ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ
«Αναβάθμιση/συντήρηση COMPUTER ROOM ΔΑΠΘΑΣ και ενίσχυση φυσικής και λογικής ασφάλειας»

1. Χρόνος Κατάθεσης Προσφορών: 35 ημέρες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας: Tο ύψος της εγγυητικής επιστολής για την περίοδο
εγγυημένης λειτουργίας θα ανέρχεται στο 5% της καθαρής αξίας της προμήθειας,.
3. Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω
τρόπους:
α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, ή
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.
4. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν.4412/2016.
5. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: (α) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά
την τελευταία τριετία ύψους τουλάχιστον ίσο με την καθαρή εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ήτοι
#554.800€# (ευρώ), συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση που ο
υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για μικρότερο χρονικό διάστημα, τότε ο κύκλος εργασιών από
την έναρξη των δραστηριοτήτων του, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την καθαρή εκτιμώμενη αξία
της σύμβασης ήτοι #554.800€# (ευρώ). Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής
επάρκειας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών
καταστάσεων της τελευταίας τριετίας, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων
απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Εάν ο
οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοπιστωτική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο έγγραφο.
6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένη γνώση και
εμπειρία στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, θέση σε λειτουργία και ολοκλήρωση έργων πληροφορικής ή
συναφούς έργου. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητάς τους, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
κατάλογο με τις αντίστοιχες συμβάσεις που εκτέλεσαν την τελευταία πενταετία. Ο εν λόγω κατάλογος θα
έχει την εξής μορφή:
Α/Α
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Ο ανωτέρω κατάλογος συνοδεύεται από πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης που αναφέρουν το
ποσό (ή εύρος ποσού όταν το στοιχείο είναι διαβαθμισμένο από την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή), το
χρόνο, τον τόπο εκτέλεσης των ανωτέρω προμηθειών και αν περατώθηκαν κανονικά, δηλώνοντας κατά
πόσο τα παραδοθέντα υλικά συμμορφώνονταν ως προς τις απαιτήσεις και τους όρους της εκάστοτε
σύμβασης ή/και την επιτυχή υλοποίηση του εκάστοτε έργου ή/και την ικανοποιητική λειτουργία των
προσφερθέντων ειδών.

