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ΓΖΚΟ ΑΘΖΛΑΗΧΛ                                                          Αθήνα   16.01.2015 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΧΛΗΑ «ΑΘΖΛΑ»              Απ. Ξπωη.:  5040/16.01.2015 

Πιεξνθνξίεο: Θωμάρ Πεπεμέηηρ 

Email: thomas@athina984fm.gr 

Σειέθσλν: 210 3409282 

Φαμ : 210 3463981 

Σαρ. Γ/λζε : ΞΔΗΟΑΗΩΠ 100, ΡΔΣΛΝΞΝΙΗΠ-ΓΘΑΕΗ, Αθήνα 

Σαρ. Θώδηθαο : 118 54  

 

 

Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα: «παξνρή 

ππεξεζηώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο δύν (2) ηειεθσληθώλ θέληξσλ ALCATEL 

OmniPCX OFFICE R.7 γηα 12 κήλεο από ηελ 1-1-2015 έσο ηελ 31-12-2015». 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σo ππ’ αξηζ. πξση. 4979/17.12.2014 εγθεθξηκέλν αίηεκα ηεο Γ.Δ.Ρ.Α. κε ΑΓΑΚ 

14REQ002493759 2014-12-19 ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα: «παξνρή ππεξεζηώλ 

επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο δύν (2) ηειεθσληθώλ θέληξσλ ALCATEL OmniPCX 

OFFICE R.7 γηα 12 κήλεο από ηελ 1-1-2015 έσο ηελ 31-12-2015». 

2. Σελ αξηζκ. 9/ΤΛ. 176/17-12-2014  απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο δεκνηηθήο 

επηρείξεζεο ΓΖΚΟ ΑΘΖΛΑΗΧΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΧΛΗΑ «ΑΘΖΛΑ» (Γ.Δ.Ρ.Α.), 

κε ηελ νπνία δεζκεύηεθε πίζησζε πξνο πξνκήζεηα «ππεξεζηώλ επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο δύν (2) ηειεθσληθώλ θέληξσλ ALCATEL OmniPCX OFFICE R.7 γηα 12 

κήλεο από ηελ 1-1-2015 έσο ηελ 31-12-2015».  ύςνπο δύν ρηιηάδσλ εθαηόλ 

εμήληα επξώ (2.160,00 €) ζε βάξνο ηνπ ΘΑ  ΘΑ 62.07.04.0423 ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015, γηα ηελ αλάγθε γηα ηελ πξνκήζεηα: 

«παξνρή ππεξεζηώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο δύν (2) ηειεθσληθώλ θέληξσλ 

ALCATEL OmniPCX OFFICE R.7 γηα 12 κήλεο από ηελ 1-1-2015 έσο ηελ 31-12-

2015».  (ΑΓΑ: ΧΓΟΧΟΡΘ7-ΘΣΧ) 

3. Σνλ Θαλνληζκό Πξνκεζεηώλ  ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο (Απόθαζε Γ.. πεξί 

έγθξηζεο ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Θαλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ ηεο Γ.Δ.Ρ.Α. αξ. πλ. 

144, απόθαζε 25/22-01-2013, ΑΓΑ: ΒΔΛ0ΟΡΘ7-ΦΗΑ θαη εγθξηηηθή Πξάμε 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, αξ. πλ. 3, Πξάμε 78/7-02-2013 - ΑΓΑ: 

ΒΔΤΑΧ6Κ-Λ18). 

 

 

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ 

 

Κε γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε 

ηηκή, γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα: «παξνρή ππεξεζηώλ επηζθεπήο 

θαη ζπληήξεζεο δύν (2) ηειεθσληθώλ θέληξσλ ALCATEL OmniPCX OFFICE R.7 γηα 

12 κήλεο από ηελ 1-1-2015 έσο ηελ 31-12-2015»  πνπ ρξεηάδεηαη ε δεκνηηθή 

επηρείξεζε ΓΖΚΟ ΑΘΖΛΑΗΧΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΧΛΗΑ «ΑΘΖΛΑ» (δη 

Γ.Δ.Ρ.Α.) γηα ηελ νκαιή θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο, όπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα παξαθάησ παξαξηήκαηα, ηα 

νπνία απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο. 

 

Ζ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ έξγνπ είλαη έσο δύν ρηιηάδεο εθαηόλ εμήληα επξώ 

(2.160,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ (δε 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23%). 

 

Αλ επηζπκείηε λα ιάβεηε κέξνο ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα ππνβάιιεηε πξνζθνξά, 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ είλαη ζηηο 16/02/2015, εκέξα 

ΓΔΡΔΟΑ θαη ώξα 3:00 μ.μ. ζηελ έδξα ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ΓΖΚΟ 
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ΑΘΖΛΑΗΧΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΧΛΗΑ «ΑΘΖΛΑ» (Γ.Δ.Ρ.Α.), Πεηξαηώο 100, 

Σερλόπνιηο – ΓΘΑΕΗ, 118 54 ΑΘΖΛΑ. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληαο ηνλ 

απηνπξνζώπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνύην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπο, ζηελ 

έδξα ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ΓΖΚΟ ΑΘΖΛΑΗΧΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΧΛΗΑ 

«ΑΘΖΛΑ» -Γ.Δ.Ρ.Α.- (Πεηξαηώο 100, Σερλόπνιηο – ΓΘΑΕΗ, 118 54 ΑΘΖΛΑ) ή 

απνζηέιινληαο ηνλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ππεξεζία 

ηαρπκεηαθνξάο ζηελ σο άλσ δηεύζπλζε. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο 

απνζηνιήο ε Γ.Δ.Ρ.Α. νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ην ρξόλν παξάδνζεο θαη ην 

πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινύλ. 

 

Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, είλαη 

εθπξόζεζκε θαη επηζηξέθεηαη. 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α  ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ B  ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ  

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ  ΡΟΝΞΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΗΛΑΘΑΠ 

ΞΙΖΟΩΚΩΛ 

 

 

 

                                                              Για ηη Γ.Δ.Ο.Α. 

 

 

 

 

                                                                Γιάννηρ Ξανηελάκηρ 

                                                                Ξπόεδπορ ΓΠ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α’ 

ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  

Θξηηήξην Θαηαθύξσζεο Γηαγσληζκόο κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 

ηελ ρακειόηεξε ηηκή 
Αληηθείκελν 

 

Πξνκήζεηα: «παξνρή ππεξεζηώλ 

επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο δύν (2) 

ηειεθσληθώλ θέληξσλ ALCATEL 

OmniPCX OFFICE R.7 γηα 12 κήλεο από 

ηελ 1-1-2015 έσο ηελ 31-12-2015» 
Σόπνο παξάδνζεο Έδξα ηεο ΓΖΚΟ ΑΘΖΛΑΗΧΛ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΧΛΗΑ «ΑΘΖΛΑ» 

(Γ.Δ.Ρ.Α.), Πεηξαηώο 100, Σερλόπνιηο – 

ΓΘΑΕΗ, 118 54 ΑΘΖΛΑ 
Υξόλνο Τινπνίεζεο Από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ύκβαζεο έσο ηελ 31-12-2015 

 

Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε έσο δύν 

ρηιηάδεο εθαηόλ εμήληα επξώ (2.160,00 

€) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  λνκίκσλ 

θξαηήζεσλ ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα 

Β’ παξ. 4. ηελ πξνϋπνινγηζζείζα 

δαπάλε δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ. 

 

 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε θαη ζύκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή ηερληθή 

πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη ηα παξαθάησ άξζξα, σο ακολούθωρ: 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ B ΄ 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ  

 

ΚΔΟΝΠ Α : 

1. Ζ διενέπγεια ηηρ διαδικαζίαρ ηος διαγωνιζμού κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 

ηελ ρακειόηεξε ηηκή, έρεη ζθνπό ηελ πξνκήζεηα «ππεξεζηώλ επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο δύν (2) ηειεθσληθώλ θέληξσλ ALCATEL OmniPCX OFFICE R.7 γηα 12 

κήλεο από ηελ 1-1-2015 έσο ηελ 31-12-2015» 

2. Νι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ αλαθέξνληαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζεο. 

 

3. Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ έσοςν: 

- Φςζικά ή/και Λομικά ππόζωπα πος αζκούν επισειπημαηική 

δπαζηηπιόηηηα (αηομικέρ επισειπήζειρ, ομόππςθμερ εηαιπείερ, 

εηεπόππςθμερ εηαιπείερ, εηαιπείερ πεπιοπιζμένηρ εςθύνηρ – Δ.Ξ.Δ., 

ανώνςμερ εηαιπείερ – Α.Δ.). 

Ο όξνο "αλάδνρνο" αθνξά όιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο. 

 

4. Ζ πποϋπολογιζθείζα δαπάνη θα ανέλθει έωρ ηο πνζό ησλ δύν ρηιηάδσλ 

εθαηόλ εμήληα επξώ (2.160,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκίκσλ 

θξαηήζεσλ (ζεκείσζε: νη λόκηκεο θξαηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί) θαη ε πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ από ηνλ  αλάδνρν, 

ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Πίλαθα ζην Παξάξηεκα Δ’. 

 

Δίδορ κπάηηζηρ πολογιζμόρ κπάηηζηρ 
Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκόζησλ πκβάζεσλ & Θ.Ζ.Κ.Γ.. 

0,10% επί ηεο αμίαο ηεο 

πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο (ην νπνίν 

επηβαξύλεηαη κε ηέινο ραξηνζήκνπ 3% 

πιένλ 20% ππέξ ΟΓΑ επ’ απηνύ, δει. 

ηνπ ραξηνζήκνπ) όπσο απηή νξίδεηαη 

ζην Παξάξηεκα Α’,  (ηζρύεη γηα θπζηθά 

θαη λνκηθά πξόζσπα) 
Παξαθξάηεζε θόξνπ γηα παξνρή 

ππεξεζηώλ  

 

 

Παξαθξάηεζε θόξνπ γηα παξνρή 

ππεξεζηώλ 

8% επί ηεο αμίαο ηεο 

πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο όπσο απηή 

νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Α’ (ηζρύεη γηα 

λνκηθά πξόζσπα) 

20% επί ηεο αμίαο ηεο 

πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο όπσο απηή 

νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Α’ (ηζρύεη γηα 

θπζηθά πξόζσπα θαη αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο) 

 

 

 

5. Σπόνορ λοποίηζηρ Έπγος 

Από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο έσο ηελ 31-12-2015. 

. 

 

6.Θαηάπηιζη, ςποβολή και αποζθπάγιζη πποζθοπάρ. 

Ζ πξνζθνξά πξέπεη: 

6.1 λα έρεη ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιώζζα,  

6.2 Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΠΧΛΤΚΗΑ θαη ηε 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ ηνπ Γηαγσληδόκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλώο ηηο ελδείμεηο: 

 ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία) 

 ΓΖΚΟ ΑΘΖΛΑΗΧΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΧΛΗΑ «ΑΘΖΛΑ» 
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 πποζθοπά για: «παξνρή ππεξεζηώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο δύν (2) 

ηειεθσληθώλ θέληξσλ ALCATEL OmniPCX OFFICE R.7 γηα 12 κήλεο από 

ηελ 1-1-2015 έσο ηελ 31-12-2015» 

 

Ν ΦΑΘΔΙΝΠ ΡΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΗ 

Σνπο παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: 

 

Α. Έλα θάθειν κε ηελ έλδεημε <<Γικαιολογηηικά ηςπικήρ πληπόηηηαρ>> γηα 

Φπζηθά ή/θαη Λνκηθά πξόζσπα πνπ αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

(αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, νκόξξπζκεο εηαηξείεο, εηεξόξξπζκεο εηαηξείεο, εηαηξίεο 

πεξηνξηζκέλεο επζύλεο – Δ.Π.Δ., αλώλπκεο εηαηξείεο – Α.Δ.) πνπ είλαη ηα 

παξαθάησ:  

 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά Σππηθήο πιεξόηεηαο επί ποινή αποκλειζμού ειρ 

διπλούν: 

 

α. Πίλαθα  κε ηα πεξηερόκελα  δηθαηνινγεηηθά 

β. Τπεύζπλε δήισζε πεξί απνδνρήο ησλ όξσλ ηεο πξόζθιεζεο, ε νπνία λα 

αλαθέξεη επί λέξη: «ιάβακε γλώζε ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ όξσλ ηεο 

πξόζθιεζεο θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηνπο νπνίνπο απνδερόκαζηε 

πιήξσο, πεξί δηάξθεηαο ηζρύνο πξνζθνξάο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ 

θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη όηη ε πξνζθεξόκελε ηηκή ηζρύεη κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαζώο θαη όηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή καο 

ζε δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΟΣΑ. θαη  όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί 

πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο» 

γ.Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο όηη ε επηρείξεζε είλαη 

ελήκεξε σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεώζεηο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο 

πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

δ. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε 

εγγξαθή ηεο ζ' απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικα ηεο, πνπ λα έρεη  εθδνζεί ην πνιύ έμη 

(6) κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

ε. Αθξηβέο αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ ( λόκηκα ζεσξεκέλν). Όπνπ δελ απαηηείηαη από 

ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαηαζηαηηθό γηα ηελ ίδξπζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, απηό 

αληηθαζίζηαηαη από Τπεύζπλε Γήισζε ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή κνξθή ηνπ λνκηθνύ 

πξνζώπνπ / ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ έιιεηςε ππνρξέσζεο ππνβνιήο ζπζηαηηθήο 

πξάμεο θαηά ηελ ίδξπζή ηνπ /ηεο. 

 

Β. Έλα θάθειν κε ηελ έλδεημε <<ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ>> ν νπνίνο ζα 

πεξηιακβάλεη ζε έλα (1) πξσηόηππν θαη ζε έλα (1) αληίγξαθν ηα ηερληθά ζηνηρεία 

ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζεο.  

 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά ςποσπεωηικά πεπιλαμβάνει, αλλιώρ κπίνεηαι 

αποππιπηέα, ζπκπιεξσκέλν ηνλ πίλαθα ζπκκόξθσζεο ηνπ δεπηέξνπ βήκαηνο Β) 

Αμηνιόγεζε (βαζκνιόγεζε) ηεο «ηερληθήο πξνζθνξάο» ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ. 

 

Γ. Έλα θάθειν κε ηελ έλδεημε <<ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ>>, κέζα ζηνλ 

θπξίσο θάθειν πνπ ζα πεξηέρεη ζε έλα (1) πξσηόηππν θαη έλα (1) αληίγξαθν ηελ 

πξνζθεξόκελε ηηκή ηνπ αλαδόρνπ. 

 

 

ΚΔΟΝΠ Β. 

1. ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

1.1 Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ηζρύνπλ ηα εμήο: 
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α) Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηππηθήο πιεξόηεηαο θαη 

κνλνγξάθνληαη θαηά θύιιν από όια ηα κέιε ηεο Κόνιμηρ Δπιηποπήρ 

Ξπομηθειών. 

β) Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ απνδνρή ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ ηππηθήο πιεξόηεηαο. Απνζθξαγίδεηαη ε Σερληθή Πξνζθνξά θαη 

κνλνγξάθεηαη θαηά θύιιν από όια ηα κέιε ηεο Κόνιμηρ Δπιηποπήρ 

Ξπομηθειών. 

γ) Ο θάθεινο ηεο οικονομικήρ πποζθοπάρ ζα απνζθξαγηζζεί μεηά ηελ 

απνδνρή ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Ο θάθεινο ζα κνλνγξαθεζεί από όια ηα κέιε 

ηεο Κόνιμηρ Δπιηποπήρ Ξπομηθειών θαηά θύιιν. 

 

1.2 Γηα όια ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή θαηαξηίδεη πξαθηηθό.  

 

2. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Ζ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηελ Κόληκε Δπηηξνπή Πξνκεζεηώλ, ε 

νπνία θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή. 

 

3. ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ- ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ θαηαθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνύ ζα γίλεη κε απόθαζε 

Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ή ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Ρ.Α.  

15PROC002529461 2015-01-16



 7 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’ 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

1. ΓΔΛΗΘΑ 

ηε  Γεκνηηθή Δπηρείξεζε ιεηηνπξγνύλ δύν ηειεθσληθά θέληξα ALCATEL OmniPCX 

OFFICE R.7  γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ζηνύληην θαη ησλ δηνηθεηηθώλ 

ππεξεζηώλ θαη δελ ππάξρεη πξνζσπηθό γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ 

ηειεθσληθώλ θέληξσλ. 

θνπόο είλαη ε πξνκήζεηα «ππεξεζηώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο δύν (2) 

ηειεθσληθώλ θέληξσλ ALCATEL OmniPCX OFFICE R.7 γηα 12 κήλεο από ηελ 1-1-

2015 έσο ηελ 31-12-2015» 

 

 

2. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπο δηαξζξώλνληαη αλαιπηηθά 

αθνινύζσο: 

 

Α. ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ALCATEL OmniPCX OFFICE R.7 

     Σωπηηικόηηηα: 

 

     1 ΘΑΡΣΑ         ISDN PRA                 

     1 ΘΑΡΣΑ         ISDN BRA                       8 Γξακκώλ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ                                                         

πόιεο                

     1 ΘΑΡΣΑ         DIGITAL INTERFACES      4 Θέζεσλ 

     2 ΘΑΡΣΔ       ANALOG INTERFACES     16 Θέζεσλ                

     1 ΘΑΡΣΑ         ANALOG INTERFACES       8 Θέζεσλ                

     1 ΘΑΡΣΑ         VOIP  6 CHANNELS                

     1 ΘΑΡΣΑ         CPU 

                

     2 Θνλζόιεο 4039      Σειεθσλήηξηαο                 

     2 Θνλζνιάθηα 40 πιήθηξσλ          

               

ύλνιν Υσξεηηθόηεηαο Δζσηεξηθώλ Αλαινγηθώλ                                 40 

ύλνιν Υσξεηηθόηεηαο Δζσηεξηθώλ Φεθηαθώλ                                     4 

ύλνιν Υσξεηηθόηεηαο ISDN γξακκώλ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ πόιεο        8 

 

Β. ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ALCATEL OmniPCX OFFICE R.7 

               Σωπηηικόηηηα: 

 

    1 ΘΑΡΣΑ ISDN PRA   

    1 ΘΑΡΣΑ Mixed ISDN 4 γξακκώλ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ πόιεο   

    Digital Interfaces 4 Θέζεσλ 

    Analog Interfaces 8 Θέζεσλ 

    1 ΘΑΡΣΑ Mixed ISDN 4 Γξακκώλ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ πόιεο  

    Digital Interfaces 4 Θέζεσλ 

    Analog Interfaces 8 Θέζεσλ 

    6 ΘΑΡΣΔ Analog Interfaces 16 Θέζεσλ 6 

    1 ΘΑΡΣΑ Digital Interfaces  8 Θέζεσλ 1 

    1 ΘΑΡΣΑ CPU 1 

    1 ΘΑΡΣΑ Module Expansion 1 

    1 Θνλζόια 4039 Σειεθσλήηξηαο 1 
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    ύλνιν ρσξεηηθόηεηαο Δζσηεξηθώλ αλαινγηθώλ   112 

    ύλνιν ρσξεηηθόηεηαο Δζσηεξηθώλ ςεθηαθώλ      16 

    ύλνιν ρσξεηηθόηεηαο ISDN γξακκώλ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ                8 

           

          Γ. Ρο κόζηορ ηων πάζηρ θύζεωρ ανηαλλακηικών καθώρ και αςηό ηηρ 

επγαζίαρ για ηην επιζκεςή και ζςνηήπηζη ηων δύο (2) ηηλεθωνικών 

κένηπων ALCATEL OmniPCX OFFICE R.7 βαπύνοςν ηον ανάδοσο. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’ 

 

ΡΟΝΞΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Σν θξηηήξην ηηρ σαμηλόηεπηρ ηιμήρ ζα ιεθζεί ππόςε γηα ηελ θαηαθύξσζε ηνπ 

Αλαδόρνπ.  

 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο έρεη σο εμήο: 

 

Α) Πςμμόπθωζη Αναδόσος με ηα <<Γικαιολογηηικά ηςπικήρ 

πληπόηηηαρ>> 

 

Ζ αμηνιόγεζε ηεο ηππηθήο πιεξόηεηαο βαζίδεηαη ζην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ 

Φαθέινπ θαη ζπκπιεξώλεηαη από ηελ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ν θάησζη πίλαθαο ζπκκόξθσζεο.  

 

Γικαιολογηηικό Πςμμόπθωζη 

αναδόσος  

(ΛΑΗ/ΝΣΗ) 
α. Πίλαθα  κε ηα πεξηερόκελα  δηθαηνινγεηηθά.  

β. Τπεύζπλε δήισζε πεξί απνδνρήο ησλ όξσλ ηεο 

πξόζθιεζεο, ε νπνία λα αλαθέξεη επί ιέμε: «ιάβακε γλώζε 

ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ όξσλ ηεο πξόζθιεζεο θαη ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηνπο νπνίνπο απνδερόκαζηε 

πιήξσο, πεξί δηάξθεηαο ηζρύνο πξνζθνξάο κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ 

θαη όηη ε πξνζθεξόκελε ηηκή ηζρύεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε 

ηεο πξνκήζεηαο θαζώο θαη όηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε 

ζπκκεηνρή καο ζε δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΟΣΑ. 

θαη  όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο» 

 

γ. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο όηη ε 

επηρείξεζε είλαη ελήκεξε σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηεο 

ππνρξεώζεηο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

δ. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηεο ζ' απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικα 

ηεο, πνπ λα έρεη  εθδνζεί ην πνιύ έμη (6) κήλεο πξηλ από ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

ε. Αθξηβέο αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ ( λόκηκα ζεσξεκέλν). 

Όπνπ δελ απαηηείηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία 

θαηαζηαηηθό γηα ηελ ίδξπζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, απηό 

αληηθαζίζηαηαη από Τπεύζπλε Γήισζε ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή 

κνξθή ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ / ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ 

έιιεηςε ππνρξέσζεο ππνβνιήο ζπζηαηηθήο πξάμεο θαηά ηελ 

ίδξπζή ηνπ /ηεο. 

 

 

 

 

εκείσζε: Κόλν αλ ν δπλεηηθόο αλάδνρνο ιάβεη ηελ Σηκή ΛΑΗ ζε θάζε έλα από ηα 

παξαπάλσ θξηηήξηα κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε επόκελε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιόγεζεο (δηαδηθαζία Β) 
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Β) Αξιολόγηζη (βαθμολόγηζη) ηηρ «ηεσνικήρ πποζθοπάρ» 

 

Ζ αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο βαζίδεηαη ζην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ 

Φαθέινπ θαη ζπκπιεξώλεηαη από ηελ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ν θάησζη πίνακαρ 

ζςμμόπθωζηρ.  

Πηοισεία ηεσνικήρ πποζθοπάρ     Α
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Α. ΣΖΙΔΦΧΛΗΘΟ ΘΔΛΣΡΟ ALCATEL OmniPCX OFFICE 

R.7 

     Υσξεηηθόηεηα: 

1 ΘΑΡΣΑ         ISDN PRA                 

1 ΘΑΡΣΑ         ISDN BRΑ                                         8 

Γξακκώλ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ  πόιεο                

1 ΘΑΡΣΑ         DIGITAL INTERFACES                    4 

Θέζεσλ 

2 ΘΑΡΣΔ       ANALOG INTERFACES               16 

Θέζεσλ                

1 ΘΑΡΣΑ         ANALOG INTERFACES                 8 

Θέζεσλ                

1 ΘΑΡΣΑ         VOIP  6 CHANNELS                

1 ΘΑΡΣΑ         CPU                

2 Θνλζόιεο 4039      Σειεθσλήηξηαο                 

2 Θνλζνιάθηα 40 πιήθηξσλ                  

ύλνιν Υσξεηηθόηεηαο Δζσηεξηθώλ Αλαινγηθώλ                                    

40 

ύλνιν Υσξεηηθόηεηαο Δζσηεξηθώλ Φεθηαθώλ                                        

4 

ύλνιν Υσξεηηθόηεηαο ISDN γξακκώλ ηειεθσληθνύ 

δηθηύνπ πόιεο        8 

 

 

ΛΑΗ 
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Β. ΣΖΙΔΦΧΛΗΘΟ ΘΔΛΣΡΟ ALCATEL OmniPCX OFFICE 

R.7 

 Υσξεηηθόηεηα: 

 1 ΘΑΡΣΑ ISDN PRA   

1 ΘΑΡΣΑ Mixed ISDN                                               4 

γξακκώλ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ πόιεο   

 Digital Interfaces                                                     4 

Θέζεσλ 

  Analog Interfaces                                                   8 

Θέζεσλ 

 1 ΘΑΡΣΑ Mixed ISDN                                             4 

Γξακκώλ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ πόιεο  

Digital Interfaces                                                      4 

Θέζεσλ   

Analog Interfaces                                                     8 

Θέζεσλ 

 6 ΘΑΡΣΔ Analog Interfaces 16                            

Θέζεσλ 6 

         1   ΘΑΡΣΑ Digital Interfaces  8 Θέζεσλ 1 

         1 ΘΑΡΣΑ CPU 1 

         1 ΘΑΡΣΑ Module Expansion 1 

         1 Θνλζόια 4039 Σειεθσλήηξηαο 1 

 

          ύλνιν ρσξεηηθόηεηαο Δζσηεξηθώλ αλαινγηθώλ                                 

112 

          ύλνιν ρσξεηηθόηεηαο Δζσηεξηθώλ ςεθηαθώλ                                     

16 

          ύλνιν ρσξεηηθόηεηαο ISDN γξακκώλ 

ηειεθσληθνύ δηθηύνπ                  8 

 

 

ΛΑΗ 

   

         

          Γ. Σν θόζηνο ησλ πάζεο θύζεσο αληαιιαθηηθώλ 

θαζώο θαη απηό ηεο εξγαζίαο γηα ηελ επηζθεπή θαη 

ζπληήξεζε ησλ δύν (2) ηειεθσληθώλ θέληξσλ ALCATEL 

OmniPCX OFFICE R.7 βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 

 

ΛΑΗ 
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εκείσζε: Κόλν αλ ν δπλεηηθόο αλάδνρνο ιάβεη Σηκή ενηόρ πποδιαγπαθών ζε 

θάζε έλα από ηα παξαπάλσ θξηηήξηα και δεν κπιθεί αποππιπηέορ ζε κάποιο 

από αςηά κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε επόκελε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο 

(δηαδηθαζία Γ) 

 

 

Γ) Αξιολόγηζη ηηρ οικονομικήρ πποζθοπάρ. 

 

Δθόζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη δηαηππσκέλε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 

ζηελ πξόζθιεζε θαη δελ ππεξβαίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ, ζεκεηώλεηαη ε 

ζπλνιηθή πξνζθεξόκελε (αηηνύκελε) ακνηβή ηνπ Γηαγσληδόκελνπ. 

 

 Ρο ζςνολικό 

πποζθεπόμενο 

επγολαβικό 

ανηάλλαγμα (άνες 

ΦΞΑ) 
Δπσλπκία Αλαδόρνπ   

  

  

 

Γ) Ρελικό Αποηέλεζμα 

 

Σν ηειηθό απνηέιεζκα δηαηππώλεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα κόλν γηα πξνζθνξά 

πνπ έρεη επηηπρώο νινθιεξώζεη θαη ηελ διαδικαζία Γ. 

 

Θαηάηαξη Δπωνςμία Αναδόσος ΑΦΚ 
   

   

   

 

Ζ σο άλσ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηα 

αλσηέξσ θξηηήξηα. Πξνζθνξά πνπ είλαη αόξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη 

ππό αίξεζε ή κε ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ’ 

 

Σπονοδιάγπαμμα λοποίηζηρ / και πίνακαρ πληπωμών 

 

 

Πίλαθαο πιεξσκώλ 

Ξεπιγπαθή ςπηπεζίαρ Σπόνορ 

καηαβολήρ 

πληπωμήρ 

Γικαιολογηηικά για 

ενηολή πληπωμήρ 

«παξνρή ππεξεζηώλ επηζθεπήο 

θαη ζπληήξεζεο δύν (2) 

ηειεθσληθώλ θέληξσλ ALCATEL 

OmniPCX OFFICE R.7 γηα 12 

κήλεο από ηελ 1-1-2015 έσο ηελ 

31-12-2015» 

ΠΔ 10 

ΗΠΝΞΝΠΔΠ 

ΓΝΠΔΗΠ από 

ηην 

ςπογπαθή 

ηηρ 

ζύμβαζηρ  

1. Αζθαιηζηηθή θαη 

Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα 

από Αλάδνρν 

2. Πξνζθόκηζε Λόκηκνπ 

Παξαζηαηηθνύ από Αλάδνρν 

(ΣΠΤ) 

3.Τπνγξαθή εηήζηαο 

ζύκβαζεο  

4.Κεληαίν ππεξεζηαθό 

ζεκείσκα θαιήο εθηέιεζεο 

ππεξεζίαο από ηνλ 

επνπηεύνληα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ύκβαζεο 
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