Θεσσαλονίκη 18/2/2019
Αρ. πρωτ.: 4055
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Πληρ.: Χ. Τσελεγκαρίδου
Τηλ.: 2310-966928
Fax: 2310-969430
Email: promithies@eyath.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προμήθεια ενός (1) σαρωτή (Wide Format Scanner) και τεσσάρων (4) οθονών
(Monitors) Τμήματος GIS
Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια ενός (1)
σαρωτή μεγάλων διαστάσεων (Wide Format Scanner) (CPV: 30220000-7) και τεσσάρων (4) οθονών
(Monitors) (CPV: 30231310-3) για τις ανάγκες του Τμήματος GIS της ΕΥΑΘ ΑΕ, σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν,

προσκαλεί
κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το
αντικείμενο του διαγωνισμού στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών,
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 546 22 Θεσ/νίκη,
έως την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και ώρα 13:30.
Εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός : 14.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. Σαρωτής (Scanner) μεγάλων διαστάσεων
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σαρωτή μεγάλων διαστάσεων, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Χρήση
Οπτική ανάλυση (Optical Resolution)
Μέγιστο πλάτος σάρωσης (Max Scan Width)
Μέγιστο πλάτος χαρτιού (Max Media Width)
Μέγιστο πάχος χαρτιού (Max Media Thickness)
Ακρίβεια (Accuracy)
Τεχνολογία Σάρωσης (Imaging Technology)
Μνήμη (Memory)

Χάρτες & GIS
≥ 1200dpi
44in (111.8 cm)
46in (116.8cm)
0.6in (15mm)
≥ +/-0.1% +/-1 pixel
CCD
≥ 2GB scan data memory
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Σάρωση δεδομένων (Data Capture (color/grayscale))
Ταχύτητα σάρωσης (Scan Speed 1-bit mono (in/sec) @200dpi)
Ταχύτητα σάρωσης (Scan Speed 8-bit grayscale (in/sec)
@200dpi)
Ταχύτητα σάρωσης (Scan Speed 24-bit color (in/sec) @200dpi)
Παραγωγή (Productivity (documents/hour))
Λειτουργικό Σύστημα (Operating System)
Διεπαφή (Interface)
Προεκτιμώμενο κόστος

≥ 48-bit/16-bit
≥ 13.00
≥ 13.00
≥ 4.00
≥ 229 2
Windows 10, 64-bit
USB 3.0 / USB 2.0, Gigabit
Ethernet
12.000 + ΦΠΑ

Β. Οθόνες τερματικών υπολογιστών
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οθονών, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Ποσότητα
Χρήση
Μέγεθος Οθόνης (Screen Size)
Ανάλυση (Resolution)
Χρόνος απόκρισης (Response Time)
Αντίθεση (Contrast Ratio Static)
Ρυθμός ανανέωσης (Refresh Rate)
Αναλογία διαστάσεων (Aspect Ratio)
Φωτεινότητα (Brightness)
Γωνία θέασης (Viewing Angle (Horizontal/Vertical))
Λειτουργικό (OS)
Συνολικό προεκτιμώμενο κόστος (4 οθόνες)

Τέσσερις (4) οθόνες
Χάρτες & GIS
≥ 28"
3840 x 2160
≥ 1ms
1000:1
≥ 60Hz
16:9
370 cd/m²
170° / 160°
Windows 10
2.000 + ΦΠΑ

Η Τεχνική προσφορά κάθε είδους, θα περιλαμβάνει Πίνακα συμμόρφωσης με τα αναφερόμενα στους
ανωτέρω πίνακες τεχνικά χαρακτηριστικά. Θα απορρίπτονται προσφορές που δεν πληρούν κατ’
ελάχιστον τα ανωτέρω χαρακτηριστικά.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
-Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:
 Φορολογική ενημερότητα
 Ασφαλιστική ενημερότητα
 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι:
Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ή βρίσκεται σε
οποιασδήποτε άλλης ανάλογη κατάσταση, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία της
πρόσκλησης.

[2]

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει από τον
προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω
υπεύθυνη δήλωση.
- Επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για το ένα ή και τα δύο είδη (σαρωτής / 4 οθόνες) (κατάτμηση της
προμήθειας)
- Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν ανά τεμάχιο και συνολικά.
- Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται
ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς.
- Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο/οι
προσφέρων/ντες με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά είδος, από εκείνους των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους συνημμένους ειδικούς και γενικούς όρους
- Οι προσφορές θα ισχύουν για 90 ημέρες.
- Ο ανάδοχος/οι, θα κληθεί να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα
συναφθεί, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον
Φ.Π.Α.
- Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα
Προμηθειών Δ.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή
παραλαβής.
- Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στους ειδικούς όρους, μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ.
Κάβουρα Ιωάννη στο τηλέφωνο: 2310 966920.

Ο Διευθυντής Οικονομικών
Δημήτρης Αλεξανδρής
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