
 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ             

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

ΕΡΜΕΙΟΝ 2 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥ-

ΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Α.Π. 7 – 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) 

Α.Π. 8 – 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277700) 

Α.Π. 9 – 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277701) 

 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
(ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Φ4-1068/27.08.2012)     

        

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει  

την Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Πράξεις  

«ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο  
δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π. 7 – Α.Π. 8 – Α.Π. 9)»               

(κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) 

οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται 

 από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) 

 

 

 
 

ΑΘΗΝΑ 2012 



   ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Ε.Σ.Ε.Ε.)                                                    Αθήνα 27-08-2012 

Μητροπόλεως 42 , Αθήνα 105 63                        Αριθμ.Πρωτ.: Φ4-1068/27.08.2012 

Τηλ: 210 – 32 59 200 

Fax: 210 – 32 59 239 

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Κώστας Σαμουρέλης, τηλ: 210 – 32 59 236 

        Δημήτρης Λάμπρου, τηλ: 210 – 32 59 221 

Ώρες υποδοχής: Καθημερινά 08:30 - 16:30 
 

Δ ΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλι-

σμού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως 25.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος Φ.Π.A., για τις ανάγκες των Πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμ-

ματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσε-

ων (Α.Π. 7 – Α.Π. 8 – Α.Π. 9)» (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοι-

χα), οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των πα-

ραπάνω Πράξεων. 
 

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

1.1. του N. 2286/1995 "Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων" (ΦEK 19 A΄), όπως ισχύουν. 

1.2. του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/16-3-2007) “Προσαρμογή της Ελληνικής Νο-

μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των δι-

αδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρε-

σιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 

την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

1.3. του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) “Κανονισμός Προμηθειών Δη-

μοσίου (Κ.Π.Δ.)“. 
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2. Την από 10η Ιουνίου 2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε.Ε. 

σύμφωνα με την οποία ορίζεται το Προεδρείο της Ε.Σ.Ε.Ε. ως το αρμόδιο 

συλλογικό όργανο για τη διαχείριση και τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις 

δράσεις της Ε.Σ.Ε.Ε. στο πλαίσιο των σε Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

Ε.Σ.Π.Α.. 

3. Τις αποφάσεις ένταξης των Πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα Δια Βίου 

Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π. 

7 – Α.Π. 8 – Α.Π. 9)» (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα), 

οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.  

4. Τις από 27 Μαρτίου 2012 Αποφάσεις του Προεδρείου της Ε.Σ.Ε.Ε. για την υ-

λοποίηση του υποέργου 1 «Υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευ-

σης» (των παραπάνω Πράξεων) με ίδια μέσα. 

5. Την από 22 Αυγούστου 2012 Απόφαση του Προεδρείου της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη 

διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

προμήθειας εξοπλισμού, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Υλοποίηση Προγραμ-

μάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης» (των παραπάνω Πράξεων).  

 
 
 

Π P O K H P Y Σ Σ O Y M E 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλι-

σμού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως 25.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος Φ.Π.A., για τις ανάγκες των Πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμ-

ματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσε-

ων (Α.Π. 7 – Α.Π. 8 – Α.Π. 9)» (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοι-

χα), οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των παραπάνω Πράξεων ως εξής: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Π/Υ 

«ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το αν-
θρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων» 
Α.Π. 7 - 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) 

9.743,95 € 

«ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το αν-
θρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων» 
Α.Π. 8 – 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 
277700) 

14.400,96 € 

«ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το αν-
θρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων» 
Α.Π. 9 – 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 
277701) 

855,09 €  

 

Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει 

να υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Εθνική Συνομοσπονδία Ελλη-

νικού Εμπορίου), στη διεύθυνση Μητροπόλεως 42, Αθήνα 10563, στο Τμήμα Γραμ-

ματείας, στον 4ο όροφο, μέχρι την Παρασκευή 28/09/2012 και ώρα 12:00, μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1.  

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Η διενέργεια του διαγωνι-

σμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 28/09/2012 και 
ώρα 12:00, στα γραφεία της Ε.Σ.Ε.Ε., Μητροπόλεως 42, Αθήνα 10563. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρό-

θεσμες και επιστρέφονται. 

H αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια. 

Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν : 

α) όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, 

β)  συνεταιρισμοί, 

γ)  ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προ-

σμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Kατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:  

 α) Tις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) “Κανονισμός Προμη-

θειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)“ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 

 β)  Tους κατωτέρω όρους: 
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1. ΕΙΔΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο εξοπλισμός που ζητείται από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο του παρόντος δι-

αγωνισμού, περιλαμβάνει: 

- Είκοσι πέντε (25) Φορητούς Η/Υ (Laptop), 

- Τέσσερις (4) Η/Υ Desktop,  

- Ένα (1) Firewall router 

- Δύο (2) Μεταγωγείς (Network Switches) 

- Τέσσερις (4) Μνήμες 

Οι ποσότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών εξοπλισμού 

αναφέρονται στο επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ που αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας διακήρυξης. 

Ο τύπος και η ποσότητα όλων των προς προμήθεια ειδών εξοπλισμού θα πρέπει να 

αναγράφονται στην προσφορά των διαγωνιζομένων. 

Όλα τα προς προμήθεια είδη εξοπλισμού θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και 

να εξυπηρετούν τις ανάγκες του έργου. 

 
2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

H παράδοση του συνόλου των ειδών εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί με φροντίδα 

και έξοδα του αναδόχου στον χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή, όσο το 

δυνατόν συντομότερα και όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες 

από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Α-

ναθέτουσα Αρχή για την ακριβή ημερομηνία παράδοσης τουλάχιστον δύο (2) εργά-

σιμες ημέρες πριν την παράδοση.  

 
3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα διενεργηθεί από ειδική επιτροπή 

της Αναθέτουσας Αρχής (τριμελής Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης ποιότη-

τας των παραδοτέων), η οποία θα συντάξει το σχετικό πρακτικό παραλαβής, σύμ-

φωνα με τα άρθρα 27 και 28 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) “Κανονι-

σμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)“. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επι-

τροπής Παρακολούθησης & παραλαβής του Έργου, την αντικατάσταση των προς 

προμήθεια ειδών από τον Ανάδοχο, εφόσον διαπιστωθεί, είτε κατά την παραλαβή 

τους είτε κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησής τους, ότι είναι ελαττωματικά / ακατάλλη-

λα. 

 

4. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

H πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού παρα-

λαβής (από την τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης ποιότητας των πα-

ραδοτέων) και τη σχετική εντολή του Υπευθύνου Έργου, με χρηματικό ένταλμα στο 

όνομά του βάσει των νομίμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, 

δελτίο φορολογικής ενημερότητας και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτω-

ση μη αυτοπροσώπου εμφάνισης του δικαιούχου).  

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, με πρόταση του Υπευθύνου του έργου, να καταγγείλει 

και να λύσει μονομερώς τη σχετική σύμβαση εφόσον υφίσταται σοβαρός λόγος μέχρι 

της περατώσεως του έργου, δια σχετικής ανακοινώσεως προς τον εργολήπτη. Ση-

μαντικός λόγος καταγγελίας της συμβάσεως αποτελεί ενδεικτικά η διακοπή χρηματο-

δότησης του προγράμματος ή η εξάντληση των σχετικών πιστώσεων. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επιθυμεί τα χρήματα να μεταβιβασθούν σε λο-

γαριασμό του με εντολή μεταφοράς σε εμπορική τράπεζα τα δικαιολογητικά που 

πρέπει να προσκομίσει είναι τα εξής : 

α. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ A.E: Aπόσπασμα Πρακτικών Συνεδρία-

σης του Διοικητικού Συμβουλίου της A.E. από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα 

εκπροσωπούντα την Eταιρεία και δεσμεύοντα αυτήν με την υπογραφή τους πρόσω-

πα. 

β. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες , 

Ετερόρρυθμες και EΠE): Tο τελευταίο καταστατικό και Βεβαίωση του αρμοδίου τμή-

ματος του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει στο μεταξύ επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα 

που εκπροσωπούν την Εταιρεία. 

Ο Φ.Π.A. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
 
 

6 / 24 



5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

5.1 KATAPTIΣH KAI YΠOBOΛH ΠPOΣΦOPΩN 

Mε ποινή να μη γίνουν αποδεκτές: 

5.1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκε-

λος) δακτυλογραφημένες ή καθαρογραμμένες, με αντίγραφο, υποχρεωτικά 

στην ελληνική γλώσσα (δηλ. εις διπλούν). 

5.1.2 Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την επω-

νυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλε-

κτρονική διεύθυνση (e-mail) του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδεί-

ξεις: 

Προσφορά 
Διακήρυξη με αρ. πρωτ.: Φ4-1068/27.08.2012 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤHN ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Α.Π. 7 – Α.Π. 8 – Α.Π. 9)» 
(ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΠΣ: 277690, 277700 ΚΑΙ 277701 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Αναθέτουσα Αρχή:  
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) 
Μητροπόλεως 42, Αθήνα 10563 

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 28/09/2012 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρω-
τόκολλο » 

Στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων θα αναγράφονται οι επωνυμίες 

των μελών τους και τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 

αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του εκ-

προσώπου τους. 

5.1.3 Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει, επιπλέον, να περιλαμβάνει 

τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους: 

5.1.3.1 Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα 

περιλαμβάνει: 

Α. «ΕΠΙΣΤΟΛΗ», στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή 

Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά. 

7 / 24 



Β. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τα οποία περιλαμβάνουν: 

1. Νομιμοποιητικά έγγραφα: Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό 

πρόσωπο, προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού και των 

τυχόν τροποποιήσεων αυτού, και έγγραφο της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρ-

χής που να αποδεικνύει τη νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου και τις 

τροποποιήσεις που τυχόν έχουν γίνει στο Καταστατικό του. Σε περίπτωση 

ΑΕ και ΕΠΕ επιπλέον τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης. Επίσης σε περί-

πτωση ΑΕ, προσκομίζεται επικυρωμένο Πρακτικό ΔΣ και το αντίστοιχο ΦΕΚ 

δημοσίευσης αυτού, από το οποίο προκύπτουν όλα τα μέλη του ΔΣ και κάθε 

άλλο όργανο εκπροσώπησης της ΑΕ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων εί-

ναι φυσικό πρόσωπο, προσκομίζεται βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από 

την αρμόδια διοικητική Αρχή. Σε περίπτωση σύμπραξης, προσκομίζονται τα 

αντίστοιχα ως άνω έγγραφα για κάθε μέλος της σύμπραξης. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α’75, όπως εκάστοτε ισχύει, με 

θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του δι-

αγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και στον οποίο δηλώνεται ότι μέχρι και 

την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς οι προσφέροντες: 

- αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

- η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακή-

ρυξης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώ-

ση, 

- δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανά-

λογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώ-

χευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασί-

α, 

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους, 

- δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχουν κη-

ρυχθεί έκπτωτοι, δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, είναι συνεπείς στην 

εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώ-
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σεών τους προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα. (Προκειμένου δε για 

αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι τα παραπάνω ισχύουν στη χώρα ε-

γκατάστασής τους), 

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα 

από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρ-

θρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή άλλο ισοδύναμο οργανι-

σμό ή επαγγελματική ένωση, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνι-

σμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδ. α της παρ.2 

του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007. 

- αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προ-

σκόμιση, κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όλων των δικαιολογητικών 

που αποδεικνύουν την μη συνδρομή στο πρόσωπό τους των λόγων α-

ποκλεισμού που αναφέρονται ανωτέρω και σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 6 και 20 του Π.Δ.118/07. 

5.1.3.2 Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβά-

νει: 

Α. «ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ», συμπληρωμένους από κάθε υποψήφιο 

ανάδοχο, με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Συγκεκρι-

μένα, πρόκειται για τους παρακάτω Πίνακες του Παραρτήματος Α: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Υ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ Η/Υ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ FIREWALL 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ 

(Network Switches) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΝΗΜΩΝ 

Β. «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή ΕΓΓΡΑΦΑ», που τεκμηριώνουν ή αποσαφη-

νίζουν τις απαντήσεις του υποψηφίου αναδόχου, στις σχετικές στήλες των 

Πινάκων Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α. 

5.1.3.3 Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμ-

βάνει συμπληρωμένη τη Φόρμα οικονομικής προσφοράς υποψηφίων ανα-

δόχων του Παραρτήματος Β. 
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5.1.4  H αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

για την διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού. 

5.1.5  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της 

Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυ-

τές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις 

από την αρμόδια Eπιτροπή. 

5.1.6  Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προ-

σφορά απορρίπτεται. 

5.1.7  Η απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές (όπως αυτές τεκμηριώνονται στο 

Παράρτημα Α της Διακήρυξης) αποτελεί αίτιο απόρριψης της προσφοράς. 

5.1.8   Επισημαίνεται ότι: 

5.1.8.1 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, 

σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) “Κανο-

νισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)“. 

5.1.8.2 Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη 

λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται 

από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της 

Yπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Ση-

μειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπά-

νω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζη-

τήθηκαν. 

 

5.2 TIMEΣ 

5.2.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση του εμπορεύματος ε-

λευθέρου. 

5.2.2 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τι-

μή ανά είδος ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα όλων των 

ειδών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

5.2.3 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδε-

κτες. 

5.2.4 Oι τιμές θα δίδονται ως εξής: 
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5.2.4.1  Tιμή χωρίς Φ.Π.A. ανά είδος και ποσότητα είδους. 

5.2.4.2 Ποσοστό Φ.Π.A. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος υπό προμή-

θεια (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.A. αυτός θα δι-

ορθώνεται από την Yπηρεσία). H τιμή χωρίς Φ.Π.A. θα λαμβάνεται 

για τη σύγκριση των προσφορών. 

5.2.5 Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα 

του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α θα δίδεται υπο-

χρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά, σύμφωνα με την παράγρα-

φό 5.2.4.  Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή όλων 

των προσφερομένων ειδών.    

5.2.6 H Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 

συμμετέχοντες  υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

5.2.7 Γενικά ισχύουν ό,τι ορίζει το άρθρο 16 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-

2007) “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)“. 

 

5.3    ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

5.3.1  Για τυχόν προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής 

προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, 

εφαρμόζεται το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) “Κανονισμός 

Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)“. 

 

5.4    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

   5.4.1  Oι προσφορές κατά φύλλο πρέπει να φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα 

του συμμετέχοντος. 

   5.4.2  H Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, δύναται να ζητήσει 

από τους υποψήφιους αναδόχους, κατάθεση δείγματος των προσφερόμενων 

ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και κα-

ταλληλότητας των ειδών. 

   5.4.3 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για απο-

ζημίωση από κάθε αιτία κατά την διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί 

με τον Ανάδοχο.  
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  5.4.4  Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την 

υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του 

Αναδόχου. 

  5.4.5   Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας 

Αρχής, από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα 

στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα. 

  5.4.6  Στις αναγραφόμενες τιμές της προσφοράς θα περιλαμβάνεται η αξία των ειδών 

και οι νόμιμες κρατήσεις. 

  5.4.7  Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει παραλαβή είδους του αναδόχου αν δεν δια-

πιστωθεί και βεβαιωθεί από την αρμόδια επιτροπή ότι το είδος πληροί της 

προδιαγραφές. 

  5.4.8   Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της σύμβασης 

οιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέουν από αυτή απαγο-

ρεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

  5.4.9  Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες που περι-

γράφονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Α, σύμφωνα με το άρθρο 21, 

παρ. α του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) “Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)“. 

  5.4.10  Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

20, του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) “Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)“.  

 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

κ. Βασίλειος Κορκίδης 

 

 

 

Επισυνάπτονται:  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΦΟΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  Φ4 - 1068 / 27-08-2012) 

 
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πέντε (5) Πίνακες συμ-

μόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.  

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Πίνακες: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Υ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ Η/Υ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ FIREWALL 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ 
(Network Switches) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΝΗΜΩΝ 

 
Ο υποψήφιος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του Πίνακα Συμμόρ-

φωσης. Τα βασικά χαρακτηριστικά των ειδών εξοπλισμού περιγράφονται στη στήλη 

«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», ενώ ο ακριβής ποιοτικός ή ποσοτικός προσδιορισμός τους αποτυ-

πώνεται στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ», με αναφορά είτε σε αριθμητικές τιμές είτε σε πε-

ραιτέρω εξειδικευμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά είτε στη λέξη ΝΑΙ. Η μη ικανοποίηση 

των κριτηρίων αυτών δύναται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής να επιφέρει 

την απόρριψη της προσφοράς.  

Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» θα συμπληρωθεί 

υποχρεωτικά από τους υποψηφίους είτε με συγκεκριμενοποίηση των επιμέρους 

στοιχείων που ζητά το κριτήριο είτε με αριθμητική τιμή, όπου αυτή απαιτείται. Η χρή-

ση της λέξεως «ΝΑΙ» ή άλλης μονολεκτικής απάντησης, μπορεί να γίνει μόνο αν στη 

στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» της συγκεκριμένης γραμμής γίνεται χρήση της και εάν και εφό-

σον το προτεινόμενο είδος δικαιολογεί τη χρήση της. Σε αντίθετη περίπτωση, θα συ-

μπληρωθεί με την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η απά-

ντηση είναι «ΟΧΙ».  

Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» γίνεται συγκεκριμένη 

παραπομπή στη σελίδα των επισυναπτόμενων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων 

του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του της στήλης 
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«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ». Οι παραπομπές στα εγχειρίδια θα γίνο-

νται με τη μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους Πίνακες μαζί 

με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κ.λπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθμοί 

θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τμημάτων τους, αν είναι ογκώδη.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Υ 
 

 

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1 ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙ-ΣΤΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΜΟΝΑΔΩΝ: 25   

1.1 Λειτουργικό σύστημα  Windows 7 Home Pre-
mium® 64bit   

1.2 Τεχνική πλατφόρμα    

1.2.1 Πλατφόρμα 
Συμβατή με Τεχνολογία 
επεξεργαστή Intel® Core® 
2ης Γενιάς ή ισοδύναμο 

  

1.2.2 Chipset 
Σετ Ολοκληρωμένων  
Intel® 6 series chipset ή 
ισοδύναμο. 

  

1.3 Τομέας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας     

1.3.1 Τύπος μικροεπεξεργαστή 

Τεχνολογία επεξεργαστή 
Intel® Core® 2ης Γενιάς, 2 
πυρήνων και άνω ή ισοδύ-
ναμο 

  

1.3.2 Ταχύτητα μικροεπεξεργαστή (GHz) ≥ 2   

1.3.3 Μνήμη CPU Cache (MB) ≥ 3   

1.3.4 Δίαυλος συστήματος (MHz) ≥ 1066   

1.3.5 Αριθμός πυρήνων ≥2   

1.4 Μνήμη     

1.4.1 Ταχύτητα μνήμης (MHz) ≥ 1333   

1.4.2 Τύπος μνήμης DDR3   

1.4.3 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη (MB) ≥ 8096   

1.4.4 Μέγεθος μνήμης (MB) ≥ 4096   

1.5 Μονάδες δίσκου     

1.5.1 Τύπος μονάδας οπτικού δίσκου DVD+-RW/+-R DL/RAM ή 
ισοδύναμο   

1.5.2 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου (GB) ≥ 300   

1.5.3 Ταχύτητα σκληρού δίσκου (rpm) ≥ 5400   

1.5.4 Τοποθέτηση μονάδας οπτικού δίσκου Ενσωματωμένο   

1.5.5 Τύπος σκληρού δίσκου Serial ATA II   

1.6 Οθόνες υπολογιστών     

1.6.1 Τύπος οθόνης Οθόνη LCD ή LED   

1.6.2 Μέγεθος διαγωνίου (in) ≥ 15,4   

1.6.3 Φορμά ανάλυσης ≥1280 x 800   

1.6.4 Τύπος ανάλυσης WXGA ή ισοδύναμο   

1.7 Γραφικά     

1.7.1 Chip κάρτας γραφικών 

Αυτόνομο ολοκλήρωμα 
κάρτας γραφικών(stand 
alone, αποκλειστικής χρή-
σης) 

  

1.7.2 Αποκλειστική μνήμη κάρτας γραφικών (ΜΒ) ≥ 512   

1.8 Διασυνδέσεις     
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1.8.1 Είσοδος DC ΝΑΙ   

1.8.2 Υποδοχή κάρτας SD ΝΑΙ   

1.8.3 Υποδοχή μικροφώνου ΝΑΙ   

1.8.4 Θύρα άμεσης σύνδεσης RJ-45 (δίκτυο) ΝΑΙ   

1.8.5 Θύρα USB (αριθμός) ≥3   

1.8.6 Έκδοση USB ≥2.0   

1.8.7 Υποδοχή σύνδεσης VGA για οθόνη 1   

1.8.8 Έξοδος τηλεόρασης 2   

1.8.9 Έξοδος HDMI ΝΑΙ   

1.8.10 Έξοδος ήχου 1   

1.8.11 Τύπος/τύποι εξόδου ήχου Στερεοφωνικά ηχεία/έξοδος 
για ακουστικά   

1.9 Δυνατότητα σύνδεσης     

1.9.1 Ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο LAN ΝΑΙ   

1.9.2 Μέγ. ρυθμός μεταφοράς δεδομένων ασύρματου δικτύου 
LAN (Mbps) ≥ 150   

1.9.3 Εμβέλεια ασύρματου δικτύου LAN (m) 100   

1.9.4 Ασύρματο LAN 802.11a/b/g/n ΝΑΙ   

1.9.5 Ενσωματωμένο Bluetooth™ 2.0 + EDR ή ισοδύναμο ΝΑΙ   

1.9.6 Δίκτυο Ethernet 10/100/1000 ΝΑΙ   

1.10 Πολυμέσα     

1.10.1 Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία ΝΑΙ   

1.10.2 Συμβατό με το σύστημα ήχου των Windows® ΝΑΙ   

1.11 Ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή    

1.11.1 Ενσωματωμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΝΑΙ   

1.11.2 Αισθητήρας εικόνας (εκατομμύρια pixel) ≥ 1   

1.11.3 Λειτουργία κινούμενων εικόνων ΝΑΙ   

1.12 Τομέας πληκτρολογίου    

1.12.1 Επιφάνεια αφής ΝΑΙ   

1.13 Γενικά Χαρακτηριστικά    

1.13.1 Ειδικά κουμπιά 
Κουμπί λειτουργίας, διακό-
πτης ασύρματου δικτύου, 
πλήκτρα συντόμευσης 

  

1.13.2 Ενσωματωμένο μικρόφωνο ΝΑΙ   

1.13.3 Άμεση ενεργοποίηση ΝΑΙ   

1.14 Παρεχόμενα αξεσουάρ    

1.14.1 Τροφοδοτικό ΝΑΙ   

1.14.2 Μπαταρία ΝΑΙ   

1.14.3 Καλώδιο ρεύματος ΝΑΙ   

1.14.4 Τσάντα μεταφοράς ΝΑΙ   

1.15 Βάρος    

1.15.1 Βάρος με την παρεχόμενη μπαταρία και την παρεχόμενη μονάδα δίσκου (kg) ≤ 3   
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1.16 Μπαταρία     

1.16.1 Battery Type Μπαταρία ιόντων λιθίου   

1.16.2 Διάρκεια ζωής μπαταρίας (ελάχ., λεπτά) ≥100   

1.17 Εγγύηση που δίνει ο κατασκευαστής του προϊό-
ντος (έτη) ≥ 2   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ Η/Υ 

 

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

2 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΜΟΝΑΔΩΝ: 4   

2.1 Λειτουργικό σύστημα  Windows 7® Professional 
Greek 64bit    

2.2 Τεχνική πλατφόρμα    

2.2.1 
Πλατφόρμα Συμβατή με Τεχνολογία 

επεξεργαστή Intel® Core® 
2ης Γενιάς ή ισοδύναμο 

  

2.2.2 Chipset 
 

Σετ Ολοκληρωμένων  
Intel® 6 series chipset ή 
ισοδύναμο. 

  

2.3 Τομέας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας     

2.3.1 Τύπος μικροεπεξεργαστή 

Τεχνολογία επεξεργαστή 
Intel® Core® 2ης Γενιάς, 2 
πυρήνων και άνω ή ισοδύ-
ναμο 
Με ημερομηνία πρώτης 
κυκλοφορίας όχι μεγαλύτε-
ρη των 4 μηνών. 

  

2.3.2 Ταχύτητα μικροεπεξεργαστή (GHz) ≥ 2   

2.3.3 Μνήμη CPU Cache (MB) ≥ 3   

2.3.4 Δίαυλος συστήματος (MHz) ≥ 1066   

2.3.5 Αριθμός πυρήνων ≥2   

2.4 Μνήμη     

2.4.1 Ταχύτητα μνήμης (MHz) ≥1333   

2.4.2 Τύπος μνήμης DDR3    

2.4.3 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη (MB) ≥ 8096   

2.4.4 Μέγεθος μνήμης (MB) ≥ 4096   

2.5 Μονάδες δίσκου     

2.5.1 Τύπος μονάδας οπτικού δίσκου DVD+-RW/+-R DL/RAM ή 
ισοδύναμο   

2.5.2 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου (GB) ≥ 300   

2.5.3 Ταχύτητα σκληρού δίσκου (rpm) ≥ 5400   

2.5.4 Τοποθέτηση μονάδας οπτικού δίσκου Ενσωματωμένο   

2.5.5 Τύπος σκληρού δίσκου Serial ATA II   

2.6 Οθόνες υπολογιστών     

2.6.1 Τύπος οθόνης Οθόνη LCD ή LED    

2.6.2 Μέγεθος διαγωνίου (in) ≥18,5   

2.6.3 Φορμά ανάλυσης ≥1280 x 800   

2.6.4 Ενσωματωμένα ηχεία ΝΑΙ   

2.7 Γραφικά     

2.7.1 Chip κάρτας γραφικών 

Αυτόνομο ολοκλήρωμα 
κάρτας γραφικών(stand 
alone, αποκλειστικής χρή-
σης) 

  

2.7.2 Αποκλειστική μνήμη κάρτας γραφικών (ΜΒ) ≥ 512   

2.8 Διασυνδέσεις     
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

2.8.1 Είσοδος DC ΝΑΙ   

2.8.2 Υποδοχή μικροφώνου ΝΑΙ   

2.8.3 Θύρα άμεσης σύνδεσης RJ-45 (δίκτυο) ΝΑΙ   

2.8.4 Θύρα USB (αριθμός) ≥4   

2.8.5 Έκδοση USB ≥2.0   

2.8.6 Υποδοχή σύνδεσης VGA για οθόνη 1   

2.8.7 Έξοδος HDMI ΝΑΙ   

2.8.8 Έξοδος ήχου ΝΑΙ   

2.8.9 Τύπος/τύποι εξόδου ήχου Στερεοφωνικά ηχεία/έξοδος 
για ακουστικά   

2.9 Δυνατότητα σύνδεσης     

2.9.1 Ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο LAN ΝΑΙ   

2.9.2 Μέγ. ρυθμός μεταφοράς δεδομένων ασύρματου δικτύου 
LAN (Mbps) 

≥150   

2.9.3 Εμβέλεια ασύρματου δικτύου LAN (m) 100   

2.9.4 Ασύρματο LAN 802.11a/b/g/n ΝΑΙ   

2.9.5 Ενσωματωμένο Bluetooth™ 2.0 ή ανώτερο ΝΑΙ   

2.9.6 Δίκτυο Ethernet 10/100/1000 ΝΑΙ   

2.10 Γενικά Χαρακτηριστικά    

2.10.1 
Να συνοδεύεται από πλήρη φυλλάδια του κατασκευα-
στή, οδηγούς συσκευών, λειτουργικό σύστημα και πα-
ρελκόμενα 

ΝΑΙ 
  

2.10.2 Ανακατασκευή ΟΧΙ   

2.11 Παρεχόμενα αξεσουάρ    

2.11.1 Πληκτρολόγιο ΝΑΙ   

2.11.2 Ποντίκι optical NAI   

2.11.3 Καλώδιο ρεύματος ΝΑΙ   

2.11.4 Καλώδιο Δικτύου  ΝΑΙ   

2.12 Εγγύηση που δίνει ο κατασκευαστής του προϊό-
ντος (έτη) ≥ 3   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ FIREWALL 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

3 FIREWALL ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ: 1

  

3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

3.1.1 Αριθμός μονάδων  1   

3.1.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής.  ΝΑΙ   

3.1.3 Η λειτουργικότητα Firewall πρέπει να υλοποιείται σε εξειδι-
κευμένο hardware. ΝΑΙ   

3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

3.2.1 Συνολική ρυθμαπόδοση (Throughput)  ≥ 800Mbps   

3.2.2 
Υποστήριξη  αυτόνομα, ή σε συνεργασία με άλλο λογισμικό 
υπηρεσιών  content filtering, Antispam, Antivirus, IPS και 
Application Control,  

ΝΑΙ   

3.2.3 
Συνολική ρυθμαπόδοση με ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες 
content filtering, Antispam, Antivirus, IPS και Application 
Control 

≥ 70Μbps   

3.2.4 Συνολική ρυθμαπόδοση VPN 3DES ≥ 150Mbps   

3.2.5 Αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων  ≥ 40.000   

3.2.6 Αριθμός Ethernet θυρών  10/100/1000. Η κάθε θύρα να 
μπορεί να ρυθμιστεί αυτόνομα ως LAN / WAN / DMZ ≥ 6   

3.2.7 Να διαθέτει USB και σειριακή θύρα ΝΑΙ   

3.2.8 Ελάχιστος αριθμός θυρών που να μπορούν να ρυθμιστούν 
ως WAN  ≥ 4   

3.2.9 
Υποστήριξη συνδεσμολογίας υψηλής διαθεσιμότητας (Ac-
tive/Stand by ή/και Active / Active) χωρίς αναβάθμιση λογι-
σμικού 

NAI   

3.2.10 Υποστήριξη SSL VPN καναλιών  ≥ 50   

3.2.11 Υποστήριξη Stateful Packet Inspection ΝΑΙ   

3.2.12 Υποστήριξη unicast και multicast ΝΑΙ   

3.2.13 Υποστήριξη Network Address Translation (NAT) και Port 
Address Translation (PAT) ΝΑΙ   

3.2.14 Υποστήριξη ΝΑΤ και PAT ανά πολιτική (Policy) NAI   

3.2.15 Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης (static routes) ΝΑΙ   

3.2.16 Υποστήριξη δυναμικής δρομολόγησης (ενδεικτικά αναφέρο-νται  RIP v1 v2, OSPF, BGP4) ΝΑΙ   

3.2.17 Υποστήριξη εικονικών interfaces (VLANs) ≥ 50   

3.2.18 Υποστήριξη πρωτοκόλλων πιστοποίησης χρηστών. Να ανα-φερθούν τα πρωτόκολλα που υποστηρίζονται  ΝΑΙ   

3.2.19 Δυνατότητα επιθεώρησης σε βάθος (Deep Packet Inspec-
tion)  ΝΑΙ   

3.2.20 Υποστήριξη IPS  ( DDOS, PAD, port scanning, spoofing 
attacks κ.λ.π) ΝΑΙ   

3.2.21 Δυνατότητα επιθεώρησης πρωτοκόλλων (protocol inspec-
tion), για τα πρωτόκολλα: SMTP, POP3, DNS, FTP ΝΑΙ   

3.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ    

3.3.1 Να αναφερθούν οι τρόποι διαχείρισης του συστήματος ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

3.3.2 
Υποστήριξη τοπικής διαχείρισης μέσω command line inter-
face (CLI) /και διαχείριση μέσω γραφικού περιβάλλοντος 
(Web Based)  

ΝΑΙ   

3.3.3 Υποστήριξη αναφορών της κίνησης και των επιθέσεων και 
εξαγωγή αυτών σε Excell, PDF, και mail  ΝΑΙ   

3.3.4 

Υποστήριξη καταγραφής της κατανάλωσης του Bandwidth, 
και του όγκου των δεδομένων ανά σύνδεση,  χρήστη, πρω-
τόκολλο, source, destination σε πραγματικό χρόνο μe δυ-
νατότητα φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων  

ΝΑΙ   

3.3.5 Υποστήριξη περιορισμού ή αποκλεισμού σε πραγματικό 
χρόνο, διασύνδεσης, σε επίπεδο source ή destination   ΝΑΙ   

3.3.6 Υποστήριξη Telnet, SSH και HTTPS ΝΑΙ   

3.3.7 
Υποστήριξη καταγραφής συμβάντων (logging) με δυνατό-
τητα τοπικού φιλτραρίσματος των αρχείων συμβάντων 
(logs) 

ΝΑΙ   

3.3.8 Υποστήριξη του πρωτοκόλλου SNMP v1, v2 και v3 ΝΑΙ   

3.4 ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

3.4.1 Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά standards, 
certifications. ΝΑΙ   

3.4.2 
Να συνοδεύεται από υπηρεσία άμεσης αντικατάστασης την 
επόμενη εργάσιμη  ημέρα σε περίπτωση αστοχίας υλικού ή 
λογισμικού για διάρκεια τριών ετών 

ΝΑΙ   

3.4.3 
Να συνοδεύεται από τις ανανεώσεις των υπηρεσιών content 
filtering, Antispam, Antivirus, IPS και Application Control για 
τρία έτη 

ΝΑΙ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ  
           (Network Switches) 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

4 ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ (Network Switches) ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ: 2 

  

4.1 Γενικά χαρακτηριστικά    

4.1.1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.  ΝΑΙ   

4.1.2 Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19” ΝΑΙ   

4.1.3 Να αναφερθεί ο αριθμός των τεμαχίων στην προτεινό-
μενη υλοποίηση. 2   

4.2 Απόδοση    

4.2.1 Switching Capacity σε  Gbps  >=48   

4.2.2 Ταχύτητα μεταγωγής πακέτων (Throughput)  σε Mpps  >=35   

4.2.3 Υποστήριξη 10ΚΒ Jumbo Frame size  NAI   

4.2.4 Αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων  >=8.000   

4.3 Διεπαφές    

4.3.1 UTP θύρες τεχνολογίας GigabitEthernet (10/100/1000 
Base-ΤΧ) >=24   

4.3.2 Οπτικές θύρες τεχνολογίας GigabitEthernet (1000Base-
Χ) με υποδοχές για οπτικούς προσαρμογείς (SFP) >=2   

4.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά επιπέδου L2     

4.4.1 Να αναφερθεί ο αριθμός των υποστηριζόμενων 802.1Q 
VLANs ΝΑΙ   

4.4.2 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d/w spanning-tree πρωτοκόλ-
λου ΝΑΙ   

4.4.3 Υποστήριξη Link Aggregation Control Protocol (LACP) 
βάσει του προτύπου 802.3ad ΝΑΙ   

4.4.4 Υποστήριξη IGMP snooping v1 & v2    

4.5 Διαχείριση    

4.5.1 Υποστήριξη SNMP v1, v2C, v3 ΝΑΙ   

4.5.2 Αναβάθμιση λογισμικού μέσω FTP και Web ΝΑΙ   

4.5.3 Αναγνώριση όλων των ομοειδών μεταγωγών του δι-
κτύου ΝΑΙ   

4.5.4 
Το λογισμικό του μεταγωγέα να περιλαμβάνει ενσωμα-
τωμένο γραφικό εργαλείο για διαχείριση μέσα από Web 
browser (web management) 

ΝΑΙ   

4.5.5 Υποστήριξη αποθήκευσης των ρυθμίσεων και restore 
μέσω FTP ΝΑΙ   

4.6 Άλλα χαρακτηριστικά συστήματος    

4.6.1 Mean Time Between failure (MTBF) σε ώρες >=250.000   

4.6.2 Κατανάλωση σε Watt <=20   

4.6.3 Οι συσκευές θα παραδοθούν τοποθετημένες σε Rack 
τα οποία θα προσφερθούν στο πλαίσιο του Έργου. ΝΑΙ   

4.6.4 Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά stan-
dards, certifications. NAI   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΝΗΜΩΝ 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

5.1 ΜΝΗΜΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ: 3 

  

5.1.1 Module Size: 4GB kit (2GBx2)   

5.1.2 Package: 240-pin DIMM   

5.1.3 Feature: DDR2 PC2-5300   

5.1.4 DDR2 PC2-5300    

5.1.5 CL=5    

5.1.6 Fully Buffered    

5.1.7 ECC    

5.1.8 DDR2-667    

5.1.9 1.8V    

5.1.10 256Meg x 72    

5.2 ΜΝΗΜΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 

  

5.2.1 Module Size: 4GB kit (2GBx2)    

5.2.2 Package: 240-pin DIMM    

5.2.3 Feature: DDR2 PC2-5300    

5.2.4 DDR2 PC2-5300    

5.2.5 CL=5     

5.2.6 Registered     

5.2.7 ECC    

5.2.8 DDR2-667    

5.2.9 1.8V    

5.2.10 256Meg x 72    

5.2.11 Low Profile    



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΦΟΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ  
(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  Φ4 - 1068 / 27-08-2012) 
 
 
 

A/A  ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ    
(σε ευρώ     

χωρίς ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ     
(σε ευρώ    

χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ 
(23%) 

ΚΟΣΤΟΣ  
(σε ευρώ  
με ΦΠΑ) 

1 ΦΟΡΗΤΟΙ Η/Υ 25     
2 ΣΤΑΘΕΡΟΙ Η/Υ 4     
3 FIREWALL 1     
4 ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ (Network Switches) 2     

5.1 ΜΝΗΜΕΣ                           3     
5.2 ΜΝΗΜΕΣ                           1     

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ):  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (σε ευρώ με ΦΠΑ):  

 
 


	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
	Π P O K H P Y Σ Σ O Y M E
	ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
	ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
	ΦΟΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 
	(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  Φ4 - 1068 / 27-08-2012)


