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« Συγγραφή υποχρεώσεων για την προμήθεια λογισμικού εφαρμογών, λογισμικού συστήματος, λογισμικού ασφαλείας, άδειες
ανανέωσης χρήσης και εφαρμογής για υποστήριξη βιβλίων εσόδων – εξόδων Β’ κατηγορίας ».

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια :
ΟΜΑΔΑ Α : Λογισμικού διαχείρισης εσόδων - εξόδων συμβατού με τα προγράμματα των τελών και του οικoνομικού διαχειριστικού
συστήματος της εταιρείας Alfaware Πληροφορικής Α.Ε. Η προμήθεια του λογισμικού αυτού θα βαρύνει τον Κ.Α. 007134.037.
ΟΜΑΔΑ Β: 1) του λειτουργικού συστήματος Windows Server 2008 – Standard Edition (64 bits) προκειμένου να στηθεί και
δεύτερος διακομιστής ονοματοθεσίας συνοδευόμενο από 35 (τριάντα πέντε) cals (όλες οι άδειες θα είναι
κυβερνητικές).
2) τουλάχιστον επτά (7) Κυβερνητικές/Government άδειες - Open License Μicrosoft Office Professional Ελληνικό 2010
με δυνατότητα downgrade (υποβάθμιση) σε προηγούμενη έκδοση .
3) Λογισμικό για απομακρυσμένη πρόσβαση και αλληλεπίδραση με Η/Υ και διακομιστές .
ΟΜΑΔΑ Γ: 1) Antivirus για τουλάχιστον έξι (6) servers διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών.
ΟΜΑΔΑ Δ: 1) Ανανέωση της άδειας χρήσης των 36 (τριάντα έξι) αδειών του Antivirus Symantec Endpoint Protection (1 server και
35 δικτυακοί H/Y) διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών . Η άδειες πρέπει να ανανεωθούν το αργότερο έως 9/11/2012.
ΟΜΑΔΑ Ε : 1) Λογισμικό για την εκπόνηση μελέτης αρχιτεκτονικού σχεδιασμού μέσω Η/Υ.
Η προμήθεια των λογισμικών της Ομάδας Β, Γ,Δ και Ε θα βαρύνει τον ΚΑ. 00-7134.001.
Κάνουμε γνωστό ότι για τη παρούσα προμήθεια μπορεί να δοθεί προσφορά που αφορά στο σύνολο του προϋπολογισμού
του λογισμικού των ομάδων Α, Β, Γ,Δ και Ε. Επίσης μπορούν να δοθούν τμηματικές προσφορές που αφορούν σε ομάδα ή
ομάδες της προϋπολογισθείσας δαπάνης με την προϋπόθεση ότι θα δοθούν προσφορές για το σύνολο των προϊόντων που
ανήκουν στην ίδια ομάδα . Σε περίπτωση τμηματικής προσφοράς ο προμηθευτής θα συμπληρώσει το τμήμα των τεχνικών
προδιαγραφών προσφοράς και του προϋπολογισμού προσφοράς που αφορά μόνο την ομάδα ή τις ομάδες της προσφοράς
του.
Άρθρο 2ο
Η παρούσα μελέτη αποτελείται από :
1)

Τεχνική Έκθεση

2)

Συγγραφή Υποχρεώσεων

3)

Τεχνικές Προδιαγραφές

4)

Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς

5)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

6)

Προϋπολογισμός Προσφοράς

Άρθρο 3ο
Η διενέργεια και η πραγματοποίηση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/93 Απόφασης του
Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του Ν.2286/95, του Ν.3463/08-06-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν.
3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) , του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και των υπ’ αρ. Αποφ. Π1/3306 παρ. 14.1 και Π1/3305
παρ. 14.2.β Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ β 1789/12-11-2010). Η σχετική πίστωση λαμβάνεται από
τον προϋπολογισμό του Δήμου Σαλαμίνας έτους 2012 και η προμήθεια βαρύνει τους κωδικούς που αναφέρονται στο άρθρο ένα της
παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων.
Άρθρο 4ο
Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και όλες τις νόμιμες κρατήσεις βάσει των κειμένων διατάξεων περί
προμηθειών Ο.Τ.Α. εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο.
Η τιμή πώλησης των ειδών θα επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό των νομοθετημένων φόρων. Επίσης με βάση το άρθρο 24,
Ν. 2198/22-3-94 κατά την προμήθεια θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% στο καθαρό ποσό της αξίας του λογισμικού.
Επίσης η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις στον τύπο βαρύνει τον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν3801/2009.
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Άρθρο 5ο
Ο προμηθευτής υποχρεούται για:
1ο) Την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και καλή λειτουργία του υπό προμήθεια λογισμικού.
2ο) Την παράδοση στο Δήμο Σαλαμίνας όλων των αδειών χρήσης που αφορούν το λογισμικό.
3ο) Την ενημέρωση των υπευθύνων μηχανοργάνωσης – μηχανογράφησης του Δήμου μας σχετικά με τη χρήση/ιδιαιτερότητες του
υπό προμήθεια λογισμικού.
Η εγκατάσταση του υπό προμήθεια λογισμικού θα γίνει σε Η/Υ που θα υποδειχθούν από τους υπεύθυνους μηχανοργάνωσης –
μηχανογράφησης του Δήμου μας σε συνεργασία (όπου απαιτείται) με υπαλλήλους των υπηρεσιών που θα κάνουν χρήση του νέου
λογισμικού.
Άρθρο 6ο
Ο προμηθευτής οφείλει να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια –τεχνική υποστήριξη προς το Δήμο Σαλαμίνας είτε τηλεφωνικώς
είτε με την παρουσία τεχνικού είτε με τη χρήση διαδικτύου τόσο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης όσο και κατά τη διάρκεια της
συντήρησης. Επίσης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επαναφέρει το σύστημα στην αρχική του κατάσταση χωρίς απώλεια
δεδομένων και χωρίς επιπλέον χρέωση, σε περίπτωση δυσλειτουργιών του νέου S/W με την επιτόπου αποστολή εξειδικευμένου
προσωπικού. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί ότι κάποια από τις προδιαγεγραμμένες λειτουργίες του S/W δεν λειτουργεί με τον
πρέποντα τρόπο τότε οφείλει να διορθώσει αυτές ή να προβεί σε εκ νέου εγκατάσταση του εν λόγω S/W.
Άρθρο 7ο
Ο προμηθευτής να εγγυάται:
1ο) ότι στο νέο λογισμικό θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις για να χρησιμοποιηθεί άμεσα και χωρίς προβλήματα
και να συνεργάζεται με κάθε άλλον ήδη υπάρχον εξοπλισμό π.χ. Η/Υ, εκτυπωτή, κλπ είτε συνδέεται είτε όχι στο
υπάρχον δίκτυο και υπάρχον λογισμικό και
2ο) ότι το νέο λογισμικό θα είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
Άρθρο 8ο
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
με τον Φ.Π.Α., δηλ. ποσό ίσο με 1.042,00 €. Σε περίπτωση που δοθεί τμηματική προσφορά για ομάδα ή ομάδες της
προϋπολογισθείσας δαπάνης , η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί προϋπολογισθείσας
δαπάνης της συγκεκριμένης τμηματικής προσφοράς με τον Φ.Π.Α.
H εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α. και
ισχύει για τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση που δοθεί τμηματική προσφορά για ομάδα ή ομάδες της
προϋπολογισθείσας δαπάνης , η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του συμβατικού προϋπολογισμού
χωρίς τον Φ.Π.Α. της συγκεκριμένης τμηματικής προσφοράς . Επιστρέφεται δε μετά την οριστική παραλαβή. Ο ανάδοχος της
προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα σε διάστημα όχι
μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης, καταθέτοντας την
προβλεπόμενη Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
Άρθρο 9ο
Η προθεσμία παράδοσης των προσφερόμενων ειδών είναι 20 (είκοσι) ημερολογιακές ημέρες απ’ την υπογραφή της
σύμβασης με εξαίρεση το λογισμικό της ομάδας Δ για το οποίο ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας συγγραφής
υποχρεώσεων. Ο Δήμος Σαλαμίνας δύναται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των
ειδών. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται οι κυρώσεις όπως αυτές ορίζονται απ’ το άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ
(11389/93).
Άρθρο 10ο
Ο προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος πρέπει να αποδείξει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό
επιμελητήριο (αρ.7 ΕΚΠΟΤΑ). Το πιστοποιητικό θα έχει εκδοθεί το πολύ 6 (έξι) μήνες πριν την ημερομηνία συμμετοχής στην προμήθεια
με απ’ ευθείας ανάθεση.
Άρθρο 11ο
Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σε αυτόν που θα προσφέρει τη
χαμηλότερη τιμή , μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.
Άρθρο 12Ο
Στους αποκλεισθέντες ή αποτυχόντες στο διαγωνισμό επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Άρθρο 13ο
Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ και τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σαλαμίνα, 19/10/2012
Σαλαμίνα, 19/10/2012
Η Συντάξασα

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών
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