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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε παραγωγική
λειτουργία ενός νέου Τηλεφωνικού Συστήματος τεχνολογίας IP που θα
υποστηρίζει προηγμένες ενοποιημένες υπηρεσίες (UC) για τις ανάγκες του Δήμου
Αθηναίων», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφοράς βάσει προσφερόμενης τιμής, συνολικού προϋπολογισμού
μέχρι 1.210.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»
Η ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ», η
οποία στη συνέχεια θα αποκαλείται για λόγους συντομίας «ΔΑΕΜ Α.Ε.» ή «ΦΟΡΕΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ» προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή
κοινοπραξίες/συμπράξεις φυσικών ή νομικών προσώπων να υποβάλλουν προσφορά με τις
διαδικασίες Δημόσιου Ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού, που
προβλέπονται από τον ισχύοντα Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών και Έργων της εταιρείας και
τους όρους της παρούσας διακήρυξης για το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση,
παραμετροποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός νέου Τηλεφωνικού
Συστήματος τεχνολογίας IP που θα υποστηρίζει προηγμένες ενοποιημένες υπηρεσίες (UC)
για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει προσφερόμενης τιμής, συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι 1.210.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
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Συνοπτικά Στοιχεία Διαγωνισμού
Φορέας Ανάθεσης

«Δήμος

Αθηναίων

Ανώνυμη

Αναπτυξιακή

Εταιρεία

Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ» με το
διακριτικό τίτλο «ΔΑΕΜ Α.Ε.».
Τίτλος Διαγωνισμού

«Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε
παραγωγική

λειτουργία

ενός

νέου

Τηλεφωνικού

Συστήματος τεχνολογίας IP που θα υποστηρίζει προηγμένες
ενοποιημένες υπηρεσίες (UC) για τις ανάγκες του Δήμου
Αθηναίων»,

µε

κριτήριο

κατακύρωσης

την

πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει
προσφερόμενης τιμής, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι
1.210.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»
Τόπος παράδοσης

Τα Γραφεία της ΔΑΕΜ Α.Ε. στην Αθήνα, οδός ΕΧΕΛΙΔΩΝ 19 &
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 144, Σεράφειο συγκρότημα, 3ος όροφος ή όποιος
άλλος χώρος υποδειχθεί από ΔΑΕΜ Α.Ε.

Είδος Σύμβασης

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Προμήθειας και υπηρεσιών

Είδος Διαδικασίας

Δημόσιου

Ηλεκτρονικού

ανοικτού

άνω

των

ορίων

διαγωνισμού σύμφωνα με τον ενιαίο Κανονισμό προμηθειών
και έργων της ΔΑΕΜ Α.Ε. και με την παρούσα Διακήρυξη.
Κριτήριο Ανάθεσης

Χρόνος Υλοποίησης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (κριτήριο
μειοδοσίας)
οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Παροχής
Υπηρεσιών Προμήθειας

Προϋπολογισμός

Το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού του Έργου ανέρχεται
στο ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων και
τετρακοσίων ευρώ (1.500.400€) συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.210.000€, ΦΠΑ
24%: 290.400€).

Ημερομηνία Αποστολής
για Δημοσίευση στην

12/12/2021

Ε.Ε.Ε.Ε.
Ημερομηνία Ανάρτησης
14/12/2021
Καταληκτική
Ημερομηνία και Ώρα

17/01/2022 και ώρα 13:00’.
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Υποβολής Προσφορών
Τόπος Κατάθεσης

Ηλεκτρονική

κατάθεση

στην

Προσφορών

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

διεύθυνση:

Ημερομηνία και Ώρα
Αποσφράγισης
Προσφορών.

22/01/2022 και ώρα 13.00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΔΟΣ : ΕΧΕΛΙΔΩΝ 19 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ 144
118 54 ΑΘΗΝΑ

Αρμόδιος: κ. Νίκου Γεώργιος
Τηλ: 214 406 2700
Φαξ: 210 5278043
e-mail: daem@daem.gr
www.daem.gr

1. Δικαίωμα συμμετοχής και υποβολής προσφορών έχουν:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα έργο
κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η αναθέτουσα αρχή, δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει
αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει τη σύνταξη
συμβολαιογραφικού συμφωνητικού σύστασης κοινοπραξίας και η ένωση, στην περίπτωση
αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών, από τα έγγραφα της, Σύμβασης, υποχρεώσεών τους.
Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες, περί κατανομής των ευθυνών τους, έχουν ισχύ
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μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν
έναντι της αναθέτουσας αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και
τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της Σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή
λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους. Η κρίση
για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. Σε αρνητική περίπτωση, ο αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει τη Σύμβαση.

2. Το αντικείμενο της προμήθειας.
Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση
και θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός νέου Tηλεφωνικού Συστήματος τεχνολογίας IP
που θα υποστηρίζει προηγμένες ενοποιημένες υπηρεσίες (UC) για την υποστήριξη των
αναγκών του προσωπικού του Δήμου Αθηναίων.:
Το έργο καλύπτει τα ακόλουθα κτίρια:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Δημαρχιακό Μέγαρο - Πλατεία Κοτζιά (οδός Αθηνάς 63)
Γενικής Γραμματείας - Λιοσίων 22
Τεχνικών Υπηρεσιών - Αθηνάς 16
Δημοτικής Αστυνομίας – Αγίου Κωνσταντίνου 14
Πολεοδομίας - Σωκράτους 57
Kαθαριότητας- Ιερά Οδός
Κτίριο Ψυρρή - Πλ. Ηρώων 3

Το βασικό αντικείμενο του έργου αφορά στην αντικατάσταση των τηλεφωνικών κέντρων
«TDM Τεχνολογίας» που βρίσκονται εγκατεστημένα στα ανωτέρω κτίρια του Δήμου, με
συστήματα μετάδοσης φωνής βασισμένα στην IP τεχνολογία. Το σύστημα θα συνοδεύεται
από κατάλληλες τηλεφωνικές συσκευές ΙΡ τεχνολογίας.
Στη σημερινή κατάσταση υπάρχει Διασύνδεση και με το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι στο κτίριο της
Γενικής Γραμματείας – Λιοσίων 22. Η αναβάθμιση της διασύνδεσης αυτής δεν αποτελεί
μέρος του παρόντoς έργου.
Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της σύμβασης, ο ανάδοχος θα έχει υποχρέωση για την:
▪

Παράδοση και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού & τις τερματικές συσκευές στα
ανωτέρω κτίρια
▪ Διασύνδεση και παραμετροποίηση των συστημάτων
▪ Εκπαίδευση των Διαχειριστών και χρηστών στα νέα συστήματα
▪ Πλήρη υποστήριξη στα συστήματα, συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησης, για
όλη τη χρονική διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας
Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη να παραδώσει το έργο σε πλήρη λειτουργία.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
➢ 32550000-3 Τηλεφωνικός εξοπλισμός
➢

32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων
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Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για οχτώ (8) μήνες, ανέρχεται στο ποσό του του
ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (1.500.400,00€),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.210.000,00€ - ΦΠΑ 24% :
290.400,00 €).
Ανώτατος Συνολικός Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.:Ένα εκατομμύριο
οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (1.860.000,00 €)
3. Αμοιβή Αναδόχου
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής
μέχρι ποσοστού 20 % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης
εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή
του υπολοίπου μετά την κοινοποίηση στον ανάδοχο του πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής της παρ. 6.2 ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας της ίδιας παραγράφου.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος
επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την
ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής
παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου
των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το
οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας
προκαταβολής.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
4. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική
ανακοίνωσή της.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
5.- Εγγύηση Συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ,
δηλαδή στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (24.200,00 €) για το
σύνολο των παρεχόμενων Υπηρεσιών.
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6.Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4%
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δημήτριος Σταμάτης
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