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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1ο Άρθρο (Αντικείµενο υπηρεσίας)
Η παρούσα συγγραφή αφορά την ανανέωση αδειών χρήσης για 150 Η/Υ του εγκατεστηµένου
λογισµικού προστασίας από ιούς ESET Endpoint Protection Standard.

2ο Άρθρο (Ισχύουσες διατάξεις)
Η παρούσα υπηρεσία θα γίνει βάσει των διατάξεων :
• Ν. 4412/2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα του
άρθρου 117 «περί διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού »
• Ν. 3463/8-6-2006 ‘Κύρωση του Κώδικα ∆ήµου & Κοινοτήτων’
• Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική & Αυτοδιοίκηση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010)»
• Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την ανάρτηση Νόµων & Πράξεων στο ∆ιαύγεια»
• Π∆ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
• Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους & άλλες διατάξεις»
• N 2859/200 ΦΕΚ 248/A << Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας >> όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

3ο Άρθρο (Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας)
Τα στοιχεία της ανάθεσης θα είναι:
1) Οικονοµική προσφορά
2) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
3) Τεχνική περιγραφή
4) Συγγραφή Υποχρεώσεων

4ο Άρθρο (Τρόπος ανάθεσης )
Η υπηρεσία θα πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης αρ. 118 του Ν.4412/2016.

5ο Άρθρο (δικαιολογητικά συµµετοχής)
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής οφείλουν να προσκοµίσουν :
1. Φάκελο δικαιολογητικών στον οποίο θα περιέχει τα εξής :
α) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό
β) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
γ) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου.

6ο Άρθρο (Αξιολόγηση – κατακύρωση προσφορών)
Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο που προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από Οικονοµικής άποψης
προσφορά, µόνο βάσει τιµής. Η διάρκεια σύµβασης θα ισχύει από την ηµεροµηνία ανάρτησης της
Σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ .

7ο Άρθρο (Σύµβαση)
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία υποχρεούται να προσέλθει εντός του προβλεπόµενου
χρόνου αρ. 105 Ν. 4412/2016 για την υπογραφή του συµφωνητικού. Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα
στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση
που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν.
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8ο Άρθρο (Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης)
Ο χρόνος παράδοσης είναι εξήντα (60) µέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Η παράδοση θα
γίνει σε τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία .

9ο Άρθρο (Παραλαβή)
Η Ποιοτική και Ποσοτική παραλαβή της εργασίας θα διενεργηθεί από την αρµόδια επιτροπή που
συστήνεται , σύµφωνα µε το αρθρ. 221 του Ν. 4412/16 και το πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσει.

10ο Άρθρο (Αναθεώρηση τιµών)
Οι τιµές όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό θα παραµείνουν αµετάβλητες καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύµβασης.

11ο Άρθρο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις)
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους , τέλη και κρατήσεις που
ισχύουν κατά την ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον ∆ήµο και
ειδικότερα α) 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και β) Φόρος
εισοδήµατος 8% ή γ) 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ.

12ο Άρθρο (Έκπτωση αναδόχου)
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν (άρθρ. 203 του Ν. 4412/2016). Με απόφαση του αρµοδίου
αποφαινόµενου Οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου Οργάνου:
α) Στην περίπτωση 5 του άρθρ. 105 του Ν. 4412/16
β) Αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της
Υπηρεσίας που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις .
γ) Αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης λαµβανοµένων υπόψη των
παρατάσεων .

13ο Άρθρο (Πληρωµή)
Ολόκληρη η συµβατική αξία της υπηρεσιας θα πληρωθεί στον ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή αυτών, µε
την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά (σύµφωνα
µε το αρθ. 200 του Ν. 4412/16)

14ο Άρθρο (Ποινικές Ρήτρες)
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της Σύµβασης και µέχρι
τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε το αρθ .218 του Ν.2412/16
Ο ΕΝΤ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΔΡ. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
Ο
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Συντάχτηκε

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ελέγχθηκε

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Θεωρήθηκε

Δ.ΡΗΓΑΤΟΣ

Μ.ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

ΑΘ. ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ

Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Ελέγχθηκε
Θεωρήθηκε
Η Προϊσταμένη
Ο Διευθυντής

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η µελέτη αφορά την ανανέωση για 2 (δύο) έτη των αδειών χρήσης του εγκατεστηµένου λογισµικού
προστασίας Η/Υ Eset Endpoint Protection Standard, για την οµαλή και ασφαλή λειτουργία των Η/Υ του
∆ήµου. Οι ύπαρξη υπολογιστών µε το λειτουργικό σύστηµα Windows XP το οποίο είναι εκτός χρόνου
ζωής καθιστά απαραίτητη την συνέχιση της κάλυψης και προστασίας από ιούς των συγκεκριµένων
µηχανηµάτων, µε το συγκεκριµένο λογισµικό.
Κάθε άδεια χρήσης λογισµικού, καλύπτει έναν υπολογιστή για δύο έτη.
Το λογισµικό προστατεύεται από τη νοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, η οποία δηλώνει ότι το
προϊόν δεν είναι δυνατό να αντιγραφεί χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευµατικών δικαιωµάτων.
Τα παραδοτέα θα πρέπει να παραδοθούν στη ∆/νση Πληροφορικής του ∆ήµου Πειραιά των προθεσµιών
που έχουν οριστεί στην συγγραφή υποχρεώσεων.
Ο
ΕΝΤ, ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΤ. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

∆.ΡΗΓΑΤΟΣ

Μ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

ΑΘ.ΥΦΑΝΤΙ∆ΗΣ

Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Ελέγχθηκε
Θεωρήθηκε
Η Προϊσταμένη
Ο Διευθυντής

Μ. ΚΑΡΡΑ
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η υπηρεσία σύµφωνα µε τις Τεχνικές προδιαγραφές θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7134.45 του
προϋπολογισµού Oικ. Έτους 2017 & θα ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 € άνευ ΦΠΑ.
α/α
1

Είδος
Άδειες χρήσης εγκατεστηµένου λογισµικού
ESET Endpoint Protection Standard για 2 έτη

Ποσότητα
(τεµάχια)
150

Τιµή
µονάδας
20,00

Σύνολο
3.000,00

Φ.Π.Α.
24%
720,00

Ο
ΕΝΤ, ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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Ο
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Ο
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Σύνολο
3.720,00

