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Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.1 Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού
To Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας/Αθηνά-Ερευνητικό Κέντρο
Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης
(Ι.Π.Ε.Τ/Ε.Κ «Αθηνά», στο εξής η Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του έργου «∆ίκτυο
Συνεργασίας για τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας Εφαρµογών Τρισδιάστατων Σαρώσεων»
προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, προϋπολογισµού δαπάνης τριών χιλιάδων
ευρώ (3.000 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή
και µε αντικείµενο:
1. την προµήθεια και εγκατάσταση συνοδευτικού λογισµικού για την πολυφασµατική
κάµερας απεικόνισης MuSISTM της εταιρείας Forthphotonics,
2. την προµήθεια και εγκατάσταση λογισµικού Ms Office Communications Server 2007
τελευταία έκδοση (πλέον πρόσφατη), ή ισοδύναµο ή καλύτερο.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του υποέργου 2 «Προµήθεια και εγκατάσταση
συµπληρωµατικού εξοπλισµού Ψηφιοποίησης» του ανωτέρου έργου.
Αναλυτικά το αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού περιγράφεται στο µέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της Προκήρυξης αυτής.

1.2 Ορισµοί
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:


Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε∆)

Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο
λειτουργεί όπως ο νόµος ορίζει.


Αρµόδιος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού

Ο κ. Σταυρόγλου Κωνσταντίνος, που παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες
(τηλέφωνο επικοινωνίας:2541078787, e-mail: kstavrog@ceti.gr)


Έργο

Η προµήθεια και εγκατάσταση λογισµικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β:
«Τεχνική περιγραφή» της Προκήρυξης.

1.3 Νοµικό Πλαίσιο και Γενικές Αρχές
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου εποπτευόµενο από το
Υπουργείο Ανάπτυξης, µε πλήρη διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια. Ο ∆ιαγωνισµός θα
διεξαχθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα σύµφωνα µε τις διατάξεις όπου
αυτές έχουν εφαρµογή στην παρούσα Προκήρυξη:

1.

του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων».

2.

του Π.∆/τος 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/4.12.96), «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α/19-8-2005) κατά το
µέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
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3.

την από 01/11/2005 µε αρ. πρωτ. 300530/Υ∆4387 της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
Προγραµµάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG απόφαση ένταξης της πράξης
«∆ίκτυο Συνεργασίας για τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας Εφαρµογών Τρισδιάστατων
Σαρώσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG
IIIA/PHARE CBC ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.

1.4 Γενικές Αρχές
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της
Ε∆, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήµαντες αποκλίσεις ή
περιορισµούς. Ως ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι
περιορισµοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν
περιορίζουν, σε κανένα σηµείο, τα δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του
Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Προσφερόντων.
Προσφορές που, κατά την κρίση της Ε∆, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή
περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη
αποδεκτές και απορρίπτονται.
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που
είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, υποβάλλονται στην ελληνική
γλώσσα.

1.5 Περιεχόµενα Προκήρυξης
Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από:
α. το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)
β. το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή)

1.6 Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε ένα (1) αντίτυπο,
δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Στο φάκελο κάθε προσφοράς
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. Οι προσφορές
πρέπει να αποσταλούν στην Αναθέτουσα Αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο µε ευθύνη του
Προσφέροντος µέχρι την 26-11-2007 και ώρα 14 µ.µ. Η διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής
είναι:
Ι.Π.Ε.Τ/Ε.Κ «Αθηνά»
Τσιµισκή 58
67100 Ξάνθη

1.7 Μερική υποβολή προσφορών
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών ή για ένα ή
περισσότερα από τα είδη του λογισµικού, όπως περιγράφονται στο Μέρος Β (Τεχνική
Περιγραφή).
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1.8 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ακολουθήσει την
παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία :
Θα ελέγξει το περιεχόµενο των προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν
τους όρους της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές
που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, τους ακριβείς λόγους
απόρριψης.
Εφόσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην Αναθέτουσα Αρχή, για
την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης.
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται στον ανάδοχο που έχει προσφέρει τη χαµηλότερη
οικονοµική προσφορά εφόσον πληρεί η προσφορά του όλες τις απαιτούµενες τεχνικές
προδιαγραφές.

1.9 Κατάρτιση και υπογραφή σύµβασης προµήθειας
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση προµήθειας, η
οποία ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Κατακύρωσης. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης εντός 10 ηµερών από την
κοινοποίηση της ηµεροµηνίας κατακύρωσης.
Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την
υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
µερών, καταρτίζεται µε βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη, κατά
φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών

1.10 Παράδοση – Παραλαβή
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστηµα 90 ηµερών από την
ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης προµήθειας.
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του
χρονοδιαγράµµατος του Έργου ή επί µέρους προβλεπόµενων χρονικών σηµείων ή
δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται και στις
περιπτώσεις αυτές ενηµερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του
χρονοδιαγράµµατος ως προς τη συγκεκριµένη δραστηριότητα.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης του Έργου,
στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύµβασης ή επί µέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί
ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για
λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και
λεπτοµερή στοιχεία για την τεκµηρίωση του αιτήµατός του και το αίτηµα εξετάζεται από την
Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί µετάθεση και πόση, είτε για
το µέλλον είτε µε αναδροµική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο.
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1.11 Τρόπος πληρωµής
Η καταβολή της συνολικής Συµβατικής Τιµής του Έργου θα γίνει στο 100% του Συµβατικού
Τιµήµατος, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου.
Τµηµατική πληρωµή για τµηµατική παράδοση των υπό προµήθεια ειδών µπορεί να γίνει
µόνον στην περίπτωση που η τµηµατική παράδοση έγινε κατόπιν σχετικής αιτήσεως της
Αναθέτουσας Αρχής.
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
χρηµατικών ενταλµάτων.
1.12 Εγγυητική ευθύνη
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε
τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης και ότι τα υπό προµήθεια προϊόντα θα πληρούν
όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύµβαση αυτή και θα στερούνται
οποιωνδήποτε ελαττωµάτων (οφειλοµένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πληµµελή
κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες,
αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να
προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου.
.
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Β ΜΕΡΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α/Α
1

Είδος
Συνοδευτικό Λογισµικό για την πολυφασµατική κάµερα απεικόνισης MuSISTM της
εταιρείας Forthphotonics, τελευταία έκδοση (πλέον πρόσφατη)

2

Λογισµικό Ms Office Communications Server 2007 τελευταία έκδοση (πλέον
πρόσφατη), ή ισοδύναµο ή καλύτερο.

5

