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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«Για τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη μιας μονάδας τροφοδοτικού
(1) αδιαλείπτου τάσεως (UPS) στον χώρο της αίθουσας των υπολογιστών στο
κτίριο της ΚΔ του ΕΛ.Γ.Α.»
Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) έχοντας υπόψη:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν :
1.1. Του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) «Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις»,
1.2. Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της
αγροτικής δραστηριότητας»,
1.3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
1.4. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.
4484/2017,
1.5. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων
προμηθειών και υπηρεσιών».
1.6. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες»,
2. Την αριθμ. 196/05-12-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. με την οποία
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΕΛ.Γ.Α. έτους 2017 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
3. Το με αριθμ. 7/26-1-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Πληροφορικής του
ΕΛ.Γ.Α για την κάλυψη της εύρυθμης λειτουργίας του UPS Eaton/Powerware 15,000
VA/13.5000 W,
4. Την αριθμ. πρωτ. 16778/21-11-2017 Απόφαση του Αντιπροέδρου του ΕΛ.Γ.Α
«Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης» ύψους #4.110,00# ευρώ (Α.Δ.Α.
6ΜΒΗ46ΨΧΞ5-ΣΩΗ),
5. Τη με αριθμ. 205/7-12-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.
με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
υποβολής προσφορών με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (απευθείας
ανάθεση)για την κάλυψη της εύρυθμης λειτουργίας της μονάδας (1) τροφοδοτικού
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αδιαλείπτου τάσεως (UPS) Eaton/Powerware 15,000 VA/13.5000 W που υπάρχει
στον χώρο της αίθουσας των κεντρικών υπολογιστών, σας γνωρίζει ότι:
1. Πρόκειται να προβεί στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
υποβολής προσφορών με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (απευθείας
ανάθεση)για την κάλυψη της εύρυθμης λειτουργίας της μονάδας (1) τροφοδοτικού
αδιαλείπτου τάσεως (UPS) Eaton/Powerware 15,000 VA/13.5000 W που υπάρχει
στον χώρο της αίθουσας των κεντρικών υπολογιστών
Ο
συνολικός
προϋπολογισμός
της
υπηρεσίας
για
τρία
(3)
έτη
(συμπεριλαμβανομένου του έτους προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων
χιλιάδων εκατόν δέκα (4.110,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων
κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 24% στο ποσό αυτό.
2. Εφόσον επιθυμείτε να υποβάλλετε προσφορά, σας ενημερώνουμε ότι οι
προσφορές πρέπει να κατατεθούν υπ’ ευθύνη του ενδιαφερόμενου, στο Τμήμα
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α, αφού απαραιτήτως πρωτοκολληθούν από το Τμήμα
Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛ.Γ.Α., στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι
την 22-12-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (ημερομηνία διενέργειας
διαγωνισμού):
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Μεσογείων 45
Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ
3. Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/A/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών».
4. Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές θα εξεταστούν από την Τριμελή Επιτροπή
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
5. Η προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή της προσφοράς και δεν
δεσμεύει καθ οιονδήποτε τρόπο τον ΕΛ.Γ.Α, ο οποίος θα αναλάβει υποχρέωση
έναντι του αναδόχου, μόνο με σχετική επιστολή.
7. Η παρούσα πρόσκληση καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. (www.elga.gr), στην ιστοσελίδα
(http://et.diavgeia.gov.gr.) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) (www.eprocurement.gov.gr.)
8. Επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Εσωτερική Διανομή
1. Πρόεδρο Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών
κο. Αγλαμίση Γεώργιο,
2. Γραμματέα Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών
κα. Τσαπόγα Καλλιόπη
Ο Πρόεδρος

Θεοφάνης Κουρεμπές
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Ανήκει στην Πρόσκληση

/2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο διαγωνισμού
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή των υπηρεσιών και η προμήθεια των
ανταλλακτικών που απαιτούνται για την προληπτική συντήρηση και τεχνική
υποστήριξη μιας μονάδας (1) αδιαλείπτου τάσεως (UPS), Eaton/Powerware
15.000VA /13.500W, στο χώρο που είναι αυτή εγκατεστημένη στο κτίριο της
Κεντρικής Διοίκησης, 3ος όροφος Γραφεία της Δ/νσης Πληροφορικής, όπως
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ »
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που
υποβάλλονται για μέρος των αιτουμένων ειδών κάθε μέρους και εναλλακτικές
προσφορές.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 2ο: Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
Αναθέτουσα αρχή είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
Η διεύθυνση του ΕΛ.Γ.Α. είναι:
Μεσογείων 45
115 26 ΑΘΗΝΑ
ΑΡΘΡΟ 3ο: Προϋπολογισμένη δαπάνη
Ο
συνολικός
προϋπολογισμός
της
υπηρεσίας
για
τρία
(3)
έτη
(συμπεριλαμβανομένου του έτους προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων
χιλιάδων εκατόν δέκα (4.110,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων
κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 24% στο ποσό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 4ο: Τρόπος υποβολής των προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν εγγράφως υπ’ ευθύνη του ενδιαφερόμενου,
στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α , αφού απαραιτήτως πρωτοκολληθούν από το
Τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛ.Γ.Α., στην παρακάτω
διεύθυνση, μέχρι την 22-12-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
- Ο παραλήπτης :ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Μεσογείων 45
Τ.Κ. 115 10 ΑΘΗΝΑ
- Ο αριθμός της πρόσκλησης
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση του διαγωνιζόμενου,
αριθμός τηλεφώνου, αριθμός FAX)
- Η ένδειξη, προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της φύλαξης του κτιρίου της
Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.
Η προσφορά κάθε προσφέροντος υποβάλλεται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
οφείλει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και
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να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις
που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του Οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών.
2. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία.
3. Με την προσφορά μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς οι προσφέροντες
υποβάλουν:
(α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν,
 Να δηλώνεται ότι , μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
α. Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμό κατά την ημερομηνία διενέργειας
διαγωνισμού.
β. Ότι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους
φορείς και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
γ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο
δ. Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους ιδιότητα
ε. Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση
των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.
(β) Τεχνική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προσφοράς
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας, σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων
το ένα (1) θα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο».
(γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί της ποινής
απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το
ένα (1) θα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο», επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με
την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». H οικονομική προσφορά θα δοθεί για
τα δύο (2) έτη.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο, σε κάθε σελίδα του πρέπει να
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται από τον
υποψήφιο ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε
αντίγραφο της προσφοράς.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη
τόσο την τεχνική όσο και την οικονομική προσφορά τους.
4. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Τριμελούς
Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω. Προσφορές που
υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσμες.
5. Επισημαίνεται ότι:
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν τα οικονομικά στοιχεία αόριστα, συνεπάγονται
την απόρριψη της προσφοράς.
Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
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Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν
του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του
συλλογικού οργάνου.
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπ' όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 5ο: Χρόνος ισχύος των προσφορών
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημέρες προσμετρούμενες από
την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία,
πριν τη λήξη της, κατ΄ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών.
ΑΡΘΡΟ 6ο: Τιμές
Οι τιμές της παρεχόμενης υπηρεσίας θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ,
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για
την ολοκλήρωση, μεταφορά και παράδοση στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του
ΕΛ.Γ.Α. (Μεσογείων 45 – ΑΘΗΝΑ), θα αναγράφονται
δε ολογράφως και
αριθμητικώς.
Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
Ι. Τιμή μονάδας (με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.)
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
IΙΙ. Συνολικό συμβατικό τίμημα (με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.) για δύο (2) έτη.
Η συνολική τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των
προσφορών.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:
Ο προμηθευτής επιβαρύνεται:
α) με κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας των ειδών, εκτός
Φ.Π.Α., για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
συμβάσεων
• 3% χαρτόσημο υπέρ Ο.Γ.Α. επί του 0,10%
• 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.,
β) με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για την προμήθεια αγαθών σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).
Η Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από
τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων
τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
ΑΡΘΡΟ 7ο: Κατακύρωση - Εγγυήσεις – Σύμβαση
1. Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής.
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2. Κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΕΛ.Γ.Α., ύστερα από πρόταση της Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών του
ΕΛ.Γ.Α. και ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση στον προμηθευτή.
Ενστάσεις : Ενστάσεις υποβάλλονται για λόγους και με τη διαδικασία που
προβλέπεται από το Ν. 4412/2016.
3. Τον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :
α) Τα προς προμήθεια είδη, β) την τιμή, γ) τον τόπο και χρόνο παράδοσης των
υλικών, δ)τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης και ε)την προθεσμία
υπογραφής της σύμβασης.
4. Με την ανακοίνωση της Ανάθεσης καταρτίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του
ΕΛ.Γ.Α. , η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι
υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού
αποτελέσματος να προσέλθει στα γραφεία του ΕΛ.Γ.Α., για να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση.
Αν παρέλθει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, χωρίς ο προμηθευτής να
προσέλθει, ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο. Σε περίπτωση που ο
προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση
του διαγωνισμού στον επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο με τη χαμηλότερη τιμή ή
την επανάληψη του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται σε
βάρος του εκπτώτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε
ζημιάς του ΕΛ.Γ.Α.
5. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα
εξής:
 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
 Τα συμβαλλόμενα μέρη
 Την παρεχόμενη υπηρεσία
 Την τιμή
 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
 Τις προβλεπόμενες κυρώσεις
 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
 Το συμβατικό τίμημα και χρόνο πληρωμής
Το έγγραφο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο
στηρίζεται, όπως η προσφορά, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Η τελική σύμβαση έχει συστατικό χαρακτήρα και ο προμηθευτής αποκτά δικαιώματα
από την υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση δεν θεμελιώνει κανένα απολύτως
δικαίωμα από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
6. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Η διάρκεια της θα είναι για δύο (2)
έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της. Ο ΕΛ.Γ.Α διατηρεί το δικαίωμα
να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή του δήλωση (απόφαση) που
ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, για ένα επιπλέον έτος, με έναρξη την επομένη της
ημερομηνίας λήξης (παράταση), με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με
κόστος που δεν θα υπερβαίνει το ήμισυ της δαπάνης της διετούς σύμβασης.
7. Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε
κάθε στάδιο της διαδικασίας.
8. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν θα
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
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9. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος
το αργότερο ως την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει σε Ευρώ ποσοστό 5% του συνολικού
συμβατικού τιμήματος της παρεχόμενης υπηρεσίας που του κατακυρώθηκε,
χωρίς Φ.Π.Α. με αόριστο χρόνο ισχύος.
10. Η εγγύηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ της παρούσας πρόσκλησης.
11. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς
υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι
επιστροφής της στην Τράπεζα.
12. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της προμήθειας και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.
13. Σε περίπτωση αθέτησης από τον προμηθευτή οποιουδήποτε όρου της
σύμβασης δικαιούται ο ΕΛ.Γ.Α. με μονομερή δήλωσή του (απόφαση Δ.Σ.) που θα
απευθύνεται στον ανάδοχο να τον κηρύξει έκπτωτο.
Σ’ αυτήν την περίπτωση καταπίπτει, λόγω ποινικής ρήτρας ολόκληρο το ποσό της
εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ΕΛ.Γ.Α.
14. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο προμηθευτής
να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού
ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια.
15. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8ο: Πληρωμή
Το συνολικό τίμημα για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής
υποστήριξης για τρία (3) έτη (συμπεριλαμβανομένου του έτους προαίρεσης)
ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα (4.110,00) ευρώ,
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 24% στο ποσό
αυτό.
Στο παραπάνω τίμημα δεν περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς μηχανήματος,
όταν η αποκατάσταση της βλάβης δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί στο χώρο
που είναι εγκατεστημένο αυτό.
Η πληρωμή του συμφωνημένου τιμήματος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης
– τεχνικής υποστήριξης του μηχανήματος , θα γίνει τμηματικά σε ετήσιες δόσεις σε
ευρώ, ύστερα από εντολές του ΕΛ.Γ.Α., και αφού έχει προηγηθεί βεβαίωση καλής
εκτέλεσης των υπηρεσιών κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την αρμόδια
Δ/νση Πληροφορικής και μετά από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών
που είναι:
α. Τιμολόγιο.
β. Βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού ότι έγινε η
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου μήνα για το προσωπικό
που απασχολεί.
γ. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως
προς τις υποχρεώσεις του.
ΑΡΘΡΟ 9ο: Κυρώσεις – Ποινικές ρήτρες – Εκπτώσεις
Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι
οποίες αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, τους όρους της προσφοράς του,
καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση
της προμήθειας.
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Σε περίπτωση καθυστέρησης παροχής της υπηρεσίας με υπαιτιότητα του αναδόχου,
ο ΕΛ.Γ.Α κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβών,
θα δύναται να επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016.
Η επιβολή Ποινικών Ρητρών και κήρυξη εκπτώτου αναδόχου δεν εφαρμόζεται σε
περίπτωση ανωτέρας βίας και για τις καθυστερήσεις που δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ του
ΕΛ.Γ.Α, ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, η οποία
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά τα άρθρα 203
και 74 του Ν.4412/2016, κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης
της σύμβασης και προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή από τις
προμήθειες του Δημόσιου Τομέα.
ΑΡΘΡΟ 10ο: Επίλυση διαφορών
1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία
ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ εφαρμογής της, ο ΕΛ.Γ.Α. και ο
προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα
με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα
υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά
αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 11ο: Λοιποί όροι
1. Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο των
υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα
συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΕΛ.Γ.Α.
2. Προσωπικό
Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας, ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς
αποκατάστασή της.
3. Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία να τα αναφέρει
εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της πρόσκλησης, εκτός αν ρητά αναφέρει στην προσφορά του τα σημεία
εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται.
5. Για όσους όρους δεν αναφέρονται ανωτέρω θα εφαρμόζονται ανάλογα οι
διατάξεις του Ν. 4412/2016.
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Ανήκει στην Πρόσκληση

/2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ (UPS)
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες και ανταλλακτικά ( πλην των
συσσωρευτών)
τα οποία απαιτούνται για την προληπτική συντήρηση και
επιδιόρθωση
των
βλαβών
μιας
μονάδας
(1)
αδιαλείπτου
τάσεως
(UPS),Eaton/Powerware 15.000VA /13.500W, στο χώρο που είναι αυτή
εγκατεστημένη στο κτίριο της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. – Μεσογείων 45 –
ΑΘΗΝΑ , 3ος όροφος , γραφεία της Δ/νσης Πληροφορικής).
2. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται :
Στο χώρο που είναι εγκατεστημένος ο υποστηριζόμενος εξοπλισμός
Κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή 8.30 – 16.30) και εκτός
από τις επίσημες αργίες.
Εντός τεσσάρων (4) ωρών μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τεχνικό ή από την
έγγραφη αναγγελία της βλάβης στο fax ή στο e-mail αναδόχου, ή όπου ανακοινωθεί
στο μέλλον εγγράφως από τον ανάδοχο, υπόψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του
αναδόχου, αναφέροντας υποχρεωτικά τα στοιχεία του μηχανήματος (μοντέλο και
αριθμό σειράς)τα στοιχεία του χώρου που είναι εγκατεστημένο και σύντομη
περιγραφή του προβλήματος που παρουσιάστηκε και τον αριθμό της σύμβασης .
Ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης δεν θα υπερβαίνει τις δύο (2) εργάσιμες
ημέρες από την έγγραφη αναγγελία της βλάβης. Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης
του ανωτέρω χρονικού ορίου , ο ανάδοχος εάν είναι δυνατόν θα δανείσει άλλη
συσκευή στον ΕΛ.Γ.Α., παρόμοιων δυνατοτήτων με αυτή που έχει βλάβη, για χρήση
μέχρι να ολοκληρώσει την επισκευή .
3. Το κόστος των υπηρεσιών περιλαμβάνει:
Τη διάθεση τεχνικού προσωπικού.
Στο παραπάνω τίμημα δεν περιλαμβάνεται το κόστος των συσσωρευτών.
Τη διάθεση εξοπλισμού για προσωρινή αντικατάσταση μονάδας με παρατεταμένη
βλάβη ή μεγάλο χρόνο αποκατάστασης.
Την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών με ανταλλακτικά .Τα ανταλλακτικά
που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούργια , ισοδύναμα καινούργιων ή
επιδιορθωμένα. Ο ανάδοχος είναι ο μόνος αρμόδιος για να επιλέξει τη μέθοδο
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, είτε δια επιδιορθώσεως του χαλασμένου
τμήματος είτε δια αντικαταστάσεώς του με νέο της αυτής ποιότητας και
δυνατοτήτων.
Τον προληπτικό έλεγχο της συσκευής με επίσκεψη στον χώρο που είναι
εγκατεστημένη η συσκευή τρείς (3) τουλάχιστον φορές το χρόνο. O προληπτικός
έλεγχος θα γίνεται μετά και από την αποκατάσταση της βλάβης.
Τη μετακίνηση του τεχνικού προσωπικού.
Εάν η αποκατάσταση της βλάβης δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί στο χώρο
που είναι εγκατεστημένη η συσκευή , κατόπιν έγκρισης του ΕΛ.Γ.Α., θα μεταφέρεται
στην τεχνική υπηρεσία του αναδόχου. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης , η
συσκευή θα επιστρέφεται και θα εγκαθίσταται. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον
ΕΛ.Γ.Α.
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4. Ο ανάδοχος δεν καλύπτει φθορές ή βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση
του μηχανήματος, ανωτέρα βία , πλημμύρες.
5. Ο ανάδοχος δεν έχει ευθύνη για τυχόν απώλεια επιπέδου απόδοσης του
μηχανήματος λόγω παλαιότητας ή αν το καλυπτόμενο μηχάνημα λειτουργεί ή
λειτούργησε περιστασιακά εκτός των συνθηκών λειτουργίας που προβλέπονται από
τον κατασκευαστή του.
6. Η τεχνική υποστήριξη δεν καλύπτει ανταλλακτικά και υπηρεσίες που πιθανόν να
χρειαστούν για την αποκατάσταση της βλάβης που προκλήθηκε από:
Κακή χρήση
Κακόβουλες ενέργειες
Επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα
Θεομηνίες ή και πυρκαγιά
Διακυμάνσεις τάσης ρεύματος, κεραυνοπληξίες και γενικά ανωμαλίες παροχής
Ηλεκτρικού Ρεύματος
Στις ανωτέρω περιπτώσεις το κόστος αποκατάστασης (υπηρεσίες και ανταλλακτικά )
βαρύνουν τον ΕΛ.Γ.Α.
7. Ο τεχνικός του αναδόχου θα φέρει σε κάθε επίσκεψη το Δελτίο Τεχνικής
Εξυπηρέτησης στο οποίο θα αναγράφονται και τα στοιχεία του ΕΛ.Γ.Α., η
ημερομηνία , η ώρα άφιξης και η ώρα αναχώρησης του τεχνικού, το είδος της
βλάβης , τα ανταλλακτικά που αναλώθηκαν , καθώς και όποιες παρατηρήσεις ή
οδηγίες είχε ο τεχνικός. Το Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης θα υπογράφεται από τον
τεχνικό του αναδόχου και τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΛ.Γ.Α. στη Δ/νση
Πληροφορικής, ο οποίος θα κρατά ένα αντίγραφο.
8. Ο ανάδοχος ανάλογα με τον χρόνο παράδοσης που του δίνει ο προμηθευτής του
εγγυάται την ύπαρξη αποθεμάτων ανταλλακτικών για την άμεση αποκατάσταση των
βλαβών , για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η συντήρηση και υποστήριξη.
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Ανήκει στην Πρόσκληση

/2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας………………………………………………………..
Κατάστημα……………………………………………………………………
Ημερομηνία Έκδοσης……………………….
Ευρώ………………………………………………..…………….
Προς
Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
Δ/νση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Μεσογείων 45
115 26 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡ……….……
ΕΥΡΩ….……….............
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως του ποσού των ……………………………………………………. ευρώ υπέρ
της
Εταιρείας…………………………………………………………
Δ/νση
…….………………… ……………………………………………………… για την καλή
εκτέλεση των όρων της υπ΄αριθμ. σύμβασης ………………………… συνολικής αξίας
……………………………
…………………
για
την
προμήθεια
………………………………………………. …………
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που
απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο
ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη
ειδοποίηση σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο
της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.
POWER SALES- ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
sales@powerservices.gr
2.

LEXIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε
lexis@lexis.gr

3.

ACTIVE COMPUTER SYSTEMS A.E.
service@active.gr

4.

NIGICO AEBE

info@nigico.gr
5.
BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ
info@byte.gr
6.
TECHNOR ENGINEERING
sales@technor.gr
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