ΑΔΑ: ΒΛΞΧΛ-ΩΣΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Διεύθυνση : Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας : 101 10 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Κ.Καλαμίδας
Τηλέφωνο
: 210-3368097-8
Fax
:210-3368097

Αθήνα 30 / 10 / 2013
Α.Π. Φ1/2/οικ.31328/5840

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης
ύψους πενήντα τριών χιλιάδων εξακόσιων πενήντα οκτώ Ευρώ (53.658,00€) μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων
κρατήσεων) για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γ.Γ.Κ.Α.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα» (Α’ 19).
2. Τις διατάξεις των άρθρων από 79 μέχρι 85 του ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α’ 247).
3. Το Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)» (Α’ 150).
4. Την αριθ.35130/739 Απόφαση «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1
του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (Β’ 1291).
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.2198/1994 (Α’ 43), σχετικά με την
παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
6. Το ν.4095/2012 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών
ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2013» (Α’ 226).
7. Τον ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
« Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/10 (Α’ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
9. Το Π.Δ.372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφ/σεων στο Υπουργείο Εργασίας»
(Α’ 201).
10. Το Π.Δ.213/1992 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
(Α’ 192).
11. Τo Π.Δ.86/2012 «Διορισμός Υπουργών» (Α’ 141).
12. Την αρ.πρωτ.Φ80000/28994/1988/17-01-2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής» όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ.πρ.Φ80000/οικ.25500/1449/4-9-2013.
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13. Την αριθ.28086/477/Φ80301/1-10-2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με θέμα «Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού
πληροφορικής και υπηρεσιών για τις ανάγκες της Γ.Γ.Κ.Α.», με ΑΔΑ: ΒΛΛΠΛ-9ΧΔ
και ΑΔΑΜ αιτήματος:13REQ001654234.
14. Την Φ.2/1/26668/5019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α.Δ.Α. ΒΛΛ4Λ-ΟΤΒ που
καταχωρήθηκε με α/α 92186 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της
Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Πρόνοιας με ΑΔΑΜ έγκρισης Αιτήματος: 13REQ001658098.
 Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας –
Γ.Γ.Κ.Α., ενδιαφέρεται για την απόκτηση μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες
των Υπηρεσιών του. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι πενήντα τρεις
χιλιάδες εξακόσια πενήντα οκτώ Ευρώ (53.658,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 23% και θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του Κρατικού Προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2013 και του κωδικού αριθμού εξόδων Κ.Α.Ε. 1723. Οι κρατήσεις υπέρ
τρίτων (3,072% & 0,10% με 3,20% χαρτόσημο) συμπεριλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσό.
 Στην προϋπολογιζόμενη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται, το κόστος μεταφοράς, το κόστος
εγκατάστασης και θέσης σε καλή και πλήρη λειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού.
 Κατόπιν αυτού και εφόσον επιθυμείτε, παρακαλούμε όπως, μας υποβάλλετε προσφορά
για τον εν λόγω εξοπλισμό, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην παρούσα διακήρυξη
παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

Ορισμοί και Αντικείμενο Προμήθειας

4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

Γενικοί όροι διαγωνισμού

6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

Συμμετοχή στο Δ/μο δικαιολογητικά συμμετοχής &
κατακύρωσης

15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

Τεχνικές Προδιαγραφές

21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

Υπόδειγμα Εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

51

Υπόδειγμα Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

52

Σχέδιο σύμβασης

53

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’


Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία είκοσι (20) ηµερών από την
ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξής του στην επίσηµη στην ιστοσελίδα της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (www.ggka.gr), ήτοι την 1/11/2013.

Περίληψη της Προκήρυξης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες Nαυτεμπορική και
Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών.
Hμερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 21/11/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
μ.μ
Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού: 22/11/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
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Η αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού θα γίνει δημόσια, ενώπιον Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης Δημόσιων Διαγωνισμών, στο κτίριο της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σταδίου 29, 4ος όροφος, αίθουσα Διαλέξεων.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
Αντίτυπα της προκήρυξης αυτής καθώς και σχετικές πληροφορίες, μπορούν οι
ενδιαφερόμενοι να ζητούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την Γενική Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών – Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Δ΄, Σταδίου 29, 2ος όροφος,
γραφείο 224, τηλ. 210-3368097-8, FAX 210-3368097.
Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypakp με ΑΔΑ:ΒΛΞΧΛ-ΩΣΟ και η προκήρυξη στο Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην ιστοσελίδα
http://www.eprocurement.gov.gr. με ΑΔΑΜ: 13PROC001696258.
Οι παραλήπτες της Προκήρυξης θα πρέπει κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν
σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, Τ.Κ.,
επάγγελμα, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, φαξ) έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της
πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να
τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.
Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου, την ευθύνη
φέρει ο Υποψήφιος.
Προσφυγές κατά της Προκήρυξης του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας
του παρεληφθέντος αντιγράφου αυτής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Διευκρινήσεις και πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων παρέχονται από την Δ/νση
Μηχανογραφικών Εφαρμογών τηλ. 210 3368009 - 2103368301.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ &
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(σε τεμάχια)

Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες
λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γ.Γ.Κ.Α.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Σαράντα τέσσερις (44) H/Y, τύπου Α
Ένας (1) H/Y, τύπου Β
Οκτώ (8) εκτυπωτές Laser Heavy Duty- Ασπρόμαυρους
Δέκα (10) εκτυπωτές Laser- Ασπρόμαυρους
Οκτώ (8) εκτυπωτές Laser-Έγχρωμους
Τρία (3) Πολυμηχανήματα
Ένας (1) εκτυπωτής Laser Heavy Duty -Έγχρωμος
Τέσσερις (4) εκτυπωτές Inkjet- Έγχρωμους
Ένα (1) σαρωτής (scanner), τύπου Α
Οκτώ (8) σαρωτές (scanner), τύπου Β
Πέντε (5) Wireless Access Points
Είκοσι (20) Κάρτες Ασύρματου Δικτύου
Δύο (2) εξωτερικοί σκληροί δίσκοι
Τριάντα (30) usb sticks
Δύο (2) μονάδες αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ:

Σαράντα (40) Λογισμικό εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου MS
Office Home and Business 2013 32-bit/x64 Greek PKC

Πέντε (5) Λογισμικό εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου MS
Office Pro 2013 32-bit/x64 Greek PKC

Μία (1) άδεια λογισμικού επεξεργασίας PDF PRO

Σαράντα τέσσερις (44) άδειες λογισμικού επεξεργασίας PDF

Δώδεκα (12) Άδειες λογισμικού OCR PRO

Ms Exchange server 2013 Standard + 50 user Cal και εργασίες
μετάπτωσης δεδομένων από τον παλαιό server

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

Πενήντα τρείς χιλιάδες εξακόσια πενήντα οκτώ Ευρώ
(53.658,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Οι
κρατήσεις υπέρ τρίτων συμπεριλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσό.
- Επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.)
Παρακράτηση φόρου: ο προβλεπόμενος
από τον Ν.2198/94 αρ.24 φόρος

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

εισοδήματος.
- Κρατήσεις 3,072% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., Ο.Γ.Α.
και Χαρτόσημο &
- 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με 3,20% χαρτόσημο.
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Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και υπολογίζεται στο σύνολο της προσφοράς,
στη ΤΙΜΗ συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις : Α
Φ.Π.Α. : Β
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : Α+Β

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση του εξοπλισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το
αργότερο σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες μετά την
υπογραφή της σύμβασης.
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας –
Γ.Γ.Κ.Α.
Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10, Αθήνα

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Μέχρι ένα (1) μήνα από την παράδοση των ειδών του έργου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Τρόπος Υποβολής Προσφορών
1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»,
στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο
και αντίγραφο).
2.Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών
2.1.Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κλειστές προσφορές, σε ενιαίο
σφραγισμένο φάκελο οι οποίες θα πρέπει να παραδοθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, το αργότερο την 21/11/2013, ημέρα
της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στη την Γενική Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών – Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Δ΄, Σταδίου 29, 6ος όροφος, γραφείο 610.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
3. Χρόνος ισχύος των προσφορών
3.1.Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ο οποίος
θα δηλώνεται με θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση.
3.2.Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Κατάρτιση Φακέλου Προσφοράς
4.1. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (με κεφαλαία γράμματα).
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου,
φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
4.2. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
I. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά συμμετοχής και στοιχεία (ένα
πρωτότυπο και ένα ακριβές αντίγραφο σε ξεχωριστό υποφάκελο, μέσα στον
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»).
II. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
III. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή αποκλεισμού, τοποθετούνται σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
α. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς
θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
β. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
γ. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα
έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την
ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
δ. Το πρωτότυπο της Τεχνικής Προσφοράς θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»
στο εξώφυλλο και στο εσωτερικό κάθε φύλλου, ενώ το αντίγραφο θα φέρει την ένδειξη
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» μόνο στο εξώφυλλο.
ε. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που, κατά την κρίση της
Επιτροπής Διαγωνισμού, εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν
λαμβάνεται υπόψη.
στ. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δε γίνεται
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρων της Προκήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν
ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινήσεων,
είναι υποχρεωτική για το Διαγωνιζόμενο και δε θεωρείται αντιπροσφορά. Οι
διευκρινήσεις των Διαγωνιζομένων, πρέπει να δίνονται γραπτώς, σε χρόνο που θα ορίζει
η Επιτροπή Διαγωνισμού.
ζ. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν
αποξέσεις, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από
τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών,
κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή,
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
5. Τιμές προσφορών
5.1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται μόνο σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε
ολογράφως και αριθμητικώς ως εξής:
Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες.
(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός θα διορθώνεται
από την Υπηρεσία).
ΙΙΙ. Συνολική τιμή με Φ.Π.Α.
5.2. Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς
ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από την προσφορά δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
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5.3.Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της
προσφοράς και παράδοσης των υλικών, ούτε στην περίπτωση που ζητηθεί παράταση
της διάρκειας ισχύος αυτής.
5.4.Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την
Προκήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς με
προϋπολογισμό μεγαλύτερο της «Προμήθειας».
5.5.Επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της Προκήρυξης που θα αναφέρονται στην
προσφορά, μπορούν κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού να αποτελέσουν
λόγο αποκλεισμού του Διαγωνιζόμενου. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους
της Προκήρυξης επιφέρουν τον αποκλεισμό των αντίστοιχων προσφορών.
5.6.Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές, με ποινή αποκλεισμού, θεωρούμενες
ως αντιπροσφορές. Ο Διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης
προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί
λόγους προσφυγής, αν οι προτάσεις αυτές δεν ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση
των προσφορών.
5.7.Η προσφερόμενη τιμή της εν λόγω προμήθειας, υπόκειται στις κρατήσεις όπως αυτές
αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας καθώς και παρακράτηση
φόρου εισοδήματος, όπως αναλυτικά επίσης αναγράφεται σε αυτό. Η Υπηρεσία
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, αυτοί δε υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
6. Σύμβαση
6.1. Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης κατά το άρθρο 23 του Π.Δ.118/2007 (Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου “Κ.Π.Δ.”) στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η ανάθεση,
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σχετική σύμβαση, η οποία
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον εκείνα που ρητά
αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 24 του εν λόγω Π.Δ.
6.2 Η υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε δέκα (10)
ημερολογιακές ημέρες αμέσως μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης κατά το άρθρο 23
του Π.Δ. 118/2007.
7. Χρόνος και Τρόπος παράδοσης
7.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υλικό πλήρως λειτουργικό μέσα στα
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση, έως σαράντα (40)
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης στην Δ/νση Οικονομικού
της Γ.Γ.Κ.Α., Σταδίου 29, Αθήνα, στα γραφεία των υπηρεσιών της Γ.Γ.Κ.Α. τα οποία θα
υποδειχθούν από το τμήμα Προμηθειών της Γ.Γ.Κ.Α., όπου θα είναι και ο τόπος
λειτουργίας τους.
7.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του
Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, ύστερα από σχετικό
αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου (άρθρα 26 και 32 του Π.Δ.118/2007).
7.2.1.Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να
παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
7.3 Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.
7.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ.118/2007 (Κ.Π.Δ.).
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8. Παραλαβή υλικών
8.1.Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, θα γίνει από την επιτροπή
παραλαβής υλικών που έχει συσταθεί στην Γ.Γ.Κ.Α. και την επιτροπή παραλαβής
υπηρεσιών της Γ.Γ.Κ.Α. (οριστική παραλαβή) με τη συνδρομή της Διεύθυνσης
Μηχανογραφικών Εφαρμογών η οποία θα πιστοποιήσει με βεβαίωσή της την καλή
λειτουργία του εξοπλισμού, με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
εντός ενός (1) μηνός από την παράδοση του εξοπλισμού της κάθε φάσης του έργου,
όπως ορίζεται στο παρόν.
9. Πληρωμή
9.1 Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση 100% της
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
9.2 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται
στο άρθρο 35 του Π.Δ.118/2007 (Κ.Π.Δ.).
9.3 Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει από πιστώσεις του
Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013 και του κωδικού αριθμού
εξόδων Κ.Α.Ε. 1723, και αφορά την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας – Γ.Γ.Κ.Α..
9.4 Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει με την
υποβολή των οικείων δικαιολογητικών, μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των ειδών.
9.5. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κρατήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 10 του
παρόντος Παραρτήματος της παρούσας διακήρυξης.
10. Κρατήσεις
10.1 Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις:
α) 0,10% υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με χαρτόσημο 3,20%.
β) Κρατήσεις 3,072% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., Ο.Γ.Α.
γ) Κατά την πληρωμή της προαναφερθείσας προμήθειας θα παρακρατείται ο
προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος.
11. Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις
11.1.Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ.118/2007 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
(Κ.Π.Δ.)”.
11.2.Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 15 του ως άνω Π.Δ., προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου
ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό
προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων
(1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί
δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741
(“παράβολα από κάθε αιτία”).
12. Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
12.1 Σύμφωνα με το άρθ. 21 του Π.Δ. 118/2007, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, μετά
από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας της
προκηρυχθείσας, μέχρι ποσοστού 30%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό
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προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 €, και μικρότερης ποσότητας από την
προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%.
12.2 Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την προκήρυξη
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
12.3 Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο
χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
13. Ισχύουσα νομοθεσία – επίλυση διαφορών
13.1.Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται
αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.
13.2.Για κάθε διαφορά - διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην
εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο παρέχων
υπηρεσίες ανάδοχος, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών
Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.
14. Εγγυήσεις
14.1.Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με
τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι
διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
14.2.Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης με Φ.Π.Α.
14.3.Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο
υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα
μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Προκήρυξη.
14.4.Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι
να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας της
προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της
προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι
επιστροφής της στην Τράπεζα.
14.5.Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε
περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.
14.6. Η απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης οι ειδικότεροι όροι γι’ αυτή ορίζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
14.7.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.25 του Π.Δ.118/07.
15. Παρακολούθηση Σύμβασης
15.1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, θα γίνει από την
Δ/νσης Μηχανογραφικών Εφαρμογών σε συνεργασία με το τμήμα Προμηθειών.
16. Κυρώσεις – ποινικές ρήτρες
16.1 Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Υπηρεσίας την προμήθεια,
πριν την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου ή δεν πραγματοποιήσει τους
όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα
με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)
1. Αποσφράγιση Προσφορών
1.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της
Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.
- Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
1.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται και μονογράφεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο υποφάκελος των
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», καθώς και ο υποφάκελος της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»,
ομοίως μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όπως και όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά
φύλλο.
Οι
υποφάκελοι
των
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»
δεν
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή, και
επιστρέφονται στην Υπηρεσία Διενέργειας του διαγωνισμού. Οι σφραγισμένοι
φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών
στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των
τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, με Υπουργική Απόφαση, αποσφραγίζονται
από το αρμόδιο όργανο, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των
οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, με ειδική πρόσκληση, που θα τους
αποσταλεί.
1.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται,
αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
1.4. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών,
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών
που προσφέρθηκαν. Χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στις προσφορές που θα
υποβληθούν, ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της
ημερομηνίας αποσφράγισής τους. Ο συμμετέχων που λαμβάνει γνώση του σχετικού
φακέλου, κατά τον ως άνω χρόνο πρόσβασης, θα υπογράφει, σε σχετική κατάσταση
που θα τηρεί για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού και θα
αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για το χρόνο γνώσης αυτού.
2. Αξιολόγηση Προσφορών
2.1.Η Επιτροπή του Διαγωνισμού προχωρεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, προκειμένου να καταλήξει στις κατ’ αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες
προσφορές.
2.2 Έπειτα, αξιολογείται το τεχνικό μέρος των κατ’ αρχήν αποδεκτών προσφορών από την
αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού. Η Επιτροπή, αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές
των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, προκειμένου να διαπιστώσει την πληρότητά
τους, καθώς και εάν ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του
Αντικειμένου του Έργου.
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3. Απόρριψη Προσφορών
3.1.Η προσφορά ενός Διαγωνιζόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή
περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 Έλλειψη οποιουδήποτε από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο.
 Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
 Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των
παρεχόμενων υλικών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης, καθόσον «η τεχνική προσφορά του» παρουσιάζει ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης.
 Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
 Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα
δαπάνη.
 Αντιπροσφορά.
 Εναλλακτική προσφορά.
4. Ανακοίνωση Κατακύρωσης
4.1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της ζητούμενης προμήθειας,
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω
στοιχεία:
α. Το προς προμήθεια είδος
β. Την ποσότητα
γ. Την τιμή
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης
4.2.Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η ζητούμενη προμήθεια υποχρεούται να
προσέλθει σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εφόσον η σύμβαση
υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την παρούσα.
4.3.Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με Απόφαση το αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου
για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1. Όροι Σύμβασης
1.1 Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στη Προκήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου και θα διέπεται
από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά - διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας
διακήρυξης και στην εκτέλεση της Σύμβασης, ο προμηθευτής, υπάγεται στην
αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας
διενέργειας του διαγωνισμού.
1.2 Η Σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της
παρούσας. Επίσης, επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η
ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις,
αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
1.3 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η
σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α. τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
δ. την τιμή.
ε. τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ. τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ. τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
η. τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχόν
διαφορές που ενδεχόμενα προκύψουν.
θ. τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.
1.4 Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Όροι εκτέλεσης σύμβασης
2.1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τα υλικά μέσα στα χρονικά όρια και με τον
τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
2.2. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει από πιστώσεις του
Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013 και του κωδικού αριθμού
εξόδων Κ.Α.Ε. 1723 για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γ.Γ.Κ.Α. Τον
προμηθευτή βαρύνουν οι κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος που αναφέρονται στο
Παράρτημα Α΄ της παρούσας διακήρυξης.
2.3. Το τιμολόγιο δε θα φέρει διορθώσεις ή αποξέσεις.
2.4. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).
2.5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
- Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της παροχής υπηρεσιών και στην ποιότητα που
περιγράφεται στη σύμβαση.
- Παραλήφθηκαν οριστικά τα υλικά.
- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
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- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής
1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 και έχουν αντικείμενο συναφές με το
υπό δημοπράτηση έργο.
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.Οι προσφέροντες υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως,
επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται
κατωτέρω:
α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄-75), όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα
στοιχεία του διαγωνισμού – διαγωνιστικής διαδικασίας, στην οποία συμμετέχουν και
να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι
προσφέροντες:
(1) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο
αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α’ της παρ.2 του άρθρου
6 του π.δ.118/2007, ήτοι:
i. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
ii. Δωροδοκία.
iii. Απάτη.
iv. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
v. Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
vi. Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η ως άνω υπεύθυνη
δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ.2.α του παρόντος υποβάλλουν:
(α) Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.
(β) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο
είναι Α.Ε.
(γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση της
παρ.2.α του παρόντος υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω
δήλωση της παρ. 2.α. του παρόντος, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω
που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
(2) Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α’ της παρ. 2
του άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις, ήτοι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι
δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
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(3) Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ.(2) του εδ. γ της παρ.2 του
άρθρου 6 του π.δ.118/2007 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (Α¨-101), όπως
εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
(4) Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
(5) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους
καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
(6) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά
περίπτωσης (δεν αφορά συνεταιρισμούς).
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι
στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή δε
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους,
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
(7) Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του π.δ.60/2007 ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες
αυτές.
(8) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.
(9) Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του π.δ.118/2007 κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
(10) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών των παρ.2 & 3 του άρθρου 6 του π.δ.118/2007, κατά περίπτωση και
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού
Διατάγματος.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
β. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ.γ του π.δ.118/2007,
εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό – διαγωνιστική διαδικασία με
αντιπρόσωπο / εκπρόσωπό τους.
γ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης και
οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε. ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα
της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως
με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
δ. Δικαιολογητικά (δηλώσεις) του άρθρου 18 του π.δ.118/2007.
Ο συμμετέχων υποχρεούται:
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(1) Να δηλώνει στην προσφορά του την χώρα καταγωγής του τελικού
προϊόντος που προσφέρει και εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν την
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και
τον τόπο εγκατάστασής της (πλήρης Δ/νση).
(2) Να δηλώνει στην προσφορά του, όταν δεν κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό
προϊόν, σε δική του επιχειρηματική μονάδα, την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα
κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της (πλήρης Δ/νση).
Επίσης, πρέπει να επισυνάψει στην προσφορά του υπεύθυνη δήλωσή του προς τον
Φορέα (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γ.Γ.Κ.Α.) ότι η
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η
οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και
ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι του την εκτέλεση
της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του
οποίου έγινε η αποδοχή.
ε. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για
κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών,
κατά το άρθρο 20 του Π.Δ.118/2007 (Κ.Π.Δ.), ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση (ανάθεση στην προκειμένη περίπτωση), εντός προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με
βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.2672/1998 (Α΄-290), οφείλει
να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το
οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για:
i. Κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, ήτοι:
- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
- Δωροδοκία.
- Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE
C 316 της 27.11.1995, σελ.48).
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
ii. Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
iii. Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης,
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση.
(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως
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προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω περιπτώσεων (2), (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας
του διαγωνισμού – διαγωνιστικής διαδικασίας και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για
όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.
β. Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω
παραγράφου 1 παρόντος κεφαλαίου (Γ).
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση.
(4) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία
της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
(5) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού
και να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων α. και β., αντίστοιχα.
- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως
άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε.
και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνων Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι
Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση
του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (Α΄-101),
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία
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της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 7α, 1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην
ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της
έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.
δ. Οι συνεταιρισμοί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
περίπτωσης α της παραγράφου 1 παρόντος κεφαλαίου (Γ).
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2), (3) και (4) του εδαφ. α’ παρ.2 ,
εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων (2), (3) και (4) του
εδαφ. β’ παρ.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της
περίπτωσης (2) του εδαφ. γ’ παρ.1 παρόντος κεφαλαίου (Γ).
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην Ένωση.
στ. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται
τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ.2 του παρόντος Κεφ. Γ’ δύναται να αντικατασταθούν
από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή
προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
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Β. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφοράς
αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με
τους λοιπούς όρους της Προκήρυξης.
-Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι εκείνη που
παρουσιάζει το μικρότερο λόγο [Λ] της Τιμής προσφοράς [συγκριτικής] προς τη
βαθμολογία της.
Συγκριτική τιμή
Λ=
Σταθμισμένη βαθμολογία

- Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η τιμή προσφοράς
και όταν από την προκήρυξη προβλέπεται, το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και
συντήρησης.
- Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:
Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]
όπου:
Τ= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας και συντήρησης.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρ. 20 του Π.Δ. 118/2007
(Κ.Π.Δ.)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Σκοπός της εν λόγω προμήθειας είναι η αγορά εξοπλισμού πληροφοριακής για την
κάλυψη των αναγκών της Γ.Γ.Κ.Α., κατόπιν πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που θα
διενεργηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γ.Γ.Κ.Α.
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά πρέπει να καλύπτει κάθε απαίτηση της διακήρυξης, γεγονός το οποίο θα
αποδεικνύεται με παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια και άλλο υλικό τεκμηρίωσης.
3. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συμπληρωθούν από
τους προμηθευτές.
Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:
Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι,
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί:
Η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον
προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων, ο οποίος
αναλύεται σε επιμέρους χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα
επιμέρους χαρακτηριστικά και πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η
συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν υπάρχει επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση
του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού.
Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο
ή ελάχιστο).
Όπου υπάρχει κενό, εάν ρητώς δεν αναφέρεται διαφορετικά ή από οποιοδήποτε άλλο
σημείο των προδιαγραφών δεν προκύπτει ότι πρόκειται περί υποχρεωτικής απαίτησης, η
αντίστοιχη προδιαγραφή δεν είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή, αλλά αποτελεί
επιθυμητό χαρακτηριστικό.
Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που
θα έχει:
Την ένδειξη “ΝΑΙ” εάν από την προσφορά πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή
αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη “ΟΧΙ” σε αντίθετη περίπτωση.
Ένα αριθμητικό μέγεθος από το οποίο θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη
προδιαγραφή.
Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής και η
επιτροπή αξιολόγησης κατά την κρίση της μπορεί να τη δεχθεί ή όχι.
Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί, σε άλλα σημεία της
προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα
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κλπ. από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της
προηγούμενης στήλης της προσφοράς.
Όλο το παραπάνω υλικό τεκμηρίωσης θα αποτελέσει ξεχωριστό τόμο της προσφοράς ο
οποίος και θα είναι αριθμημένος ανά σελίδα. Οι παραπομπές θα γίνονται σε
συγκεκριμένη σελίδα ή σελίδες του τόμου αυτού. Γενικές αναφορές ή ασαφείς παραπομπές
δύναται να αποτελέσουν λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση και η αντίστοιχη παραπομπή, σε όλα τα
σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.
4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.
4.1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Πλήρες αντίγραφο του οικονομικού πίνακα (Ζ), χωρίς τιμές, θα πρέπει να
περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. Έλλειψη των παραπάνω πινάκων (χωρίς τιμές)
καθώς και η υποβολή του στο φάκελο των τεχνικών προδιαγραφών με τιμές αποτελεί
λόγο απόρριψης της συγκεκριμένης προσφοράς.
4.2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ.
Από την επιτροπή παραλαβής για την αποδοχή και παραλαβή του έργου θα
πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι:
 Ποσοτικός - ποιοτικός έλεγχος του υλικού-λογισμικού-αδειών χρήσης, τεχνικών
εγχειριδίων κ.λπ.
 Έλεγχος καλής λειτουργίας του υλικού-λογισμικού.
 Έλεγχος της αρμονικής συνεργασίας των διαφόρων μερών.
 Κάθε άλλος έλεγχος που θα κριθεί απαραίτητος για να αποδειχθεί ότι τα είδη
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών.
Εφόσον με την εγκατάσταση του παρεχόμενου υλικού και λογισμικού διαπιστωθούν
προβλήματα ή ασυμβατότητες, η προσφερόμενη λύση θα απορρίπτεται. Το καθεστώς το
οποίο διέπει τη διαχείριση των δειγμάτων, ορίζεται βάσει του Π.Δ. 118/2007, άρθρο 36.
4.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
 Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
 Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τεχνικό εγχειρίδιο/λεπτομερές
περιγραφικό φυλλάδιο του κατασκευαστή, στο οποίο θα αναγράφονται οι
λεπτομέρειες για την λειτουργία των συσκευών και ειδικά τα τεχνικά
χαρακτηριστικά και στοιχεία που ζητούνται με τις παρούσες προδιαγραφές. Υλικό
που προσφέρεται με απλή αναφορά χωρίς περιγραφή δεν θα λαμβάνεται υπόψη
και θα θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνεται στην προσφορά.
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ΑΔΑ: ΒΛΞΧΛ-ΩΣΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν τον εξοπλισμό που απαιτείται για
την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας – Γ.Γ.Κ.Α..
Όλα τα προς προμήθεια υλικά θα είναι καινούρια, άριστης ποιότητας και θα παραδοθούν
εντός των χώρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας –
Γ.Γ.Κ.Α. όπως ορίζεται στους Πίνακες:.
Α. ΥΛΙΚΟ (HARDWARE)
A1. Σταθμοί εργασίας (Η/Υ) Τύπου Α
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αριθμός Τεμαχίων

44

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η
αναλυτική σύνθεση του προσφερόμενου συστήματος

ΝΑΙ

Όλοι οι προσφερόμενοι σταθμοί εργασίας (προσωπικοί
υπολογιστές) θα πρέπει να έχουν την ίδια σύνθεση.

ΝΑΙ

Να δοθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σωστή
εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος (καλώδια
τροφοδοσίας, καλώδιο δικτύου Ethernet κ.λ.π.).

ΝΑΙ

Επεξεργαστής (CPU)
Αρχιτεκτονικής 64bit με κλίμακα ολοκλήρωσης
(Lithography) 22nm.

ΝΑΙ

Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής.
Να αναφερθεί ο αριθμός πυρήνων/Threads.

NAI

Αριθμός πυρήνων / CPU

≥2

Συχνότητα Λειτουργίας (GHz)

≥3,00

Memory Channel (MHz)

1333

ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ(Motherboard)
Να αναφερθούν οι ελεύθερες θύρες της Μητρικής Κάρτας
του προσφερόμενου σταθμού εργασίας

ΝΑΙ

Να αναφερθούν αναλυτικά οι θύρες διασύνδεσης (π.χ. USB,
παράλληλες κλπ.).

ΝΑΙ

Απαιτούμενος αριθμός διασυνδέσεων τύπου USB 2.0 ή 3.0.

USB2.0 ή 3.0 ≥ 3
USB3.0 ≥1
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΛ-ΩΣΟ
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Δίαυλος PCI Express και αναβαθμίσιμο PnP BIOS

ΝΑΙ

Πλήθος καρτών επέκτασης PCI Express

≥1

Ενσωματωμένη (on Board) κάρτα ήχου.

ΝΑΙ

Ελεγκτές SATA II ή καλύτερο

ΝΑΙ

Ενσωματωμένη (on Board) κάρτα δικτύου PnP 10/100/1000
Mbps LAN (auto-sensing, UTP).

ΝΑΙ

Κύρια Μνήμη (RAM)
Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB)

≥4

Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη σε GB

ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

Τεχνολογία μνήμης DDR-3

≥ 1066MHz

ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
Αριθμός Μονάδων

≥1

Συνολική Χωρητικότητα δίσκων (GB)

≥ 500

Διασύνδεση τύπου SATA IIΙ

ΝΑΙ

Να αναφερθεί η ταχύτητα περιστροφής (rpm)

ΝΑΙ

Απαιτούμενη ταχύτητα περιστροφής δίσκων

≥ 7200 rpm

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
Να αναφερθεί ο τύπος

ΝΑΙ

Να αναφερθεί ο δίαυλος επικοινωνίας (πχ PCI Express ή On
Board).

ΝΑΙ

Να αναφερθεί η μέγιστη ανάλυση κάρτας γραφικών

ΝΑΙ

Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση

1920*1080

Αντίστοιχης τεχνολογίας διεπαφές εικόνας ώστε να
επιτυγχάνεται η διασύνδεση με τις αντίστοιχες
προσφερόμενες οθόνες.

ΝΑΙ

Να αναφερθούν λοιπά στοιχεία (chipset κ.λπ.)

ΝΑΙ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ + ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ
ΔΙΣΚΩΝ

Σελίδα 24 από 59

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΛ-ΩΣΟ
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

DVD-ROM, DVD+ RW

ΝΑΙ

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Κάρτα δικτύου Ethernet 10/100/1000 Mbps (auto sensing),
με δυνατότητα Network Boot.

ΝΑΙ

Wireless PCI Adapter

ΝΑΙ

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
Αριθμός πλήκτρων

≥ 104

Τύπος QWERTY με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και
Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο.

NAI

MOUSE
Optical Mouse με τροχό (wheel)

ΝΑΙ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
Να αναφερθεί ο τύπος και η ισχύς του τροφοδοτικού

ΝΑΙ

Προδιαγραφές TUV ή ισοδύναμες

ΝΑΙ

Διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας και απόδοσης (CE, ISO,
Energy Star κ.λπ.)

ΝΑΙ

Κατάλληλο για συνεχή λειτουργία

ΝΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Λειτουργικό σύστημα Windows 8 GR Pro 64-bit ή
ισοδύναμο το οποίο θα προσφερθεί με την τελευταία
ενημερωμένη έκδοση και θα είναι προεγκατεστημένο. Εάν
κατά την παράδοση του εξοπλισμού το Λ.Σ. δεν
προσφέρεται επίσημα από την κατασκευάστρια εταιρία, ο
Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει προεγκατεστημένο
νεότερης έκδοσης λειτουργικό σύστημα.

ΝΑΙ

Το λειτουργικό σύστημα θα συνοδεύεται από την άδεια
χρήσης του και τα επίσημα CD.

ΝΑΙ

Για τους 40 Η/Υ να προσφερθεί εγκατεστημένο λογισμικό
αυτοματισμού γραφείου MS Office Home and Business
2013 32-bit/x64 Greek PKC (βλ. B1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ)

ΝΑΙ

Για τους 4 Η/Υ να προσφερθεί εγκατεστημένο λογισμικό
αυτοματισμού γραφείου MS Office Pro 2013 32-bit/x64
Greek PKC (βλ. B2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ)

ΝΑΙ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΛ-ΩΣΟ
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ
Κάθε μονάδα υπολογιστή να συνοδεύεται από αντίστοιχη
μονάδα οθόνης

ΝΑΙ

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο

ΝΑΙ

Τεχνολογία οθόνης

LCD ή
νεότερης (π.χ.
LED)

Διαγώνια διάσταση (inches)

≥18.5

Να αναφερθεί η αναλογία της οθόνης

ΝΑΙ

Υποστηριζόμενη Ανάλυση

≥1366 x 768

Βήμα κουκίδας

≤0,33mm

Χρόνος Απόκρισης

≤ 8 ms

Φωτεινότητα οθόνης (cd/m2)

≥250

Αντίστοιχης τεχνολογίας διεπαφές εικόνας ώστε να
ικανοποιείται η διασύνδεση με τους Η/Υ

ΝΑΙ

Ενσωματωμένα ηχεία

ΝΑΙ

Συμβατότητα με πρότυπα: Energy Star, TCO 03

ΝΑΙ

Πιστοποίηση CE.

ΝΑΙ

Να αναφερθούν άλλα διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας και
απόδοσης (εφόσον υπάρχουν).

ΝΑΙ

A2. Σταθμοί εργασίας (Η/Υ) Τύπου Β
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αριθμός Τεμαχίων

1

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η
αναλυτική σύνθεση του προσφερόμενου συστήματος

ΝΑΙ

Όλοι οι προσφερόμενοι σταθμοί εργασίας (προσωπικοί
υπολογιστές) θα πρέπει να έχουν την ίδια σύνθεση.

ΝΑΙ

Να δοθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σωστή
εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος (καλώδια
τροφοδοσίας, καλώδιο δικτύου Ethernet κ.λ.π.).

ΝΑΙ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΛ-ΩΣΟ
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Επεξεργαστής (CPU)
Αρχιτεκτονικής 64bit με κλίμακα ολοκλήρωσης
(Lithography) 22nm.

ΝΑΙ

Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής.
Να αναφερθεί ο αριθμός πυρήνων/Threads.

NAI

Αριθμός πυρήνων / CPU

≥4

Αριθμός thread (multi Threading Technology)

8

Συχνότητα Λειτουργίας (GHz)

≥3,10

Memory Channel (MHz)

1333

ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ(Motherboard)
Να αναφερθούν οι ελεύθερες θύρες της Μητρικής Κάρτας
του προσφερόμενου σταθμού εργασίας

ΝΑΙ

Να αναφερθούν αναλυτικά οι θύρες διασύνδεσης (π.χ. USB,
παράλληλες κλπ.).

ΝΑΙ

Απαιτούμενος αριθμός διασυνδέσεων τύπου USB 2.0 ή 3.0.

USB2.0 ή 3.0 ≥ 3
USB3.0 ≥1

Δίαυλος PCI Express και αναβαθμίσιμο PnP BIOS

ΝΑΙ

Πλήθος καρτών επέκτασης PCI Express

≥1

Ενσωματωμένη (on Board) κάρτα ήχου.

ΝΑΙ

Ελεγκτές SATA II ή καλύτερο

ΝΑΙ

Ενσωματωμένη (on Board) κάρτα δικτύου PnP 10/100/1000
Mbps LAN (auto-sensing, UTP).

ΝΑΙ

Κύρια Μνήμη (RAM)
Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB)

≥8

Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη σε GB

ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

Τεχνολογία μνήμης DDR-3

≥ 1066MHz

ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
Αριθμός Μονάδων

≥2
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΛ-ΩΣΟ
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Συνολική Χωρητικότητα δίσκων (ΤB)

≥1

Διασύνδεση τύπου SATA IIΙ

ΝΑΙ

Να αναφερθεί η ταχύτητα περιστροφής (rpm)

ΝΑΙ

Απαιτούμενη ταχύτητα περιστροφής δίσκων

≥ 7200 rpm

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
Να αναφερθεί ο τύπος

ΝΑΙ

Να αναφερθεί ο δίαυλος επικοινωνίας (πχ PCI Express ή On
Board).

ΝΑΙ

Να αναφερθεί η μέγιστη ανάλυση κάρτας γραφικών

ΝΑΙ

Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση

1920*1080

Αντίστοιχης τεχνολογίας διεπαφές εικόνας ώστε να
επιτυγχάνεται η διασύνδεση με τις αντίστοιχες
προσφερόμενες οθόνες.

ΝΑΙ

Να αναφερθούν λοιπά στοιχεία (chipset κ.λπ.)

ΝΑΙ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ + ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ
ΔΙΣΚΩΝ
Αριθμός Μονάδων

≥2

DVD-ROM, DVD+ RW

ΝΑΙ

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Κάρτα δικτύου Ethernet 10/100/1000 Mbps (auto sensing),
με δυνατότητα Network Boot.

ΝΑΙ

Wireless PCI Adapter

ΝΑΙ

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
Αριθμός πλήκτρων

≥ 104

Τύπος QWERTY με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και
Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο.

NAI

MOUSE
Optical Mouse με τροχό (wheel)

ΝΑΙ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΛ-ΩΣΟ
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Να αναφερθεί ο τύπος και η ισχύς του τροφοδοτικού

ΝΑΙ

Προδιαγραφές TUV ή ισοδύναμες

ΝΑΙ

Διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας και απόδοσης (CE, ISO,
Energy Star κ.λπ.)

ΝΑΙ

Κατάλληλο για συνεχή λειτουργία

ΝΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Λειτουργικό σύστημα Windows 8 GR Pro 64-bit ή
ισοδύναμο το οποίο θα προσφερθεί με την τελευταία
ενημερωμένη έκδοση και θα είναι προεγκατεστημένο. Εάν
κατά την παράδοση του εξοπλισμού το Λ.Σ. δεν
προσφέρεται επίσημα από την κατασκευάστρια εταιρία, ο
Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει προεγκατεστημένο
νεότερης έκδοσης λειτουργικό σύστημα.

ΝΑΙ

Το λειτουργικό σύστημα θα συνοδεύεται από την άδεια
χρήσης του και τα επίσημα CD.

ΝΑΙ

Να προσφερθεί εγκατεστημένο λογισμικό αυτοματισμού
γραφείου MS Office Pro 2013 32-bit/x64 Greek PKC (βλ. B2.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ)

ΝΑΙ

ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ
Κάθε μονάδα υπολογιστή να συνοδεύεται από αντίστοιχη
μονάδα οθόνης

ΝΑΙ

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο

ΝΑΙ

Τεχνολογία οθόνης

LCD ή
νεότερης (π.χ.
LED)

Διαγώνια διάσταση (inches)

≥18.5

Να αναφερθεί η αναλογία της οθόνης

ΝΑΙ

Υποστηριζόμενη Ανάλυση

1366 x 768

Βήμα κουκίδας

≤0,33mm

Χρόνος Απόκρισης

≤ 8 ms

Φωτεινότητα οθόνης (cd/m2)

≥250

Αντίστοιχης τεχνολογίας διεπαφές εικόνας ώστε να
ικανοποιείται η διασύνδεση με τους Η/Υ

ΝΑΙ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΛ-ΩΣΟ
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ενσωματωμένα ηχεία

ΝΑΙ

Συμβατότητα με πρότυπα: Energy Star, TCO 03

ΝΑΙ

Πιστοποίηση CE.

ΝΑΙ

Να αναφερθούν άλλα διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας και
απόδοσης (εφόσον υπάρχουν).

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

A3. Εκτυπωτές Laser Heavy Duty B/W
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αριθμός Τεμαχίων

8

Τεχνολογίας LASER

NAI

Ασπρόμαυρος

ΝΑΙ

Μέγεθος Χαρτιού

Α4

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)

1200x1200

Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης

NAI

Χωρητικότητα κασέτας τροφοδοσίας.

≥ 500 φύλλα

Συνδεσιμότητα (USB 2.0 ή καλύτερο)

NAI

Συνδεσιμότητα μέσω Ethernet

NAI

Μνήμη εκτυπωτή

≥128MB

Ταχύτητα εκτυπωτή (ppm)

έως 48

Μηνιαίος κύκλος εργασιών

έως 220000
σελίδες

Μέσος όρος μηνιαίων εκτυπώσεων

≥ 3000 σελίδες

Υποστηριζόμενα OS : Τουλάχιστον Windows (XP, Vista ,7,
8).

NAI

Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών σε
ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.

NAI
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ΑΔΑ: ΒΛΞΧΛ-ΩΣΟ
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Παράδοση σε οπτικό δίσκο όλων των οδηγών και των
συνοδευτικών λογισμικών της συσκευής. Εφόσον δεν
υπάρχουν συνοδευτικοί οπτικοί δίσκοι, ο ανάδοχος θα
πρέπει να ανακτήσει τους οδηγούς και το λογισμικό από το
διαδίκτυο και να τις παράσχει σε οπτικό δίσκο για όλες τις
συσκευές

NAI

Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα
απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης (π.χ. USB, UTP) και όλα τα
απαιτούμενα παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας κ.λπ.).

NAI

Πιστοποίηση CE

NAI

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

A4. Εκτυπωτές Laser B/W
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αριθμός Τεμαχίων

10

Τεχνολογίας LASER

NAI

Ασπρόμαυρος

ΝΑΙ

Μέγεθος Χαρτιού

Α4

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)

1200x1200

Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης

NAI

Χωρητικότητα κασέτας τροφοδοσίας.

≥ 250 φύλλα

Συνδεσιμότητα (USB 2.0 ή καλύτερο)

NAI

Συνδεσιμότητα μέσω Ethernet

NAI

Μνήμη εκτυπωτή

≥32MB

Ταχύτητα εκτυπωτή (ppm)

έως 33

Υποστηριζόμενα OS: Τουλάχιστον Windows (XP, Vista ,7,
8).

NAI

Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών σε
ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.

NAI

Παράδοση σε οπτικό δίσκο όλων των οδηγών και των
συνοδευτικών λογισμικών της συσκευής. Εφόσον δεν
υπάρχουν συνοδευτικοί οπτικοί δίσκοι, ο ανάδοχος θα
πρέπει να ανακτήσει τους οδηγούς και το λογισμικό από το
διαδίκτυο και να τις παράσχει σε οπτικό δίσκο για όλες τις
συσκευές

NAI
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ΑΔΑ: ΒΛΞΧΛ-ΩΣΟ
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα
απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης (π.χ. USB, UTP) και όλα τα
απαιτούμενα παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας κ.λπ.).

NAI

Πιστοποίηση CE

NAI

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

A5. Εκτυπωτές Laser Έγχρωμοι
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αριθμός Τεμαχίων

8

Τεχνολογίας LASER

NAI

Έγχρωμος

ΝΑΙ

Μέγεθος Χαρτιού

Α4

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)

έως 1200 x
2400 dpi

Χωρητικότητα κασέτας τροφοδοσίας.

≥ 150 φύλλα

Συνδεσιμότητα (USB 2.0 ή καλύτερο)

NAI

Συνδεσιμότητα μέσω Ethernet

NAI

Μνήμη εκτυπωτή

≥128MB

Ταχύτητα εκτυπωτή (ppm)

15 ppm (B/W)
12ppm (color)

Υποστηριζόμενα OS: Τουλάχιστον Windows (XP, Vista ,7,
8).

NAI

Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών σε
ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.

NAI

Παράδοση σε οπτικό δίσκο όλων των οδηγών και των
συνοδευτικών λογισμικών της συσκευής. Εφόσον δεν
υπάρχουν συνοδευτικοί οπτικοί δίσκοι, ο ανάδοχος θα
πρέπει να ανακτήσει τους οδηγούς και το λογισμικό από το
διαδίκτυο και να τις παράσχει σε οπτικό δίσκο για όλες τις
συσκευές

NAI

Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα
απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης (π.χ. USB, UTP) και όλα τα
απαιτούμενα παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας κ.λπ.).

NAI

Πιστοποίηση CE

NAI
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ΑΔΑ: ΒΛΞΧΛ-ΩΣΟ

A6. Πολυμηχανήματα
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αριθμός Τεμαχίων

3

Τεχνολογίας Inkjet

NAI

Να διαθέτει λειτουργίες φωτοτυπίας, εκτύπωσης, σάρωσης
και τηλεομοιοτυπίας (FAX)

NAI

Έγχρωμο

ΝΑΙ

Μέγεθος Χαρτιού

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α4

Ανάλυση εκτύπωσης

έως 5760 x
1440 dpi

Ανάλυση σαρωτή

έως 1200 x
2400 dpi

Tαχύτητα Εκτύπωσης (max)

34ppm (B/W),
18ppm(Color)

Χωρητικότητα κασέτας τροφοδοσίας.

≥ 100 φύλλα

Συνδεσιμότητα (USB 2.0 ή καλύτερο)

NAI

Συνδεσιμότητα μέσω Ethernet

NAI

Υποστηριζόμενα OS : Τουλάχιστον Windows (XP, Vista ,7,
8).

NAI

Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών σε
ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.

NAI

Παράδοση σε οπτικό δίσκο όλων των οδηγών και των
συνοδευτικών λογισμικών της συσκευής. Εφόσον δεν
υπάρχουν συνοδευτικοί οπτικοί δίσκοι, ο ανάδοχος θα
πρέπει να ανακτήσει τους οδηγούς και το λογισμικό από το
διαδίκτυο και να τις παράσχει σε οπτικό δίσκο για όλες τις
συσκευές

NAI

Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα
απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης (π.χ. USB, UTP) και όλα τα
απαιτούμενα παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας κ.λπ.).

NAI

Πιστοποίηση CE

NAI

A7. Εκτυπωτής Laser Heavy Duty Color Α3
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
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ΑΔΑ: ΒΛΞΧΛ-ΩΣΟ
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αριθμός Τεμαχίων

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1

Τεχνολογίας LASER

NAI

Έγχρωμος

ΝΑΙ

Μέγεθος Χαρτιού

Α3

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)

600x600

Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης

NAI

Χωρητικότητα κασέτας τροφοδοσίας.

≥ 150 φύλλα

Συνδεσιμότητα (USB 2.0 ή καλύτερο)

NAI

Συνδεσιμότητα μέσω Ethernet

NAI

Μνήμη εκτυπωτή

≥256MB

Ταχύτητα εκτυπωτή (ppm)

31

Μηνιαίος κύκλος εργασιών

έως 200000
σελίδες

Υποστηριζόμενα OS : Τουλάχιστον Windows (XP, Vista ,7,
8).

NAI

Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών σε
ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.

NAI

Παράδοση σε οπτικό δίσκο όλων των οδηγών και των
συνοδευτικών λογισμικών της συσκευής. Εφόσον δεν
υπάρχουν συνοδευτικοί οπτικοί δίσκοι, ο ανάδοχος θα
πρέπει να ανακτήσει τους οδηγούς και το λογισμικό από το
διαδίκτυο και να τις παράσχει σε οπτικό δίσκο για όλες τις
συσκευές

NAI

Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα
απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης (π.χ. USB, UTP) και όλα τα
απαιτούμενα παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας κ.λπ.).

NAI

Πιστοποίηση CE

NAI

A8. Εκτυπωτές Inkjet color
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αριθμός Τεμαχίων

4

Τεχνολογίας Inkjet

NAI
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ΑΔΑ: ΒΛΞΧΛ-ΩΣΟ
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Έγχρωμος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

Μέγεθος Χαρτιού

Α3

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)

5760 x 1440
dpi

Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης

NAI

Χωρητικότητα κασέτας τροφοδοσίας.

≥ 100 φύλλα

Συνδεσιμότητα (USB 2.0 ή καλύτερο)

NAI

Συνδεσιμότητα μέσω Ethernet

NAI

Ταχύτητα εκτυπωτή (ppm)

34

Υποστηριζόμενα OS : Τουλάχιστον Windows (XP, Vista ,7,
8).

NAI

Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών σε
ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.

NAI

Παράδοση σε οπτικό δίσκο όλων των οδηγών και των
συνοδευτικών λογισμικών της συσκευής. Εφόσον δεν
υπάρχουν συνοδευτικοί οπτικοί δίσκοι, ο ανάδοχος θα
πρέπει να ανακτήσει τους οδηγούς και το λογισμικό από το
διαδίκτυο και να τις παράσχει σε οπτικό δίσκο για όλες τις
συσκευές

NAI

Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα
απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης (π.χ. USB) και όλα τα
απαιτούμενα παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας κ.λπ.).

NAI

Πιστοποίηση CE

NAI

A9. ΣΑΡΩΤΗΣ (SCANNER) Τύπου Α
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αριθμός Τεμαχίων

1

Τύπος Σαρωτή: Αυτόματος Τροφοδότης, Επίπεδος

NAI

Αυτόματος τροφοδότης

ΝΑΙ

Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη (sheets)

≥30

Ανάλυση

έως 2400 x
2400 dpi
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ΑΔΑ: ΒΛΞΧΛ-ΩΣΟ
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ταχύτητα προεπισκόπησης

≤ 10 sec

Ταχύτητα σάρωσης

8 ppm

Αυτόματη σάρωση διπλής όψης

ΝΑΙ

Συνδεσιμότητα (USB 2.0 ή καλύτερο)

ΝΑΙ

Υποστηριζόμενα OS : Τουλάχιστον Windows (XP, Vista ,7,
8).

NAI

Πιστοποίηση CE

NAI

Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα
απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης (π.χ. USB) και όλα τα
απαιτούμενα παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας κ.λπ.).

NAI

Παράδοση σε οπτικό δίσκο όλων των οδηγών και των
συνοδευτικών λογισμικών της συσκευής. Εφόσον δεν
υπάρχουν συνοδευτικοί οπτικοί δίσκοι, ο ανάδοχος θα
πρέπει να ανακτήσει τους οδηγούς και το λογισμικό από το
διαδίκτυο και να τις παράσχει σε οπτικό δίσκο για όλες τις
συσκευές

NAI

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

A10. ΣΑΡΩΤΗΣ (SCANNER) Τύπου Β
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αριθμός Τεμαχίων

8

Τύπος Σαρωτή: Επίπεδος

NAI

Αυτόματος τροφοδότης

ΟΧΙ

Ανάλυση

έως 4800 x
9600 dpi

Ταχύτητα προεπισκόπησης

≤ 10 sec

Βάθος χρώματος.

96 bit

Ταχύτητα σάρωσης

13 sec

Συνδεσιμότητα (USB 2.0 ή καλύτερο)

ΝΑΙ

Υποστηριζόμενα OS: Τουλάχιστον Windows (XP, Vista ,7,
8).

NAI

Πιστοποίηση CE

NAI
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ΑΔΑ: ΒΛΞΧΛ-ΩΣΟ
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα
απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης (π.χ. USB) και όλα τα
απαιτούμενα παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας κ.λπ.).

NAI

Παράδοση σε οπτικό δίσκο όλων των οδηγών και των
συνοδευτικών λογισμικών της συσκευής. Εφόσον δεν
υπάρχουν συνοδευτικοί οπτικοί δίσκοι, ο ανάδοχος θα
πρέπει να ανακτήσει τους οδηγούς και το λογισμικό από το
διαδίκτυο και να τις παράσχει σε οπτικό δίσκο για όλες τις
συσκευές

NAI

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

A11. Wireless Access Points
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά
Αριθμός Τεμαχίων
Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
5
έως 300 Mbps

Frequency Band

2.4GHz

Τύπος : Managed

NAI

Δικτυακές συνδέσεις

Standards

Εμβέλεια (Radius)

1xRJ-45 PoE 10/100/1000 Mbps, 802.11
b/g/n
802.11b/g/n, 802.3af Power over
Ethernet (PoE)
≥60m

Ασφάλεια

Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2),
802.11i , Multiple VPN pass-through
support, MAC address filtering with
access, ,802.1x RADIUS support with
EAP TLS, TTLS, PEAP, Rogue AP
detection , DHCP client support,
SNMP Support, Block SSID Broadcast,
Secure Socket Layer (SSL), remote
management
login,
Peer-to-peer
blocking ,VLAN
Security Profiles
Support,
Autosensing
Ethernet
connection with Auto Uplink™
interface 10/100/1000 Mbps IEEE
802.3 Ethernet networks

Λειτουργίες

Distribution System (WDS), Point-topoint wireless bridge mode, Point-tomultipoint wireless bridge mode,
Repeater mode, Wireless Client mode
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ΑΔΑ: ΒΛΞΧΛ-ΩΣΟ
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Πιστοποίηση CE

NAI

Οι συσκευές θα πρέπει να
συνοδεύονται
με
όλα
τα
απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης
(π.χ. UΤΠ) και όλα τα απαιτούμενα
παρελκόμενα
(καλώδια
τροφοδοσίας κ.λπ.).

NAI

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

A12. Κάρτες Ασύρματου Δικτύου
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά
Αριθμός Τεμαχίων
Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

20
έως 300 Mbps

Συχνότητα λειτουργίας

2.4GHz

Σύνδεση

USB 2.0

Standards

IEEE 802.11b/g/n

Ασφάλεια

WEP (64-128bit)
WPA-PSK /
WPA2-PSK
WPA/WPA2

A13. Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά
Αριθμός Τεμαχίων

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

2

Χωρητικότητα

≥500 GB

Σύνδεση

USB 3.0

Max Ρυθμός μεταφοράς USB

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

5 Gbit/sec

A14. USB Flash Drive
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά
Αριθμός Τεμαχίων
Χωρητικότητα: 500 GB

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
30
≥16 GB

Σελίδα 38 από 59

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΛ-ΩΣΟ
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά
Σύνδεση

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

USB 3.0

A15. Μονάδες αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)
Προδιαγραφές/Χαρακτηριστικά
Αριθμός Τεμαχίων

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
2

Τύπος

On-Line

Ισχύς

3000
VA/2100W

Μέγεθος

Tower

Αντοχή Μπαταρίας (Full Load)
Πρίζες AC

14 min
8

B. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ:
B1.

Σαράντα (40) Λογισμικό εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου MS Office Home and
Business 2013 32-bit/x64 Greek PKC

B2.

Πέντε (5) Λογισμικό εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου MS Office Pro 2013 32-bit/x64
Greek PKC

B3.

Μία (1) άδεια λογισμικού επεξεργασίας PDF PRO, (Adobe Acrobat XI Pro ή ισοδύναμο)

B4.

Σαράντα τέσσερις (44) άδειες λογισμικού επεξεργασίας PDF, (Abbyy PDF Transformer 3.0 ή
ισοδύναμο)

B5.

Δώδεκα (12) Άδειες λογισμικού OCR PRO (Abbyy Fine Reader 11 Pro Edition
Multilanguage ή ισοδύναμο)

Β6.

Ms Exchange server 2013 Standard + 50 user Cal και εργασίες μετάπτωσης δεδομένων από
τον παλαιό server
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β’
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
Α/
Α
1.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Χρόνος παράδοσης:


Σαράντα (40) ημερολογιακές
ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης

ΝΑΙ

Δωρεάν Υπηρεσίες
Οι κάτωθι υπηρεσίες να προσφερθούν
δωρεάν

NAI

Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσφέρει
τον
αναγκαίο
συμπληρωματικό
3. εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση
του
συστήματος
σε
παραγωγική
λειτουργία (π.χ. καλώδια κ.λ.π.)

NAI

Η τοποθέτηση όλων των ειδών που θα
προσφερθούν από τον προμηθευτή να
4. γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν
από τη Δ/νση Μηχανογραφικών
Εφαρμογών της Γ.Γ.Κ.Α.

ΝΑΙ

2.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’
ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
A/
A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρονικό διάστημα σε έτη από την
ημερομηνία οριστικής παραλαβής του
εξοπλισμού, για το οποίο ο προμηθευτής
αναλαμβάνει την υποχρέωση εγγύησης
καλής λειτουργίας όλων των προσφερομένων
1. ειδών και επισκευής κάθε βλάβης όλων των
ειδών της Σύμβασης. Θα θεωρηθεί ως
υπερκάλυψη και θα αξιολογηθεί κατά την
βαθμολόγηση η παροχή εγγύησης επί πλέον
αυτής που ζητείται και η οποία θα πρέπει να
προσδιορισθεί με σαφήνεια.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

≥ 2 έτη

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα τεκμηριώσει την
δυνατότητά του για την παροχή αυτής της
εγγύησης.

ΝΑΙ

Κατά το διάστημα της εγγύησης οι εργασίες
συντήρησης – αποκατάστασης και τα
3.
ανταλλακτικά θα βαρύνουν αποκλειστικά
τον Προμηθευτή.

ΝΑΙ

Οι υπηρεσίες της περιόδου εγγύησης
αφορούν στην εξασφάλιση της καλής
λειτουργίας του εξοπλισμού και στην
4. αποκατάσταση όλων των τύπων βλαβών και
δυσλειτουργιών υλικού και λογισμικού που
ενδεχομένως προκύπτουν στο σύνολο του
εξοπλισμού του έργου.

ΝΑΙ

Για τις συσκευές των πινάκων Α.1 έως Α.15 ο
Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά τα
φθαρμένα εξαρτήματα ή μέρη, λόγω κακής
5. κατασκευής, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Δημοσίου, εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών
από
την
ημερομηνία
της
σχετικής
ειδοποιήσεως από το Φορέα.

ΝΑΙ

2.
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A/
A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Μετά την τρίτη (3) επισκευή της ιδίας
συσκευής, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη εντός
ενός (1) έτους από την ημερομηνία οριστικής
παραλαβής, η συσκευή που εμφάνισε την
βλάβη θα επιστρέφεται στον προμηθευτή με
6.
την υποχρέωση της αντικαταστάσεώς της με
άλλη καινούργια. Ως βλάβες για της οποίες
ισχύει η παραπάνω δέσμευση, δεν νοούνται
εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό
της συσκευής από τον χρήστη.

ΝΑΙ

Αν
διαπιστωθεί
η
ίδια
βλάβη
υποτροπιάζουσα σε ποσοστό 30% των ομοίων
συσκευών, εντός ενός (1) έτους από την
έναρξη της εγγύησης, ολόκληρη η συμβατική
ποσότητα των ομοίων συσκευών επιστρέφεται
στον Προμηθευτή, με την υποχρέωσή του να
7. καταβάλλει στον φορέα υλοποίησης την
ολική συμβατική αξία των συσκευών και των
τυχόν παρελκόμενων τους. Για την μέχρι τότε
πιθανή χρήση του υλικού που επιστρέφεται
σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, δεν
καταβάλλεται στον προμηθευτή κανένα
απολύτως τίμημα.

ΝΑΙ

Υποχρέωση δωρεάν αναβάθμισης του
προσφερόμενου λογισμικού τουλάχιστον μια
φορά ανά έτος (updates και patches).
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής
8.
version ή release του S/W θα πρέπει να μη
δημιουργούνται διενέξεις – δυσλειτουργίες
(conflicts) στο σύνολο του υπάρχοντος
εξοπλισμού και λογισμικού.

ΝΑΙ

Η διάγνωση και αποκατάσταση των βλαβών
θα γίνεται στους χώρους της Γ.Γ.Κ.Α.

ΝΑΙ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί
10. σύστημα αναγγελιών βλαβών (HelpDesk), με
διαθεσιμότητα 24/7/365.

ΝΑΙ

9.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ’
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Α/
Α
1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1.1. Ο Ανάδοχος θα παρέχει Υπηρεσίες συντήρησης
και τεχνικής Υποστήριξης για το σύνολο του
προσφερόμενου εξοπλισμού (HardwareSoftware) μετά την έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας του συστήματος, σύμφωνα με τους
όρους που αναφέρονται στην συνέχεια του
παρόντος.

ΝΑΙ

1.2. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλα τα έξοδα
μετακίνησης, διαμονής και αμοιβής προσωπικού,
αξίας ανταλλακτικών, εξαρτημάτων κλπ. (πλην
αναλωσίμων), που κρίνονται κάθε φορά
απαραίτητα για τη διόρθωση βλαβών.

ΝΑΙ

1.3. Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον
τόπο που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, η επισκευή θα μπορεί να
γίνει στα εργαστήρια του προμηθευτή κατόπιν
σχετικής έγκρισης του Αγοραστή. Τα έξοδα
μεταφοράς στην περίπτωση αυτή επιβαρύνουν
τον Προμηθευτή. Επισημαίνεται πως σε κάθε
περίπτωση που δεν δύναται να αποκατασταθεί
βλάβη μιας συσκευής στην οποία μπορεί να
υπάρχουν αποθηκευμένα δεδομένα, τότε η
οριστική καταστροφή της πραγματοποιείται
παρουσία τεχνικών του Αγοραστή.

ΝΑΙ

1.4. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει τα έξοδα
μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.

ΝΑΙ

1.5. Χρόνια για τα οποία αναλαμβάνει ο
προμηθευτής τη συντήρηση του εξοπλισμού και
λογισμικού. Στο διάστημα αυτό περιλαμβάνεται
και ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης.

≥6

1.6. Ύπαρξη αποθεμάτων ανταλλακτικών των
συσκευών H/W και δικτύου από τον
κατασκευαστή στον Ελληνικό χώρο (χρόνια)

≥6
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Α/
Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.7. Το συνολικό κόστος συντήρησης των υπό
προμήθεια ειδών για το πρώτο έτος μετά την
λήξη της περιόδου εγγύησης δε θα υπερβαίνει το
8% της συνολικής τιμής προσφοράς των ειδών
προ Φ.Π.Α. Το κόστος συντήρησης κάθε
προϊόντος (H/W & S/W) θα δοθεί αναλυτικά
για κάθε προσφερόμενο είδος και θα μπορεί να
αναπροσαρμοσθεί
μετέπειτα
ετήσια.
ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΜΟΝΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΣΟΣΤΟ.

ΝΑΙ

Το κόστος συντήρησης ΔΕΝ περιλαμβάνεται
στον προϋπολογισμό του Έργου.
1.8. Η ετήσια αναπροσαρμογή των τιμών της
συντήρησης δε θα υπερβαίνει το 80% του ετήσιου
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου
12μήνου.

ΝΑΙ

1.9. Ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς
παράτασης της παροχής υπηρεσιών συντήρησης
από τον Προμηθευτή, επανεξετάζοντας τις
υπηρεσιακές του ανάγκες, μετά τη λήξη του
χρόνου εγγύησης και κάθε τυχούσας μετέπειτα
παράτασης του χρόνου παροχής υπηρεσιών
συντήρησης.

ΝΑΙ

1.10. Ο Αγοραστής, στα πλαίσια της συντήρησης,
διατηρεί το δικαίωμα με έγγραφη και μονομερή
δήλωσή του στον προμηθευτή, να εξαιρεί ή να
επανεντάσσει οποιουδήποτε είδους του υπό
προμήθεια εξοπλισμού ή μέρους αυτού στο
συμβόλαιο συντήρησης, αναπροσαρμόζοντας
ανάλογα το κόστος συντήρησης. Σε περίπτωση
επανένταξης στη συντήρηση κάποιου προϊόντος
που είχε εξαιρεθεί, τα συμβαλλόμενα μέρη
εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και
δικαιώματα που θα είχαν εάν το συγκεκριμένο
προϊόν δεν είχε ποτέ εξαιρεθεί από τη
συντήρηση.

ΝΑΙ

1.11. Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την
διάρκεια της συντήρησης για επίλυση τυχόν
προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, FAX,
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

ΝΑΙ
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Α/
Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.12. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να
τεκμηριώσει αναλυτικά το σχήμα υποστήριξης
που προτείνει και τον τρόπο λειτουργίας αυτού.

ΝΑΙ

1.13. Να δοθεί αναλυτικό σχέδιο προληπτικής
συντήρησης .

ΝΑΙ

1.14. Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται κατόπιν
συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία της
Γ.Γ.Κ.Α.
Ο Προμηθευτής τουλάχιστον μία φορά τον
χρόνο θα επιμελείται (καθαρισμός – συντήρηση)
τον εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις της Γ.Γ.Κ.Α..

ΝΑΙ

1.15. Ο προμηθευτής οφείλει να επιδιορθώνει
οποιοδήποτε υλικό (H/W-S/W) παρουσιάσει
πρόβλημα λειτουργίας για όλο το διάστημα της
συντήρησης.

ΝΑΙ

1.16. Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού
παρουσιάσει πρόβλημα λειτουργίας για όλο το
διάστημα της συντήρησης.

ΝΑΙ

1.17. Για τους χρόνους απόκρισης-επίλυσης σε
περίπτωση προβλημάτων ισχύουν τα εξής:

ΝΑΙ

 Μέσα σε τριάντα (30) το πολύ λεπτά από τη
στιγμή αναγγελίας του προβλήματος, θα
πρέπει να υπάρξει τηλεφωνική ανταπόκριση
από την πλευρά του αναδόχου, για όλα τα
προβλήματα που ανακοινώνονται τις
εργάσιμες ημέρες στο διάστημα 8:00-14:00
 Για τα προβλήματα που ανακοινώνονται
εκτός των παραπάνω ημερών και ωρών, ο
προμηθευτής οφείλει να ανταποκριθεί
τηλεφωνικά το πρωί (8:30) της επόμενης
εργάσιμης ημέρας
1.18. Η ανταπόκριση του προμηθευτή με
αυτοπρόσωπη παρουσία σε περίπτωση βλάβης
θα είναι δύο (2) ώρες από την στιγμή της
αναγγελίας της βλάβης εφ όσον αυτή έγινε από
Δευτέρα έως Παρασκευή και από 08.00 έως 11.00.
1.19. Να δοθεί αναλυτικό σχέδιο κατασταλτικής
συντήρησης.
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Α/
Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.20. Να περιγραφεί η διαδικασία αντιμετώπισης
βλάβης σε περίπτωση αδυναμίας διόρθωσής της
και να αναφερθούν οι διαδικασίες και τα
τεχνικά μέσα που διατίθενται για την
ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασής της.

ΝΑΙ

1.21. Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει
πίνακες των προσφερομένων υλικών και των
υλικών που θεωρούνται αναλώσιμα, χωρίς τιμές.

ΝΑΙ

Α/Α
2.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (S/W)

2.1 Ο Ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες
διασφάλισης καλής λειτουργίας του
προμηθευόμενου λογισμικού.
2.2.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των
υπηρεσιών διασφάλισης καλής λειτουργίας
του λογισμικού που θα προσφερθούν. Κατ΄
ελάχιστο θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα
ακόλουθα:
 Εγκατάσταση όλων των απαραίτητων
patches με σκοπό την επίλυση
προβλημάτων που τυχόν
παρουσιασθούν στο προσφερόμενο
λογισμικό.
 Επεμβάσεις στις ρυθμίσεις ή
επανεγκατάσταση του προσφερόμενου
λογισμικού έπειτα από αστοχία του
συστήματος (hardware ή software).

2.3. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλα τα
παράπλευρα έξοδα μετακίνησης, αμοιβής
προσωπικού, αξίας ανταλλακτικών,
εξαρτημάτων κλπ. (πλην αναλωσίμων), που
κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα για τη
διόρθωση του αντίστοιχου προβλήματος.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ε’:
ΓΕΝΙΚΑ – ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΟΡΟΙ
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απαίτηση

1.

Το σύνολο του εξοπλισμού θα παραδοθεί σε
πλήρη λειτουργία με όλο το απαραίτητο
Λογισμικό, τις ανάλογες άδειες χρήσης και τα
παρελκόμενα καλώδια.

ΝΑΙ

2.

Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει το δικαίωμα να
καταγγείλει την σχετική σύμβαση, εφόσον ο
προμηθευτής, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εκ
προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγμένα
παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες
υποχρεώσεις του.

ΝΑΙ

3.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της
βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο
οποίος αν δεν κάνει γνωστά με έγγραφό της
στην αρμόδια Υπηρεσία διενέργειας του
διαγωνισμού, τα περιστατικά που
αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα
20ήμερο από τότε που συνέβησαν αυτά και
λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναμία
της για ολική ή μερική εκτέλεση της
σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να
επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα
δικαιώματά της που προκύπτουν απ’ αυτή.
Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή η
στάση εργασίας ή η τυχόν επίσχεση εργασίας
για οποιοδήποτε λόγο.

ΝΑΙ

4.

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει
απαραιτήτως να αναγράφεται η μάρκα, το
μοντέλο, ο τύπος, το εργοστάσιο κατασκευής
και η χώρα προέλευσης των προσφερομένων
συσκευών και των τυχόν παρελκομένων τους.

ΝΑΙ

5.

Ο Προμηθευτής προ της οριστικής
παραλαβής του συνόλου των ειδών είναι
υποχρεωμένος να παραδώσει, χωρίς
πρόσθετο κόστος, σε ηλεκτρονικό αρχείο
(οπτικό μέσο) τα serial numbers όλου του
εξοπλισμού H/W & λογισμικού S/W.

ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ’
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Στοιχεία

Συντελεστής Βαρύτητας

1. Καταλληλότητα, Διαλειτουργικότητα και Αποδοτικότητα
σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης

70 %

2. Εγγύηση

5%

3. Συντήρηση - Τεχνική Υποστήριξη

20 %

4. Χρόνος παράδοσης των υλικών

5%

Σύνολο Βαθμολογίας

100%

 Ο βαθμός μπορεί να αυξηθεί μέχρι 10% εφόσον το κριτήριο υπερέχει της ζητούμενης
από την προκήρυξη απαίτησης.
 Με βάση την βαθμολογία που προαναφέρθηκε για τα επιμέρους συντελεστές
βαρύτητας, η κάθε προσφορά λαμβάνει τελικά συνολική βαθμολογία που κυμαίνεται
από 100 έως 110 βαθμούς.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
(Η συμπλήρωση των στηλών με τιμές γίνεται μόνο στην οικονομική προσφορά)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την υπ’ αριθμό Φ1/2/οικ.31328/5840 από 30/10/2013 διακήρυξη του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γ.Γ.Κ.Α.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΜΧ

1

Η/Υ (συμπεριλαμβανομένων πληκτρολογίου,
ποντικιού, προεγκατεστημένου λειτουργικού
συστήματος και σουίτας λογισμικού
αυτοματισμού γραφείου)

44

2

Η/Υ (συμπεριλαμβανομένων πληκτρολογίου,
ποντικιού, προεγκατεστημένου λειτουργικού
συστήματος και σουίτας λογισμικού
αυτοματισμού γραφείου)

1

3

Εκτυπωτές (Laser Heavy Duty Ασπρόμαυρους)

8

4

Εκτυπωτές (Laser Ασπρόμαυρους)

10

5

Εκτυπωτές (Laser Έγχρωμους)

8

6

Εκτυπωτής (Laser Heavy Duty Έγχρωμος)

1

7

Εκτυπωτές (Inkjet Έγχρωμους)

4

8

Πολυμηχανήματα.

3

9

Σαρωτής (Scanner) Εγγράφων, Τύπου Α

1

10

Σαρωτές (Scanner) Εγγράφων, Τύπου Β

8

11

Wireless Access Points

5

12

Κάρτες ασύρματου Δικτύου

20
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Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΜΧ

13

Εξωτερικοί Σκληροί Δίσκοι

2

14

Usb sticks

30

15

Μονάδες αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)

2

16

Κόστος Συντήρησης (ποσοστό
συνολικής τιμής προσφοράς)1

17

Λογισμικό εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου
MS Office Home and Business 2013

40

18

Λογισμικό εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου
MS Office Pro 2013

5

19

Άδεια λογισμικού επεξεργασίας PDF PRO

1

20

Άδειες λογισμικού επεξεργασίας PDF

44

21

Άδειες λογισμικού OCR PRO

12

22

Ms Exchange server 2013 Standard + 50 user Cal
και εργασίες μετάπτωσης δεδομένων από τον
παλαιό server.

επί

ΑΞΙΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΟ

της

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ)
Φ.Π.Α. 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.

Όλα τα προαναφερόμενα είδη θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’» της υπ’ αριθμ.: Φ1/2/οικ.31328/5840 από 30-10-2013
διακήρυξης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας –
Γ.Γ.Κ.Α., τους οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και
τους οποίους αποδέχομαι πλήρως.
Τόπος / ημερομηνία
Ο προσφέρων
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός T.K. fax )
Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. …………………………………
Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ\ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ\ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΣΤΑΔΙΟΥ 29, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 101 10
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ………..
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
………………………(και
ολογράφως)……………………………………..
υπέρ
της
εταιρείας
……………………………………………………….
Δ\νση
………………………………………………………….
δια τη συμμετοχή
της εις το
διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………………………για την
προμήθεια ……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ.
\
δ\ξή
σας.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο
ισχύος της.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή
μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο
της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί
πριν από την ημερομηνία λήξης της.
- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………
( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την
Τράπεζά μας.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΤ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός T.K. fax )
Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. …………………………………
Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ\ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ\ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΣΤΑΔΙΟΥ 29, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 101 10
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφως)
…………..……….. ……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της
εταιρείας
………………………………………..Δ\νση………………………………………………………
….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που
υπέγραψε
μαζί
σας
για
τη
προμήθεια
……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του
…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας
………...ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή
μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας
καμιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την
Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

μεταξύ του

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
(Γ.Γ.Κ.Α.)

και
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
…………………………………………………………………………….

«για τον προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γ.Γ.Κ.Α. »

Κόστος σύμβασης χωρίς ΦΠΑ : ………………€
Κόστος σύμβασης με ΦΠΑ: ……………………€

Στην Αθήνα σήμερα …………………, ημέρα ………………., του μήνα……………….
2013 οι υπογράφοντες την παρούσα, αφενός το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Γ.Γ.Κ.Α), που
εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10, με Α.Φ.Μ. 090230987 & Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών,
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ………………………………. και αφετέρου
…………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την
επωνυμία «……………………………………………..» και με Δ.Τ. «…………………….» η
οποία
ιδρύθηκε
με
την
υπ΄αριθμ……………..συστατική
πράξη
του
συμ/φου……………………….που δημοσιεύτηκε στο αριθ. ΦΕΚ……………. (για ΑΕ &
ΕΠΕ), καταχωρήθηκε δε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό…………………….
(θα
αναφερθούν
τυχόν
τροποποιήσεις
του
καταστατικού)
και
εδρεύει
στην……………………………… (περιοχή), (οδός, αριθμός)……………….., Τ.Κ. ……, τηλ.
…………….., φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. ………………….
εκπροσωπείται δε νόμιμα στην παρούσα από τον κ. …………………….. (ονοματεπώνυμο
εκπροσώπου), βάσει του από ………….. Πρακτικού του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.), η
οποία στην συνέχεια θα καλείται «Ανάδοχος» συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα
ακόλουθα :
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ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ –
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Γ.Γ.Κ.Α.) με την υπ΄αριθμ.
Πρωτοκόλλου Φ1/2/οικ.31328/5840/30-10-2013 Διακήρυξη προκήρυξε Πρόχειρο
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη
προσφορά σε ευρώ για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την κάλυψη των
αναγκών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γ.Γ.Κ.Α..
Η προκήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα» (Α’ 19).
2. Τις διατάξεις των άρθρων από 79 μέχρι 85 του ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α’ 247).
3. Το Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)» (Α’ 150).
4. Την αριθ.35130/739 Απόφαση «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1
του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (Β’ 1291).
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.2198/1994 (Α’ 43), σχετικά με την
παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
6. Το ν.4095/2012 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών
ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2013» (Α’ 226).
7. Τον ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
« Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194, Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
9. Το Π.Δ.372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφ/σεων στο Υπουργείο Εργασίας»
(Α’ 201).
10. Το Π.Δ.213/1992 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
(Α’ 192).
11. Τo Π.Δ.86/2012 «Διορισμός Υπουργών» (Α’ 141).
12. Την αρ.πρωτ.Φ80000/28994/1988/17-01-2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής» όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ.πρ.Φ80000/οικ.25500/1449/4-9-2013.
13. Την αριθ.28086/477/Φ80301/1-10-2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με θέμα «Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού
πληροφορικής και υπηρεσιών για τις ανάγκες της Γ.Γ.Κ.Α.», με ΑΔΑ: ΒΛΛΠΛ-9ΧΔ
και ΑΔΑΜ αιτήματος:13REQ001654234.
14. Την Φ.2/1/26668/5019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α.Δ.Α. ΒΛΛ4Λ-ΟΤΒ που
καταχωρήθηκε με α/α 92186 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της
Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Πρόνοιας με ΑΔΑΜ έγκρισης Αιτήματος: 13REQ001658098.
15. Την αριθ. Φ1/2/οικ.31328/5840/30-10-2013 Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γ.Γ.Κ.Α. με
ΑΔΑ: ΒΛΞΧΛ-ΩΣΟ και ΑΔΑΜ: 13PROC001696258.
Διενεργηθέντος του διαγωνισμού την 22/11/2013, Ανάδοχος για τον προμήθεια
μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γ.Γ.Κ.Α., αναδείχθηκε η ως άνω αντισυμβαλλόμενη.
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Δυνάμει της υπ΄αριθμ…………………………….απόφασης κατακύρωσης της Γ.Γ.Κ.Α
εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του άνω διαγωνισμού στο όνομα της Αναδόχου Εταιρείας και
κατακυρώθηκε το έργο της προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γ.Γ.Κ.Α., στο όνομά της
στην τελική τιμή του ποσού των #…………………………..…#€ πλέον Φ.Π.Α. 23%.
Ύστερα από τα ανωτέρω, ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη
ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια των εν λόγω ειδών, στο δεύτερο συμβαλλόμενο, ο
οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Άρθρο 1
Αντικείμενο Σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια μηχανογραφικού
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας – Γ.Γ.Κ.Α., συνολικής αξίας (........... €), συμπεριλαμβανομένων των
προβλεπόμενων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 23 % και ως εμφαίνονται στο αρθ. 2 της παρούσας.
Άρθρο 2
Στοιχεία των προς προμήθεια ειδών
1. Τα είδη της προμήθειας , η ποσότητα και η τιμή, ορίζονται ως κατωτέρω:
Α/
Α

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΑΞΙΑ
ΜΟΝΑΔ
ΑΣ
(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΟ

1
2
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ)
Φ.Π.Α. 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
Φ.Π.Α.

2. Η τιμή μονάδας των υπό προμήθεια ειδών, περιλαμβάνουν την αξία των
ανωτέρω, τα έξοδα μεταφοράς τους, τις υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., για παράδοση αυτών ελεύθερα, με μέριμνα και ευθύνη του
προμηθευτή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση τόπο.
3. Η τιμή μονάδας, θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και
δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.
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Άρθρο 3
Χρόνος και τόπος παράδοσης των ειδών
1. Τα υπό προμήθεια είδη, θα παραδοθούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γ.Γ.Κ.Α. έως σαράντα (40)
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για
την επιβολή των προβλεπομένων από το άρθρο 32 του ως άνω Π.Δ/τος κυρώσεων για
εκπρόθεσμη παράδοση. Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης
του προμηθευτή έκπτωτου.
3. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιτρέπεται μόνο όταν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, σύμφωνα με
το άρθρο 26 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σχετική σύμβαση,
εφόσον ο προμηθευτής, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και
αποδεδειγμένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις.
5. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον
προμηθευτή, η οποία αν δεν κάνει γνωστή με έγγραφό της στην αρμόδια Υπηρεσία τα
περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 20ήμερο από τότε που συνέβησαν
αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναμία της για ολική ή μερική εκτέλεση της
σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα
δικαιώματά της που προκύπτουν απ’ αυτή.
Άρθρο 4
Τεχνικές Προδιαγραφές
Τα προς προμήθεια είδη που αναφέρονται στο αρθ. 2 της παρούσας σύμβασης, θα
είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σύμφωνα με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή, σε
συνδυασμό με την υπ’ αριθ.
από
προσφορά του προμηθευτή.
Άρθρο 5
Παραλαβή ειδών
1. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής, θα γίνει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία
πραγματικής προσκόμισης αυτών, από την επιτροπή παραλαβής υλικών και την επιτροπή
παραλαβής υπηρεσιών που έχουν συσταθεί στη Γ.Γ.Κ.Α., με την συνδρομή της Διεύθυνσης
Μηχανογραφικών εφαρμογών.
2. Κατά την παραλαβή των ειδών θα διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.
3. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του χρόνου παραλαβής των ειδών, ισχύουν
τα αναφερόμενα στο αρθ. 28 του Π.Δ. 118/2007.
Άρθρο 6
Εγγύηση εξοπλισμού
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1 Ως χρόνος εγγύησης των παραπάνω υλικών ορίζονται τα δύο (2) έτη, κατά τη
διάρκεια των οποίων ο δεύτερος των συμβαλλομένων είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά
οποιαδήποτε βλάβη που τυχόν παρουσιαστεί και δεν οφείλεται σε κακή χρήση του
εξοπλισμού και να αντικαθιστά ελαττωματικά ή κακής ποιότητας υλικό / λογισμικό χωρίς
επιβάρυνση του πρώτου των συμβαλλομένων. Ο Προμηθευτής θα αναλάβει το κόστος των
μεταφορικών από και προς το σημείο εγκατάστασης του Εξοπλισμού, θα επιδιορθώνει
οποιοδήποτε υλικό παρουσιάσει πρόβλημα λειτουργίας και σε περίπτωση που ο
Εξοπλισμός δεν μπορεί να επισκευασθεί εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται, τότε ο
Προμηθευτής θα διαθέτει ίδιο ή ισοδύναμο Εξοπλισμό μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.
2. Για την εγγύηση/συντήρηση του εξοπλισμού ισχύουν οι δεσμεύσεις στους
πίνακες Γ΄, Δ΄, Ε΄ της υπ’ αριθ Φ1/2/οικ.31328/5840/30-10-2013 διακήρυξης της
Υπηρεσίας.
3. Η διάγνωση και αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στη Δ/νση
Μηχανογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας – Γ.Γ.Κ.Α.. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση τού Φορέα, η επισκευή
μπορεί να γίνεται στα εργαστήρια του προμηθευτή, χωρίς επιβάρυνση για το δημόσιο.
Στην περίπτωση αυτή η παραλαβή και η μεταφορά από και προς θα γίνεται με ευθύνη και
έξοδα του προμηθευτή.
4. Η χρονική περίοδος της εγγύησης αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας
οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού, από την αρμόδια επιτροπή οριστικής παραλαβής.
Άρθρο 7
Τρόπος και χρόνος πληρωμής
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση
100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και εφόσον
υποβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
2. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει σε βάρος της
πίστωσης του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013 και του κωδικού
αριθμού εξόδων Κ.Α.Ε. 1723.
Άρθρο 8
Κρατήσεις - Φόρος εισοδήματος
Η παρούσα προμήθεια, υπόκεινται σε κρατήσεις σε ποσοστό 0,10% υπέρ της
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Επίσης, τον προμηθευτή, βαρύνει το αναλογικό τέλους
χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί της προαναφερθείσας κράτησης και 20% επί του
χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ, ενώ θα παρακρατηθεί, και ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 2198/84 φόρος εισοδήματος.
Άρθρο 9
Υποκατάσταση προμηθευτού – Υπεκμίσθωση - Εκχώρηση
1. Απαγορεύεται η υποκατάσταση του προμηθευτή. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η
εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την
έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο)
λογαριασμό από αυτά.
2. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να παραχωρήσει και ιδίως να υπεκμισθώσει σε
άλλον την προμήθεια των ειδών της παρούσας σύμβασης.
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3. Επίσης, δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματά που απορρέουν από
αυτή τη σύμβαση σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη
της Αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 10
Τροποποιήσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, μέσα στα όριά της, σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Άρθρο 11
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης
Ως προς τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της
σύμβασης και μη συμμόρφωσης σε τυχόν διατυπωμένες παρατηρήσεις, ισχύουν οι
διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του Π.Δ.118/2007.
Άρθρο 12
Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ’ ολοκλήρου την
προμηθεύτρια εταιρεία, η οποία αν δεν κάνει γνωστά με έγγραφό της στην Υπηρεσία, τα
περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία εντός 20ημέρου από τότε που συνέβησαν
αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναμία της για ολική ή μερική εκτέλεση της
σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα
δικαιώματά της που προκύπτουν απ’ αυτή.
Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η τυχόν επίσχεση
εργασίας του προσωπικού για οποιοδήποτε λόγο.
Άρθρο 13
Λοιποί Όροι
Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους, ισχύουν τα
αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. Φ1/2/οικ.31328/5840/30-10-2013 διακήρυξη του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γ.Γ.Κ.Α. και τη σχετική
προσφορά του προμηθευτή.
Άρθρο 14
Επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης,
επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.
2286/1995 (Α΄ 19) ”Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων“,
του Π.Δ/τος 118/2007 (Α΄ 150) ”Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)”,όπως
ισχύουν, και οι όροι της υπ’ αριθ. Φ1/2/οικ.31328/5840/30-10-2013 διακήρυξης του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γ.Γ.Κ.Α..
Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε
και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια
πρωτότυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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