Κ.Ε.Κ. - ΕΛ.ΤΑ.

Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡ.: 02/2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Υ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 13.500,00 €
(πλέον ΦΠΑ)

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

1.- Η Ανώνυμος Εταιρεία Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ΕΛΤΑ προκηρύσσει
διαγωνισμό με διαδικασίες διαπραγμάτευσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή για την προμήθεια του είδους που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΦΟΡΗΤΟΙ Η/Υ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

14.03.001

ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

15 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ

13.500,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΕΚ- ΕΛΤΑ, ΕΤΟΥΣ
2014

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 των ειδικών όρων της
διακήρυξης.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΚΕΚ – ΕΛΤΑ, Αδριανουπόλεως 45, 160 70 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, 3Ος
όροφος, 5Ο κλιμακοστάσιο, με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του
αναδόχου (Παράγραφος 1 των Ειδικών Όρων)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΕ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1.- Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΚ - ΕΛΤΑ Α.Ε. στην Καισαριανή (οδός
Αδριανουπόλεως 45, 3ος όροφος, 5ο κλιμακοστάσιο, τηλ.: 210-3353894 ), στις 18 Δεκεμβρίου

2014 ημέρα Πέμπτη ώρα 12:00.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό, πρέπει μέχρι την παραπάνω ορισθείσα
ημερομηνία και ώρα να καταθέσουν έγγραφες προσφορές. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα
η αρμόδια επιτροπή του ΚΕΚ - ΕΛΤΑ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
2.-Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:
 Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του ΕΛΤΑ (Φ.Ε.Κ. 1074/13-8-01).


Την από 08/12/2014 τεχνική περιγραφή απαιτήσεων που επισυνάπτεται.

 Τους Γενικούς όρους και τους τυχόν Ειδικούς όρους, ως αυτοί αναφέρονται παρακάτω.
3.- Δικαίωμα υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό έχουν:
 Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 Συνεταιρισμοί
 Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
 Κοινοπραξίες προμηθευτών.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
1.- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1.- Οι προσφορές θα υποβληθούν σφραγισμένες σε ένα αντίγραφο στην Ελληνική
γλώσσα.
1.2.-Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές
για ενενήντα [90] ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας
διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
1.3.- Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφεται κατά τρόπο εμφανή:
 Η λέξη "προσφορά"
 Ο αριθμός της διακήρυξης
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
 Το αντικείμενο του διαγωνισμού
 Τα στοιχεία του αποστολέα.
1.4.- Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία.
Μαζί με την προσφορά οι προμηθευτές πρέπει να προσκομίσουν :
 Υπεύθυνη Δήλωση (Άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό
πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση και ότι εφόσον τους ζητηθεί, θα
προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά προς απόδειξη των ανωτέρω.
 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών (3)
τελευταίων χρόνων και ειδικότερα, η αξία, οι ημερομηνίες παράδοσης και οι
παραλήπτες (Δημοσίου ή ιδιωτικού).
1.5.- Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της ποσότητας του υπό
προμήθεια είδους.
1.6.- Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή
απόκλιση του
προσφερομένου είδους σε σχέση με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.
Εφιστάται η προσοχή των συμμετασχόντων ώστε η προσφορά να περιέχει
απαραίτητα όλα τα τεχνικά στοιχεία του υπό προμήθεια είδους και το χρόνο
παράδοσης.
1.7.- Επισημαίνεται ότι :
 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή, είτε ενώπιον
της, είτε εγγράφως. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με
τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν.
 Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση
υποβολής εναλλακτικών προσφορών ή εναλλακτικών λύσεων οι προσφορές (κύριες
και εναλλακτικές) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά
θα απορρίπτεται.
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2.- ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί από τον
διαγωνισμό υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της παραγγελίας
ύψους 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτής, χωρίς το Φ.Π.Α.
3.- ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ, για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέσα
στις αποθήκες του ΕΛΤΑ στην Αθήνα, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι τιμές θα δίνονται ως εξής :
 Τιμή μονάδος , χωρίς Φ.Π.Α
 Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος
Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που
υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α, θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε
μέρος από αυτά. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του
προσφερόμενου είδους (δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.) και όχι στις τιμές των μερών.
Το ΚΕΚ - ΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

4.- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Για την αξιολόγηση των προσφορών να ληφθεί υπόψη:
 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και την τεχνική περιγραφή
της
διακήρυξης.
 Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα τιμή στην αγορά για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.
 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή (δεν συμπεριλαμβάνεται ο
Φ.Π.Α.), εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές
σύμφωνα με τους όρους και την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.
5.- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, να ακυρώσει, να
αναβάλει, να
ματαιώσει ή να μην κατακυρώσει τον παρόντα Διαγωνισμό σε κανένα διαγωνιζόμενο, χωρίς εκ
τούτου να προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης των προσφερόντων.
Ενδεικτικά η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να ματαιώσει ή επαναλάβει το διαγωνισμό για τους
παρακάτω λόγους:

Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της
διαδικασίας,

Εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

Εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε
συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

Εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο.
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7.- ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Θα γίνει από επιτροπή υπαλλήλων του ΚΕΚ - ΕΛΤΑ.
8.- ΠΛΗΡΩΜΗ
Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των υλικών, σε τέσσερις (4) μήνες μετά την
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους και αφού προσκομιστούν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
9.- ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 του Κανονισμού Προμηθειών ΕΛΤΑ.
10.-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 38 του Κανονισμού Προμηθειών ΕΛΤΑ
11.-ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 39 του Κανονισμού Προμηθειών ΕΛΤΑ.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1.- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ο χρόνος παράδοσης του ανωτέρω μηχανογραφικού εξοπλισμού στο ΚΕΚ – ΕΛΤΑ Α.Ε. όπως
πρέπει να καθορίζεται στις προσφορές των προμηθευτών, να είναι όσο το δυνατό σύντομος και να
μην υπερβαίνει τις δέκα τρεις (13) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
2.- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
2.1.- Η παραλαβή του μηχανογραφικού εξοπλισμού θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής της
ΚΕΚ-ΕΛΤΑ Α.Ε. μέσα σε ένα (1) μήνα το αργότερο από την παράδοση του.
Στο πρωτόκολλο παραλαβής θα αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του μηχανογραφικού
εξοπλισμού που παραλαμβάνονται.
2.2.- Η ΚΕΚ - ΕΛΤΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα:
 Να μην παραλάβει τον μηχανογραφικό εξοπλισμό ο οποίος δεν πληρεί τις συμβατικές
Τεχνικές Προδιαγραφές, και να ζητήσει την άμεση αντικατάσταση του.
 Στις περιπτώσεις αυτές τα έξοδα και οι χρόνοι βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον
προμηθευτή
3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
3.1 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να εγγυηθούν την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια
εξοπλισμού για τρία (3) χρόνια τουλάχιστον από την οριστική παραλαβή αυτού από την ΚΕΚΕΛΤΑ Α.Ε.. Κατά το διάστημα αυτό θα παρέχει δωρεάν εργασία και ανταλλακτικά, για περιπτώσεις
βλαβών που δεν οφείλονται σε κακή χρήση.
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας η επισκευή του εξοπλισμού θα γίνεται στο χώρο
λειτουργίας του. Εάν η βλάβη απαιτεί την μεταφορά του σε συνεργείο του προμηθευτή αυτό θα
γίνεται με δική του μέριμνα και δαπάνη.
3.2.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούται πριν την
επιστροφή την εγγύησης καλής εκτέλεσης, να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας του υπό
προμήθεια εξοπλισμού ίση με το με το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής συμβατικής αξίας του
εξοπλισμού, χωρίς το ΦΠΑ.
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Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα επιστραφεί μετά την λήξη του αντίστοιχου χρόνου καλής
λειτουργίας.
3.3.
Οι προμηθευτές υποχρεούνται κατά την διάρκεια της εγγύησης να αποκαθιστούν
οποιαδήποτε βλάβη, το αργότερο εντός 48 ωρών, από την στιγμή της ειδοποιήσεώς των (fax),
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 30 του κανονισμού προμηθειών του ΕΛΤΑ
(ΦΕΚ 1074/Β/13-08-2001).
4. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σε περιπτώσεις που ο προμηθευτής δεν ανταποκρίνεται έγκαιρα από την αναγγελία της βλάβης,
θα παρακρατείται ποινική ρήτρα τριάντα ΕΥΡΩ (30€) για κάθε ημέρα καθυστέρησης.
Μετά την παρέλευση άπρακτου διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών, η ΚΕΚ-ΕΛΤΑ Α.Ε.
διατηρεί το δικαίωμα επισκευής των υλικών σε εταιρεία της επιλογής του, το δε συνολικό κόστος
επισκευής θα παρακρατείται μαζί με την ποινική ρήτρα από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης συντήρησης, η οποία ύστερα από κάθε παρακράτηση θα συμπληρώνεται στο αρχικό
της ποσό.
Για τον υπολογισμό της ποινικής ρήτρας, θα λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η ημέρα και όχι κλάσμα
αυτής, εφόσον η βλάβη έχει διάρκεια μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ωρών.
Η ποινική ρήτρα θα παρακρατείται από την εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ύστερα από κάθε
παρακράτησή της θα συμπληρώνεται στο αρχικό ποσό.
Για να δημιουργηθεί η υποχρέωση της συντηρήτριας για καταβολή ποινικής ρήτρας είναι
απαραίτητη ρητή έγγραφη ή τηλετυπική ειδοποίησή της από την ΚΕΚ – ΕΛΤΑ Α.Ε..
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B MΕΡΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΚΕΚ-ΕΛΤΑ Α.Ε. προκειμένου να καλύψουν Υπηρεσιακές ανάγκες , προκηρύσσουν
πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια
δέκα πέντε φορητών (15) ηλεκτρονικών υπολογιστών.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι:
α. Η προμήθεια δέκα πέντε φορητών (15) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών
3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Προμήθεια δέκα πέντε φορητών (15) ηλεκτρονικών υπολογιστών με
τεχνικά
χαρακτηριστικά που περιγράφονται στους τεχνικούς πίνακες του Παραρτήματος Α.
3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία, να είναι ο συντομότερος και
να μην υπερβαίνει τις δέκα τρεις ημέρες (13).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί περιλαμβάνεται μια σειρά ερωτήσεων για το προϊόν
που προσφέρεται. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις σε όλες
τις περιλαμβανόμενες ερωτήσεις, είτε περιλαμβάνουν υποχρεωτικές απαιτήσεις είτε είναι
απλώς ερωτήσεις. Το περιεχόμενο κάθε στήλης είναι το ακόλουθο:
Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:
Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ:
Στη στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:
Η λέξη “ΝΑΙ” που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον
προμηθευτή.
Κενό αν η απαίτηση είναι επιθυμητή και όχι υποχρεωτική
Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής.
Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει την μορφή:
ΝΑΙ ή ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή
ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου στην προσφορά ή
συνοπτική περιγραφή.
Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:
Στη στήλη αυτή αναγράφεται:
Αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος, κεφαλαίου της τεχνικής προσφοράς του προμηθευτή,
τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίο τεκμηριώνονται αναλυτικά οι
πληροφορίες που δίδονται στις προηγούμενες στήλες.
Σε περίπτωση που κάποια από τις επιμέρους λειτουργικές απαιτήσεις δεν καλύπτεται από
την γενική (θετική ή αρνητική) απάντηση αυτό θα πρέπει να αναφερθεί στην αντίστοιχη
στήλη της Παραπομπής.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αναντιστοιχίας ανάμεσα στην Τεχνική Περιγραφή (Μέρος
Β) και στο Τεχνικό Ερωτηματολόγιο θα υπερισχύει ότι αναφέρεται στους παρακάτω
πίνακες.
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α/α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ /
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Α

ΥΛΙΚΟ

(α)
(β)
Α1 – Φορητοί ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(γ)
15 τεμάχια

(δ)

(ε)

1.

CPU
Intel
i5-4210M
ή ΝΑΙ
ισοδύναμος ή ανώτερος σε
επιδόσεις επεξεργαστής

2.

RAM
>= 4 GB
Να αναφερθεί η δυνατότητα
επέκτασης μνήμης αν υπάρχει DDR3

3.

Hard disk

>= 500 GΒ,SATA
τουλάχιστον,
5400 rpm
Επιθυμητό
να
είναι ο δίσκος στις
7200 rpm.

4.

Ports

>=1 VGA
>=2 USB 2.0
>=1 USB 3.0
Webcam,
Card
Reader,
Wi-Fi & Bluetooth
τουλάχιστον
Επιθυμητές θύρες
Serial Port, SVideo & 1xTV
Tuner,
1DVI ή HDMI
1
PCMCIA
ή
Express Card slot
IEEE1394

5.

DVD-RW Drive

ΝΑΙ

6.

Κάρτα γραφικών

>=1GB
(επιθυμητή
μεγαλύτερη
χωρητικότητα)

7.

Κάρτα ήχου 16-bit on board με NAI
ζευγάρι ηχείων και εξόδους για
ακουστικά και μικρόφωνο

8.

Κάρτα δικτύου 10/100/1000

η

NAI
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α/α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ /
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Α

ΥΛΙΚΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(α)
9.

(β)
Οθόνη

(γ)
15.x " TFT color

(δ)

10.

Optical Mouse Ενσύρματο MS ΝΑΙ
compatible USB

11.

Βάρος
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Να αναφερθούν :
ΝΑΙ
Χαρακτηριστικά
Μπαταρίας
λιθίου (Αριθμός cells, mAhs,
αυτονομία σε ώρες)

13.

Τσάντα μεταφοράς

14.

Πιστοποιητικά εξοπλισμού CE, ΝΑΙ
FCC class B τουλάχιστον

15.

Να αναφερθούν πρόσθετα ΝΑΙ
τεχνικά χαρακτηριστικά

α/α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

A

ΥΛΙΚΟ

(α)
Α2
1.

(β)
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Λειτουργικό σύστημα

(ε)

<= 3Kg

ΝΑΙ

/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
(γ)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ ΠΑΡΑΠΟ-ΜΠΗ
Η
(δ)
(ε)

ΝΑΙ

15 τεμάχια
Windows 8.1 Professional
downgrade to
Windows 7 PRO (εφόσον κατά τη
κατακύρωση του διαγωνισμού
προσφέρεται η παραπάνω
δυνατότητα).
2.

Σουΐτα γραφείου

ΝΑΙ

15 τεμάχια
Office 2013 Home & Business
GR DSP προεγκατεστημένα.
3.

Λογισμικό προστασίας

NAI
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15 άδειες χρήσης
F-Secure
Workstations

Antivirus

for

α/α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(α)

(β)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Όλοι οι φορητοί υπολογιστές

Β1
1.

/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΠΗ

(γ)

(δ)

(ε)

ΝΑΙ

πρέπει να είναι σύμφωνοι με
τους ισχύοντες κανόνες
εργονομίας και ασφάλειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.

Χρόνος Παράδοσης.

<= 13 ημέρες

3.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

>= 3 έτη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ
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