαίνονται όλες οι µετρήσεις ή
µόνο οι ενεργές, ποιο είναι το ποσοστό απόκλισης, αν επιτρέπεται η αλλαγή
κατάστασης και η προσθήκη νέων παροχών.

Η εφαρµογή να µπορεί να λειτουργεί offline κατά την καταγραφή των

14.

δεδοµένων
15. Στην εφαρµογή πρέπει να µπορεί να οριστούν οι παρακάτω παράµετροι:


Αριθµός µετρητή



Αρ. Λογαριασµού



Συναλλασσόµενος



∆ιεύθυνση



Ένδειξη



Προηγούµενη ένδειξη



Κατανάλωση περιόδου Αναφοράς



Προηγούµενη κατανάλωση



Ηµ/νια – ώρα



∆ιαδροµή (επιλογή από υπάρχουσα λίστα)



Σειρά



Κατάσταση



Φωτογραφία παροχής



Γεωγραφικές συντεταγµένες παροχής



Γεωγραφικές συντεταγµένες µέτρησης

Γ. Συσκευή πρόσβασης ασύρµατου δικτύου (access point)
 Να διαθέτει διασύνδεση Εthernet 10/100/1000 Mbps για το ενσύρµατο δίκτυο
 Να διαθέτει διασύνδεση WiFi 801.11 b-g-n 150 Mbps
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α

ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

1

Λογισµικό διαχείρισης στοιχείων ύδρευσης

2

Άδεια χρήσης λογισµικού για κάθε συσκευή
Παραµετροποίηση - Εκπαίδευση (ανά
ανθρωποηµέρα = 8 ώρες)

3

1
2
3

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Συσκευή µέτρησης tablet
Προστατευτική θήκη για συσκευή
Συσκευή ασύρµατου δικτύου

1.500,00 €

1

1.500,00 €

260,00 €

9

2.340,00 €

350,00 €

4

1.400,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ
ΦΠΑ
23%

5.240,00 €
1.205,20 €
6.445,20 €

705,00 €
9
50,00 €
9
60,00 €
1
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ
ΦΠΑ
23%

6.345,00 €
450,00 €
60,00 €
6.855,00 €
1.576,65 €
8.431,65 €

Μετά τα παραπάνω παρακαλούµε όπως:
1. Η Οικονοµική Επιτροπή εγκρίνει την δαπάνη και τις τεχνικές προδιαγραφές.
2. ∆ιατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 14.876,85 € από τον Κ.Α. 25.7134 µε τίτλο
“Προµήθεια καταγραφικών κατανάλωσης ύδρευσης µε λογισµικό” του Προϋπολογισµού του
∆ήµου Οικονοµικού Έτους 2013.

O Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταµένη του Τµήµατος
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και ∆ιαφάνειας

Αθανάσιος Παρνασσάς

Βασιλική Σαµαρά

