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γνωστοποίηση στο site του Δήμου Διονύσου
ΘΕΜΑ: Υπηρεσίες Αναβάθμισης, Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του
Εξοπλισμού του Ασύρματου Ευριζωνικού Δικτύου Διασύνδεσης τριών κτιρίων του
Δήμου για ένα έτος
CPV: 72315100-7 “Υπηρεσίες Υποστήριξης Δικτύου Δεδομένων”
ΑΔΑΜ: 18REQ004081900 2018-11-28
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 5062/44017/18-12-2018 Απόφαση Δημάρχου του
Δήμου Διονύσου για την έγκριση της μελέτης και την διενέργεια της προμήθειας με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την
υποπ. (α) της περ. (9) και της περ (31) της παρ.1 του άρθρου 2 και της περ. (15) της παρ 3 του
άρθρου 2 του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση: «Υπηρεσίες
Αναβάθμισης, Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Εξοπλισμού του Ασύρματου
Ευριζωνικού Δικτύου Διασύνδεσης τριών κτιρίων του Δήμου για ένα έτος » και στη
σύναψη σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια , σύμφωνα με την απο 26-11-2018 Τεχνική
Περιγραφή του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας, η οποία
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά για διάρκεια (1) ενός έτους από την υπογραφή
της σύμβασης, στο ποσό των 4.800,00€ (Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α 10.6265.0008 με την ονομασία: «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού δικτύου » στον Προϋπολογισμό ο.ε. 2018 Η προμήθεια θα
πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και θα εκτελείται ως ορίζει η απο 2611-2018 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας.
Η συνολική ενδεικτική δαπάνη των ανωτέρω υπηρεσιών προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.800,00
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Οι ενδεικτικές τιμές μονάδας ανά εργασία , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, είναι οι κάτωθι:
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α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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Υπηρεσίες Αναβάθμισης,
Συντήρησης
Και Τεχνικής Υποστήριξης του
Εξοπλισμού του Ασύρματου
Ευριζωνικού Δικτύου
Διασύνδεσης τριών κτιρίων του
Δήμου για ένα έτος

Εργασία

1

3870,96

3870,96

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

929,04
4800,00

Ως εκ τούτου, σας προσκαλεί για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών και προσφοράς
(παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισμένο φάκελλο, μέχρι τις 27/12/2018 και ώρα 12:00
μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος
Στέφανος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του
Ν.4412/2016)
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου
στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας :
 Έλαβε πλήρη γνώση της 45/2018 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, η οποία και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
 Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016
2) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα
3) Παραστατικό εκπροσώπησης αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπο του.
4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το αντικείμενο της πρόσκλησης . Η
μή συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός
των τελευταίων 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών).
5) Τεχνική προσφορά
6) Οικονομική προσφορά .
7) Τα παρακάτω Δικαιολογητικά Κατακύρωσης πρέπει να κατατεθούν μαζί με την προφορά λόγω
χρονικού περιορισμού :







Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας
χώρας, έκδοσης τελευταίου 6μήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικα σία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του. Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου

είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ,το έγ γραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες
δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται.



Σε περίπτωση μη υποχρέωσης προσκόμισης του ανωτέρω πιστοποιητικού, θα προσκομίζεται σχετική
υπεύθυνη δήλωση.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).

Πληροφορίες και διευκρινήσεις :
1.σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες κο. Τσέλιο Παναγιώτη
Τηλ: 213 20 30607
2.σχετικά με την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου Διονύσου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες κα. Θεοδοσιάδου Φωτεινή .τηλ 213 2030638 email: theodosiadou@dionysos.gr
Συνημμένα:
1. Η απο 26-11-2018 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής
και Διαφάνειας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
2.Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

O Δήμαρχος
Μ.Ε.Δ.
Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης
Αγαθοκλέους Ακριτίδου Αγγέλα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Πληροφορίες: Τσέλιος Παναγιώτης
e-mail: tselios@dionysos.gr
Τηλ.: 213.2030607

Αγ. Στέφανος, 26/11/2018

Υπηρεσίες Αναβάθμισης, Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Εξοπλισμού του
Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου Διασύνδεσης τριών κτιρίων του Δήμου για ένα έτος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο Δήμο μας λειτουργεί ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο για τη διασύνδεση των τοπικών
δικτύων (LAN) των εξής κτιρίων:
- Δημαρχείο, Λεωφ. Μαραθώνος 29, Αγ. Στέφανος
- Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου, Πεντζερίδη 3, Αγ. Στέφανος
- Αμαξοστάσιο, οδός Λακωνίας, Αγ. Στέφανος
Το δίκτυο αυτό εγκαταστάθηκε το έτος 2010 και πλέον είναι απαρχαιωμένο προσφέροντας
χαμηλή ταχύτητα διασύνδεσης μεταξύ των κτιρίων και παρουσιάζοντας συχνά βλάβες λόγω
της παλαιότητάς του.
Για το λόγο αυτό, ο Δήμος προτίθεται να αναθέσει τη συντήρηση και αναβάθμιση του
εξοπλισμού του δικτύου αυτού σε ανάδοχο ο οποίος θα αναλάβει να μελετήσει τις ειδικές
απαιτήσεις διασύνδεσης των τριών ανωτέρω κτιρίων και να παρέχει μια αξιόπιστη και
υψηλής ταχύτητας λύση ασύρματης διασύνδεσής τους, αναβαθμίζοντας ενδεχόμενα μέρος ή
το σύνολο του εξοπλισμού με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που θα παρέχει μεγάλη
ταχύτητα διασύνδεσης, αξιοπιστία και ασφάλεια.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού της ασύρματης
δικτυακής διασύνδεσης μεταξύ των τριών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης και της, χωρίς
επιπλέον χρέωση, προμήθειας και αντικατάστασης οποιουδήποτε υλικού χρειαστεί για όλο το
χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης. Η υποχρέωση της παροχής των υπηρεσιών
αυτών αφορά την από οποιοδήποτε λόγο βλάβη του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων
θεομηνιών, πτώσεων τάσης του ηλεκτρικού δικτύου κλπ.
Στα πλαίσια της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει το αργότερο εντός 2 (δύο) εργάσιμων
ημερών από την ενημέρωσή του για βλάβη, να την αποκαταστεί και το δίκτυο να λειτουργεί
και πάλι κανονικά.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ως χρόνος έναρξης της υπηρεσίας ορίζεται η ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης με
τον ανάδοχο, με συνολικό χρόνο ισχύος δώδεκα (12) μήνες.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών αυτών ανέρχεται σε 4.800€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ο ανάδοχος δύναται να τιμολογεί το συμβατικό ποσό τμηματικά με την πάροδο των
αντίστοιχων χρονικών διαστημάτων.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΑΠΟ :

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Υπηρεσίες Αναβάθμισης,
Συντήρησης
Και Τεχνικής Υποστήριξης του
Εξοπλισμού του Ασύρματου
Ευριζωνικού Δικτύου
Διασύνδεσης τριών κτιρίων του
Δήμου για ένα έτος

Εργασία

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

………………………….
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων
(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας)

6

7

