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Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ  

Τμήμα Διαχείρισης & Υποστήριξης Τρίπολη, 31.03.20 

Τηλ.: 27210 45194, 2710 230000 Αρ πρωτ.: 3111 

Email: mchristo@uop.gr 

 

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών αναβάθμισης εξυπηρετών  

 

H Διεύθυνση Υπηρεσιών Τηλεματικής 

Έχοντας υπόψη : 

Α) Το υπ΄αριθμ 2895/20.03.2020 αίτημα της υπηρεσίας μας με ΑΔΑΜ 20REQ006468553 που αφορά 

στην προμήθεια ανταλλακτικών αναβάθμιση. 

Β) Την υπ΄αριθμ 3094/30.03.2020 Απόφαση Ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑ: 9ΟΦ9469Β7Δ-ΡΚΥ 

Γ) Τον Ν.4412/2016 το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, 

Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

Δ) Την 3039/27.03.2020 Απόφαση Πρύτανη περί έγκρισης δαπάνης 

 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσας, να υποβάλλουν προσφορά/ές για την προμήθεια ανταλλακτικών αναβάθμισης εξυπηρετών 

για τις ανάγκες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης των φοιτητών του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις συν-

νες τεχνικές προδιαγραφές, ο οποίος θα εγκατασταθεί στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης στην πόλη της Τρίπολης. 

Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιμής για το σύνολο της προμήθειας. 

Η τιμή της προμήθειας/υπηρεσίας ανέρχεται έως το ποσό των 12.903,23 € ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 16.000,00 συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. 24.%, και παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω. 

Είδος Περιγραφή Ποσότητα Tόπος παράδοσης 

1 Ανταλλακτικά 

Υπολογιστών 

26 Τρίπολη 

 

Η δαπάνη καλύπτει τον Κωδικό 1000-1400-1430, 1439 του Τακτικού Προϋπολογισμού  του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (cpv 30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών)  

Η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.  

Η παράδοση των ειδών δαπάνης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/5/2020 (oριστική παραλαβή). 

 

Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της παρούσας, μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές στην 

παρακάτω διεύθυνση ή αποστολή τους ηλεκτρονικά στο mchristo@uop.gr:  

 

http://www.uop.gr/


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

Διεύθυνση Υπηρεσιών Τηλεματικής 

Ερυθρού Σταυρού και Καρυωτάκη 

Τ.Κ 22131, Tρίπολη 

Εmail: mchristo@uop.gr 

Αρμόδιος: Μαρία Χριστοδημητροπούλου 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η 2/4/2020 και ώρα 13.00. 

 

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή 

αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016 υποβάλλεται  από τους 

συμμετέχοντες : 

1. Yπεύθυνη δήλωση (από νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας) όπου αναγράφει τα εξής : 

 

α. Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας…………………………………………….δηλώνω υπεύθυνα 

ότι δεν βρίσκομαι σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 των οποίων 

αποκλειόμαστε ή μπορούμε να αποκλειστούμε από διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

(προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση πχ καταστατικό 

ΦΕΚ σύστασης κλπ)  

 

β. Πληρώ τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους 

σχετικούς όρους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

Επιπλέον υποβάλλεται :  

2. Τεχνική προσφορά όπου θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α). 

3. Οικονομική προσφορά όπου θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 

(του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β). 

 

 

 

 

 
 

 



 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Προδιαγραφές ανταλλακτικών εξυπηρετών 

 

Α/Α Περιγραφή   

(Εξυπηρέτης για τον οποίο προορίζεται το 

υλικό – περιγραφή υλικού) 

Ποσότητα 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

Προμηθευτή 

Παραπομπές σε 

Τεχνικά Φυλλάδια, 

ή/και Σχόλια 

SRV1  Dell PowerEdge 740     

SRV1.1 2.4 TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot plug 

HD με το απαραίτητο ικρίωμα 

6 ΝΑΙ   

SRV1.2 32 GB RDIMM, 2933 MT/S Dual Rank 8 ΝΑΙ   

SRV2 Dell PowerEdge 540     

SRV2.1 12 TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot 

plug HD με το απαραίτητο ικρίωμα 

3 ΝΑΙ   

SRV3 Dell PowerEdge 520     

SRV3.1 8TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug 

drive με το απαραίτητο ικρίωμα 

3 ΝΑΙ   

SRV3.2 16GB - 2Rx4 DDR3 RDIMM 1333MHz 6 ΝΑΙ   

SRV3.3 CPU INTEL XEON 8C EC E5-2450L  ή καλύτερο με 

ικρίωμα τοποθέτησης και Heat Sink 

2 ΝΑΙ   

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 

 

Υπογραφή Νόμιμου εκπροσώπου/σφραγίδα. 

Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος μετά από 

αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά (για δαπάνες άνω των 2.500 ευρώ): 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) 

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα, η οποία να έχει εκδοθεί πρόσφατα ώστε να καλύπτει το 

διάστημα έως τη σύναψη της σύμβασης και την οριστική παραλαβή της προμήθειας 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ. Νομιμοποιητικά έγγραφα (πχ καταστατικό). 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών-

δικαιολογητικά πληρωμής, πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής  και 

σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

Καθηγητής Λέπουρας Π. Γεώργιος 

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 

Α.Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ
ΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

      


