ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αναρτάται στο διαδίκτυο

Τρίπολη, 14-9-2017
Αρ. Πρωτ. 5531

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ 6/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 2/10/2017 ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ: 10:00

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3/10/2017 ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ: 10:00

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τέρμα Καραϊσκάκη (Β' Κτίριο ΟΑΕΔ),
Τρίπολη, Τ.Κ 22100

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

CPV: 30213300-8
υπολογιστές
CPV: 30213000-5
υπολογιστές
CPV: 30236000-2
υπολογιστών
CPV: 30231310-3
CPV: 30237410-6
CPV: 48000000-8
πληροφορικής
CPV: 30237460-1

Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί
Προσωπικοί ηλεκτρονικοί
Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών
Επίπεδες οθόνες
Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πακέτα λογισμικού και συστήματα
Πληκτρολόγια υπολογιστών

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS

GR EL 65 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
EL 651 ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ,
EL 652 ΚΟΡΙΝΘΙΑ,
EL653 ΛΑΚΩΝΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ1

31.451,60 € (τριάντα μία χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ένα
ευρώ και εξήντα λεπτά

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (24%)

39.000 € (τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ)

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (30
ημέρες για την προσωρινή παραλαβή της προμήθειας και 30
ημέρες για την οριστική παραλαβή της προμήθειας)

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/9/2017 ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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1.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

2.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

3.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

Ν. 4412/2016 Άρθρο 6 (Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης -άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ),
παρ. 1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως
εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων
της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης.
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4.

ΤΕΥΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)

5.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε)

6.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν
1. Το άρθρο 98 του Συντάγματος
2. Τις διατάξεις του Ν.1268/1982 (φεκ Α΄87) ≪ Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ≫, όπως ισχύει
σήμερα.
3. Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ 19/Α/95) ≪ Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ≫.
4. Το Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρα 81-84 ≪ Περί Δημοσίου Λογιστικού , ελέγχου των Δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις ≫, και τις επ' αυτού τροποποιήσεις, όπως Ν.3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/ 2010) ≪
Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη ≫
5. Το Ν. 4412/08-08-2016 ≪Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)≫ (ΦΕΚ 147/ τ. Α’/08-08-2016).
6. Το Ν. 3861/2010 ≪ Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων & πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ≪ Πρόγραμμα Διαύγεια ≫ και άλλες
διατάξεις ≫.
7. To N. 4250/2014 ≪Διοικητικές Απλουστεύσεις καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις ≫.
8. Το ΠΔ 70/2013 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σχολών και Τμημάτων αυτού ≫, όπως ισχύει
σήμερα.
9. Το υπ΄αριθμ. 396/τ Α΄/ 14-08-2013 ΦΕΚ Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
10. Την με αριθμ. πρωτ. 4829/29-8-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΗΩΙ469Β7Δ-ΞΜΟ) που
καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών του οικονομικού Έτους 2017 με α/α 323/29-8-2017 συν.
Ποσού 39.000,00 € (τριάντα εννέα χιλιάδων ευρώ)
11. Το ΦΕΚ 4186/τ.Β’/27.12.2016 ≪ Έγκριση της υπ’ αριθ. 9086/24-10-2016 πράξης του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αναπληρωτές Πρύτανη, καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρεί ο Πρύτανης
και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη.
12. Την υπ’ αριθ. 2/12-9-2017 Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου «περί έγκρισης συγκρότησης
επιτροπών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εξοπλισμού και
περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», ΑΔΑ:
6381469Β7Δ-5ΕΠ
13. Την υπ’ αριθ. 14/29-8-2017 Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου «περί έγκρισης Διενέργειας
συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εξοπλισμού και περιφερειακών
συσκευών για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». ΑΔΑ: 6ΤΘ3469Β7Δ-51Μ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για
την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εξοπλισμού και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες
των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».
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Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 39.000,00 € με ΦΠΑ ήτοι 31.451,60 €
άνευ Φ.Π.Α. (24%)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 3/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, Τέρμα
Καραϊσκάκη (Β' Κτίριο ΟΑΕΔ), Τρίπολη στο Ισόγειο. Η δαπάνη του διαγωνισμού θα καλυφθεί από
πιστώσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ΚΑΕ: 7000-7100-7120,7123 «Προμήθεια Η/Υ λογισμικού
και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού»
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης –
Πρυτανεία του Πανεπιστημίου, Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη στην Τρίπολη, όπου θα
παραλαμβάνονται και θα αποδίδονται στο Τμήμα Προμηθειών στις 2/10/2017 και ώρα ως 10:00 πμ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους για το σύνολο είτε μίας, είτε περισσοτέρων,
είτε για όλες τις ομάδες. Προσφορές για μέρος των ειδών κάθε ομάδας δεν γίνονται δεκτές. Σε κάθε περίπτωση
προσφοράς που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της ομάδας απορρίπτεται.
Ανάδοχος αναδεικνύεται αυτός που έχει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
αποκλειστικά βάση τιμής ανά ΟΜΑΔΑ ειδών.
Αναλυτικά οι ομάδες περιγράφονται παρακάτω:


Ομάδα 1 : Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες της Σχολή
Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής στην Τρίπολη συνολικού προϋπολογισμού 8.270,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 6.669,36 € άνευ ΦΠΑ)
(3.600,00 € για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 4.670,00 € για το Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών)



Ομάδα 2 : Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των γραφείων
οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών στην Τρίπολη, συνολικού προϋπολογισμού 3.170,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 2.556,45 € άνευ ΦΠΑ)



Ομάδα 3 : Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των γραφείων
της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Πληροφορικής, στην Τρίπολη συνολικού
προϋπολογισμού 3.900,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (ήτοι 3.145,16 € άνευ ΦΠΑ)



Ομάδα 4 : Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες της Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστημών & Πολιτισμικών Σπουδών στην Καλαμάτα συνολικού προϋπολογισμού
6.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 5.241,94 € άνευ ΦΠΑ)



Ομάδα 5 : Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Γραφείων
Πρυτανείας, της Διεύθυνσης Προσωπικού και του τμήματος Φοιτητικών θεμάτων στην Τρίπολη και
Ναύπλιο συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 4.838,71 € άνευ
ΦΠΑ)



Ομάδα 6 : Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες της Σχολής
Καλών Τεχνών στο Ναύπλιο συνολικού προϋπολογισμού 1.360,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(ήτοι 1.096,78 € άνευ ΦΠΑ)



Ομάδα 7: Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες της Σχολής
Κοινωνικών Και Πολιτικών Επιστημών στην Κόρινθο συνολικού προϋπολογισμού 6.300,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 5.080,65 € άνευ ΦΠΑ)
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Ομάδα 8: : Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες της Σχολής
Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής στη Σπάρτη συνολικού προϋπολογισμού
3.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 2.822,58 € άνευ ΦΠΑ)

Συνολικός Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΩΝ 1,2,3,4,5,6,7,8 : 39.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι
31.451,60 € άνευ ΦΠΑ 24%.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να υποβάλλουν στο Κτίριο Κεντρικής
Διοίκησης – Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Διεύθυνση Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη,
Τρίπολη, 1ος όροφος, Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2710230000, Κ. Σουρλά, Κ. Παπαδοπούλου, επί αποδείξει,
προσφορά μέχρι τη Δευτέρα 2/10/2017 και ώρα 10:00 πμ (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται
ή αποστέλλονται).
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται από το τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου, χωρίς να αποσφραγισθούν ή να
αξιολογηθούν.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣMΟΎ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»
-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
1.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε
α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ,
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ του παρόντος άρθρου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή
εκτέλεση της σύμβασης.
Τεκμήριο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό : Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο
ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση: α) της παρούσας προκήρυξης και παραρτημάτων που τη
συνοδεύουν, β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνιστά επίσης
αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα την νομιμότητα των όρων και
παραρτημάτων.
2. Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από
τους ακόλουθους λόγους:
2) i) Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (EE L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασηςπλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) 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, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές Σελίδα 16 ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες
περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
2) ii) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι
Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο
προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
2) iii) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
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συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί
να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, (στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
Σελίδα 17 δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις
ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ'
εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά του,
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
2) iv) Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2) v) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία

3. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα
και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, 1 πρωτότυπο, 1
αντίγραφο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας – Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό.
γ Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα/οικονομικού φορέα
Όπως παρακάτω:
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ..……………………………..
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 6/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Διακήρυξη Αρ. Πρωτ. 5531/14-9-2017
Ημερομηνία Διενέργειας
3/10/2017 Ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς :
……………….και ώρα ………………

4. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο Φάκελο (Κύριος Φάκελος) που θα πρέπει
να περιέχει τρεις (3) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους Φακέλους.
Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (1 πρωτότυπο, 1

i.

αντίγραφο)
ii.

Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (1 πρωτότυπο, 1 αντίγραφο)

iii.

Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη « Οικονομική Προσφορά» (1 πρωτότυπο, 1 αντίγραφο)


Περιεχόμενα Υπο-φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Στον υπο-φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται εγκαίρως και προσηκόντως επί
ποινή αποκλεισμού, όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς
δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση Δημοσίων
Συμβάσεων. Συγκεκριμένα στον προαναφερόμενο υπο-φάκελο περιλαμβάνονται :
Δικαιολογητικά συμμετοχής (Σύμφωνα με το Άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.
Α ́/08.08.2016)
(Σημ: Όπου στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής γίνεται αναφορά σε Υπεύθυνη Δήλωση ως
δικαιολογητικό, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η θεώρηση γνησίου υπογραφής και ότι η
παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
(30) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 3 Ν.
4250/2014) όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
i.
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ 4
του Ν. 4412/2016, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης αυτής, (Παράρτημα Δ’).
Το Τ.Ε.Υ.Δ. διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ:
www.eaadhsy.gr
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 (Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο
τεύχος με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53,
χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις Αναθέτουσες Αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του
Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από
τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5. Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ
του ν.4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ
για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι
κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 235.

ii.
Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό όπως παρατίθεται στο Παράρτημα Ε’ της
παρούσης, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ( € ) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού
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της προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι συγκεκριμένα
το ύψος της εγγυητικής Επιστολής θα είναι το ποσό των [ προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ] Χ 2%)
31.451,60 X 2% =629,03 € εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ και τρία λεπτά.
(«Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος της
εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της προσφερόμενης ομάδας
(άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016»).
Αναλυτικά:
ΟΜΑΔΕΣ
Ομάδα 1
Ομάδα 2
Ομάδα 3
Ομάδα 4
Ομάδα 5
Ομάδα 6
Ομάδα 7
Ομάδα 8

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ x 2%= Ποσό εγγυητικής Συμμετοχής
133,39 €
51,13 €
62,90 €
104,84 €
96,77 €
21,94 €
101,61 €
56,45 €

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού.
Οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:












ii.



την ημερομηνία έκδοσης,
τον εκδότη,
την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
τον αριθμό της εγγύησης,
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του
ποσού χωρίς ΦΠΑ.
την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση
τους όρους ότι: α) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και β) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου,
τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης και
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στον Διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν
μαζί με την προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, παραστατικό εκπροσώπησης.

Περιεχόμενα Υπο-φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
Η τεχνική Προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο υποφάκελο εντός του κυρίου φακέλου της
προσφοράς. Για την απόδειξη των στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς οι υποψήφιοι θα
υποβάλλουν στον υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού:
Ι) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία να δηλώνεται ότι:
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α) όλα τα είδη για τα οποία ο υποψήφιος υποβάλλει προσφορά είναι αρίστης ποιότητας και
κατάλληλα για τον λόγο τον οποίο προορίζονται.
β) η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού,
γ) ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά
μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης,
δ) όλα τα μέρη του προσφερόμενου υλικού είναι καινούργια και αμεταχείριστα,
ε) η προσφορά του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερών, από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού και
στ) το χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού.


Περιεχόμενα Υπο-φακέλου «Οικονομική Προσφορά» (Υπόδειγμα Παράρτημα Γ’)

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
Στον υπο-φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική
προσφορά, η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού,
διαμορφωμένα ως εξής:
1.

Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και
ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και
ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Θα δοθεί τιμή για τα υπό προμήθεια είδη,
όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στους πίνακες ανά ομάδα του Παραρτήματος Γ’
Οικονομική Προσφορά.

2.

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων.
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας και μεταφοράς υπό προμήθεια είδους, στον
χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία.

3.

Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό
προμήθεια είδη και θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

4.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση της
σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμών της προσφοράς και
οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των ειδών που θα
προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και
την αποπληρωμή τους.

5.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών , μετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται αν είναι δυνατόν την
ίδια ημέρα (κατά την κρίση της επιτροπής) ή κατά ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με ειδική
πρόσκληση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα άνω στάδια οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή
περισσότερα τμήματα – Ομάδες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται
επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.
(άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016).

6.

Μετά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016,
και την υποβολή του σχετικού πρακτικού από την Επιτροπή διενέργειας του ανωτέρω
διαγωνισμού ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 10
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει,
σε σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 103 του Ν.
4412/2016.
Τα έγγραφα δικαιολογητικά του Αρθ. 80 του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωση . Αναλυτικότερα:



Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
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Α) Οι Έλληνες πολίτες:
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του
Άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό
με την άσκηση Επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου.
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της 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. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή,
τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση της ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
4) Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, με τον οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ήμερα διενέργειας του
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης
της άνω εγγραφής ειδοποίησης.

Β) Οι αλλοδαποί:
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις
της περ. (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση
ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. Τα
δικαιολογητικά των παραπάνω εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης 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 εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Γ) Τα νομικά πρόσωπα / συνεταιρισμοί (ημεδαπά ή αλλοδαπά):
1) τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς ,
αντίστοιχα.
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 η ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και
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επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίσουν για τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των Ιδιωτικών
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς,
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα των
περιπτώσεων του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης
ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση
από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών
της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, 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 στον διαγωνισμό επιχείρησης.

Δ) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα
ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις δύναται να
αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση ή, όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Επισημαίνεται ότι:
1. Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών,
σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014.
2. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και επικυρωμένα
από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό γραφείο ή από δικηγόρο. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α 188). Προσκομίζονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα
αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014.
3. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού
χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα
της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες
ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των
προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου
πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).
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4. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να
μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις
οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/2016
κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με
την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους
ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών,
οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά
την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, (σύμφωνα με το άρθρο 102 του
Ν.4412/2016). Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το
αρμόδιο όργανο.
6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν
την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την
παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται
μονομερώς, πριν από τη λήξη της και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Η ισχύς της
προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον
τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Σε κάθε περίπτωση οι προσφέροντες
υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση.
Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016.
7. Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών).
Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις
προσφερόμενες τιμές στο σύνολο της ομάδας. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103
παρ. 3, 4, και 5 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή,
από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται ισότιμες.
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού
οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
8. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους.
9. Τα ζητούμενα υλικά θα πρέπει να παραδοθούν εντός 60 ημερών (30 ημερών προσωρινή και 30
ημερών οριστική παραλαβή). Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις ανάγκες του ανά ομάδα όπως παρουσιάζεται στο παρόν τεύχος
και αρμόδιοι για την παραλαβή θα είναι οι επιτροπές παραλαβής. Τα ζητούμενα θα πρέπει να
είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή. Σε
περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, ισχύουν τα πρόστιμα και οι κυρώσεις των άρθρων 203 και 207
του Ν.4412/2016, αντίστοιχα.
10. Τόπος παράδοσης των προμηθειών ορίζονται οι εγκαταστάσεις των αντίστοιχων τμημάτων όπως
αναλύονται ανά ομάδα στο Παράρτημα Β. Αναλυτικά:
Ομάδα 1 : Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής στην Τρίπολη
-Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Οδός Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου
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221 31 Τρίπολη
-Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Θέση Σέχι, Πρώην τέταρτο πεδίο βολής
Τρίπολη, ΤΚ 22100
Ομάδα 2: Γραφεία Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
-Τμήμα Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού
- Τμήμα Μισθοδοσίας
-Τμήμα Προμηθειών
Οδός Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου
221 31 Τρίπολη, Β’ Κτίριο ΟΑΕΔ
Ομάδα 3 : Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίες και Διεύθυνσης Πληροφορικής
-Οδός Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου
221 31 Τρίπολη, Β’ Κτίριο ΟΑΕΔ

Ομάδα 4 : Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών & Πολιτισμικών Σπουδών στην Καλαμάτα
-Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας &Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
-Τμήμα Φιλολογίας
Ανατολικό Κέντρο - Παλαιό Στρατόπεδο
Καλαμάτα ΤΚ 24100 Μεσσηνία
Ομάδα 5 : Γραφεία Πρυτανείας – Διεύθυνση Προσωπικού – Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων
-Γραφεία Πρυτανείας
Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη
22100, Τρίπολη
-Διεύθυνση Προσωπικού
Οδός Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου
221 31 Τρίπολη, Β’ Κτίριο ΟΑΕΔ 2ος όροφος
-Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων
Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη
Ναύπλιο - 21100
Ομάδα 6 : Σχολή Καλών Τεχνών
-Τμήμα Θεατρικών σπουδών
Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη
Ναύπλιο - 21100
Ομάδα 7: Σχολή Κοινωνικών Και Πολιτικών Επιστημών- Κόρινθος
-Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη
Τ.Κ. 20100 Κόρινθος
- Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Αριστοτέλους 1 και Λεωφ. Αθηνών
1ος Όροφος Κόρινθος, ΤΚ 20132
Ομάδα 8: Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής
-Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
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Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών
Τ.Κ. 23100, Σπάρτη
11. Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο ειδών της κάθε ομάδας.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του
διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού).
2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovoγράφovται
δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές.
3.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται και
σφραγίζονται από την Επιτροπή.
3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση
όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
4. Οι φάκελοι των oικovoμικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
λοιπών στοιχείων των προσφορών.
5. Οι φάκελοι των οικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν
ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο
μέσο.
6. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση
των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1. Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, εκτός του
αναλογούντα ΦΠΑ.
2. Οι τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν παράταση
αυτής.
3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής θα απορρίπτονται.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
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1. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο ή στους προσφέροντας των οποίων οι προσφορές είναι αποδεκτές
με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη, που προσφέρει την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)
σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση να υποβάλει εντός 10 ημερών, από την ειδοποίηση, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του
Ν.4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και
74, καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75, όπως καθορίζονται
ειδικότερα στη διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, (η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών.
3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει εντός
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα
καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο τα στοιχεία














την ημερομηνία έκδοσης,
τον εκδότη,
την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
τον αριθμό της εγγύησης,
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση
τους όρους ότι: α) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και β) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου,
τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης και
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (2) δύο τουλάχιστον μήνες από το
συνολικό χρόνο ισχύος της σύμβασης. Άρθρο 72/Ν. 4412
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη του εξοπλισμού, εντός των πρώτων 30 ημερών από την παραλαβή
του και με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν προκλήθηκε από κακόβουλη ενέργεια, από αμέλεια προσωπικού
του Πανεπιστημίου, από φυσική καταστροφή (πλημμύρα, κεραυνό, φωτιά, σεισμό κ.λ.π.), παρά οφείλεται
σε κατασκευαστικό σφάλμα, ατέλεια, αμέλεια του προμηθευτή ή παρεμφερείς λόγους, ο Ανάδοχος
υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του είδους με νέο, αντί της επισκευής του.
4. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση της Διοίκησης της Υπηρεσίας μετά από εισήγηση
της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.
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5. Κήρυξη Οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος2 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του
ν. 4412/2016 και το Άρθρο 6 της παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο3
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια
των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη
της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6.1. H σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την παράδοση και την ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή όλων των προϊόντων από την αρμόδια Επιτροπή. Η παράδοσή τους θα ολοκληρωθεί
ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
6.2. Η προμήθεια των ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης, 30 ημέρες προσωρινή παραλαβή και 30 ημέρες οριστική παραλαβή. Σε περίπτωση κατά την οποία
ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί με συνέπεια στις από τη σύμβαση και το νόμο υποχρεώσεις του, η σύμβαση
μπορεί να καταγγελθεί μονομερώς από πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής με όλες τις από το Νόμο
προβλεπόμενες συνέπειες.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

2 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
3 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016
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Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την κατακυρωτική
απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν
τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα
επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του διαγωνισμού. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των
ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας, Ανάπτυξης και τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΑΡΘΡΟ 8o
ΠΛΗΡΩΜΗ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από την Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και θα εξοφλείται το 100% αξίας του τιμολογίου που εκδίδεται κάθε φορά
μετά της υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται
στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την
είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας κ.λ.π.).
Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.
Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις:
 ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν. 4013/2011
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και
το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού).
 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4%.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η διακήρυξη αναρτάται στη «Διαύγεια» και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ)
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση στους παρακάτω φορείς:


Εμπορικό – Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών



ΕΟΜΜΕΧ



Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος



Επιμελητήριο Κορινθίας



Επιμελητήριο Αρκαδίας



Επιμελητήριο Αργολίδος



Επιμελητήριο Λακωνίας

19



Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Τα τεύχη της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές θα διατίθενται στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (https://www.uop.gr/nea/anakoinosis#)
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι και
διατάξεις (Ν.4412/2016).

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων
Τεχνολογιών
Αν. Καθηγητής Νικήτας-Σπύρος Κ. Κουτσούκης
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 6/2017)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Οι αναγραφόμενες πιο κάτω ποσότητες έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των αναγκών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την ανάδειξη χορηγητών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίες και περιγράφονται στους κάτωθι πίνακες.
Ομάδα 1 : Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής στην Τρίπολη (Προϋπολογισμού 8.270€ με ΦΠΑ)
CPV: 30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
CPV: 30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
CPV: 30231310-3 Επίπεδες οθόνες
CPV: 30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών
 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Προϋπολογισμός ειδών : 3.600€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Οδός Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου
221 31 Τρίπολη
Πίνακας 1.1.α Προσωπικοί Υπολογιστές
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α/α
DITA1
DITA2
DITA3
DITA4
DITΑ5
DITΑ6
DITΑ7
DITΑ8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προσωπικοί Υπολογιστές
Γενικά
ΑριθμόςΜονάδων
Mητρικήκάρτα/CPU/Chassis
C.P.U.
Corei5 7xxx ισοδύναμος ή καλύτερος
Αρ. Πυρήνων
Συχνότητα

Μ.Μ.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

3
NAI

GΗz

NAI
≥4
≥3

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

DITΑ9

Cache memory
DITΑ10 ΚεντρικήΜνήμη
DITΑ11 Τύπος
DITΑ12 Εγκατεστημένη μνήμη
DITΑ13 Μονάδα σκληρούδίσκου
DITΑ14 ΠλήθοςΜονάδων
DITΑ15 ΩφέλιμηΧωρητικότητα )
DITΑ16 ΡυθμόςΠεριστροφής (rpm)
DITΑ17 Υποσύστημα γραφικών
Ο υπολογιστής θα πρέπει να διαθέτει διακριτό ή ενσωματωμένο υποσύστημα γραφικών
DITΑ18 με επιτάχυνση 3D
Το υποσύστημα θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει αναλύσεις έως 1920 x 1200/60Hz
DITΑ19
Το υποσύστημα θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει διαμόρφωση 3 οθονών
DITΑ20
Τύπος/Μοντέλο
DITΑ21
Μνήμηκάρτας γραφικών
DITΑ22
DITΑ23 Οθόνη
DITΑ24 Τύπος
DITΑ25 Διαγώνιος (Δ)
DITΑ26 Ανάλυση (εγγενής-ΠxΥ)
DITΑ27 Λοιπός Εξοπλισμός
DITΑ28 Πληκτρολόγιοενσύρματο 3 τεμάχια
DITΑ29 Mouse ενσύρματο 3 τεμάχια
DITΑ30 Λειτουργικό σύστημα και συνοδευτικό λογισμικό
Το σύστημα θα πρέπει να
διαθέτει προεγκατεστημένο
ΛειτουργικόΣύστημα
DITΑ31 Windows 8

MB

≥6
DDR4

GB

≥8

TB

1
≥1
≥7200

NAI
NAI
ΝΑΙ
ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
τεμ
3
LED
inches 23”
pixels ≥1920x1080
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Πίνακας 1.1.β Εξωτερικός Δίσκος
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α/α
DITB1
DITB2
DITB3
DITB4
DITB5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εξωτερικός Δίσκος
Γενικά
ΑριθμόςΜονάδων
Λογισμικό Ασφαλείας και Προστασίας
Χωρητικότητα
Συμβατότητα Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, Apple MacOS X 10.1
DITB6 ήνεότερο, Linux 2.6 ήνεότερο
DITB7 Ταχύτητα Περιστροφής 7200
DITB8 BUFFER 16
DITB9 Σύνδεση USB 3.0
DITB10 Σύνδεση Ethernet

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Μ.Μ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

2
ΝΑΙ
2TB
ΝΑΙ

TB

ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Πίνακας 1.1.γ. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α/α
DITC1
DITC2
DITC3
DITC4
DITC5
DITC6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Γενικά
ΑριθμόςΜονάδων
Mητρικήκάρτα/CPU/
C.P.U.
Πολυπύρηνος με πολυνηματική λειτουργία 4 νημάτων και υποστήριξη Corei7
7xxxαντίστοιχο ή καλύτερο

Μ.Μ.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1
NAI
NAI
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DITC7 Αρ. Πυρήνων
DITC8 Συχνότητα
DITC9 Cache memory
DITC10
Chipset
DITC11 Έτοςέκδοσης BIOS
DITC12 Δυνατότητα αναβάθμισης BIOS μέσω software
DITC13 ΚεντρικήΜνήμη
DITC14 Τύπος
DITC15 Εγκατεστημένη μνήμη
DITC16 Μονάδα σκληρούδίσκου
DITC17 ΠλήθοςΜονάδων
DITC18 ΩφέλιμηΧωρητικότητα )
DITC19 Υποσύστημα γραφικών
Ο υπολογιστής θα πρέπει να διαθέτει διακριτό ή ενσωματωμένο υποσύστημα γραφικών
με επιτάχυνση 3D
DITC20
DITC21 ComputeUnits 5
DITC22 Μέγιστη Μνήμη
DITC23 Τύπος Μνήμης DDR4
DITC24 Max Memory Clock
DITC25 Max Memory Interface
DITC26 Οθόνη
DITC27 Διαγώνιος (Δ)
DITC28 Ανάλυση (εγγενής-ΠxΥ)

GΗz
MB

≥2
≥2.5
≥3
ΝΑ
ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ
τελευταία έκδοση
NAI

GB

DDR4
≥8

TB

1
≥1

GB
MHz
Bit

NAI
NAI
4
NAI
1000
64

τεμ
2
inches 15.6”
pixels ≥1377x768

Πίνακας 1.1.δ SCANNER ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
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α/α
DITD1
DITD1.1
DITD1.1.1
DITD1.1.2
DITD1.1.3
DITD1.1.4
DITD1.1.5
DITD1.1.6
DITD1.1.7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αριθμός Μονάδων
Συνδεσιμότητα
Ανάλυση Εκτύπωσης
Τεχνολογία Inkjet
Χαρτί
Τροφοδοσία
Wifi
Εγγύηση 2 έτη
Εκτύπωση διπλής όψης αυτόματη

Μ.Μ.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
2 τεμαχια
usb
4800 x 1200 dpi
ΝΑΙ
Α4
250 sheet max

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ

Πίνακας 1.1.ε ROUTER

α/α
DITE1
DITE1.1
DITE1.1.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ROUTER Indoor/Outdoor
Ταχύτητα
Poe Mode
Θύρες

DITE1.1.2

Μ.Μ.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1 Τεμάχιο
450 Mbps/ 5MGhz
802.3af
2 x 10/100/1000
Erthernet

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Προϋπολογισμός ειδών: 4.670 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
Θέση Σέχι, Πρώην τέταρτο πεδίο βολής
Τρίπολη, ΤΚ 22100
Πίνακας 1.2.α
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α/α
ESA1
ESA1.1
ESA1.1.1

ESA1.1.2
ESA1.1.3

ESA1.1.4
ESA2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προσωπικοί Υπολογιστές
Γενικά
ΑριθμόςΜονάδων
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι
σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους
τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της
προσφοράς
Πιστοποιημένο για εγκατάσταση Windows
7,8.1,10
Όλες οι διακριτές συνιστώσες του συστήματος
(πληκτρολόγιο-ποντίκι-κεντρική μονάδα) θα
πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή και να
καλύπτονται από τους ίδιους όρους εγγύησης.
Mητρικήκάρτα/CPU/Chassis
Τύπος θήκης

Μ.Μ.

ESΑ2.3
ESΑ2.4
ESΑ2.5
ESΑ2.6
ESΑ2.7
ESΑ2.8
ESΑ2.9
ESΑ2.10
ESΑ2.11
ESΑ2.12

Chipset

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Επιδαπέδιος Mini/micro
tower

Δυνατότητα τοποθέτησής του υπολογιστή σε
εγκάρσια ή οριζόντια θέση
Η θήκη θα πρέπει να ανοίγει χωρίς τη χρήση
εργαλείων
ISO 9001
CE Certification
Αντικλεπτική Προστασία μέσω κλειδαριάς (Να
παρέχεται και το αντίστοιχο καλώδιο)
C.P.U.
Πολυπύρηνος με πολυνηματική λειτουργία 4
νημάτων και υποστήριξη
Αρ. Πυρήνων
Συχνότητα
Cache memory

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

2
ΝΑΙ

ESA2.1
ESA2.2

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI

GΗz
MB

NAI
≥4
≥3,2
≥6
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ
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ESΑ2.13
ESΑ2.14
ESΑ2.15
ESΑ2.16
ESΑ3
ESΑ3.1
ESΑ3.2
ESΑ3.3
ESΑ3.4
ESΑ3.5
ESΑ4
ESΑ4.1
ESΑ4.2
ESΑ4.3
ESΑ4.4
ESΑ4.5
ESΑ4.6
ESΑ4.7
ESΑ4.9
ESΑ5
ESΑ5.1
ESΑ5.2
ESΑ5.3
ESΑ6
ESΑ6.1
ESΑ6.2
ESΑ6.3

Έτοςέκδοσης BIOS
Δυνατότητα αναβάθμισης BIOS μέσω software
Να υποστηρίζει το πρωτόκολλο ACPI
BIOS του ιδίου κατασκευαστή με το
προτεινόμενο σύστημα
ΚεντρικήΜνήμη
Τύπος
Εγκατεστημένη μνήμη
Μέγιστη υποστηριζόμενημνήμη
Ταχύτητα – Συχνότητα
Να διαθέτει επαρκείς ελεύθερες διαθέσιμες
θέσεις μνήμης για αναβάθμιση στα 32 GB χωρίς
αντικατάσταση της υπάρχουσας μνήμης
Θύρες I/O
Σειριακή
Πληκτρολογίου (PS/2)
Ποντικιού (PS/2)
Συνολικές θύρες USB 2.0 (fullspeed)
Συνολικές θύρες USB 3.0 (fullspeed)
Θύρες USB στο εμπρόσθιο μέρος της θήκης
Θύρα VGA
Θύρες Display Port
Τροφοδοτικό
Τύπου
Τάσηλειτουργίας (V)
Ενεργειακή απόδοση στο μισό φορτίο
Μονάδα σκληρούδίσκου
ΠλήθοςΜονάδων
ΩφέλιμηΧωρητικότητα )
ΡυθμόςΠεριστροφής (rpm)

τελευταία έκδοση
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ

GB
GB
MHz

DDR4
≥16
≥32
≥2133
ΝΑΙ
≥1
≥1
≥1
≥4
≥6
≥4
≥1
≥2
BRONZE ή ανώτερου
220/50Hz
≥85%

TB

1
≥1
≥7200
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ESΑ6.4
ESΑ7
ESΑ7.1
ESΑ7.2
ESΑ7.3
ESΑ7.4
ESΑ7.5
ESΑ8
ESΑ8.1
ESΑ8.2
ESΑ8.3
ESΑ8.4
ESΑ8.5
ESΑ8.6
ESΑ9
ESΑ9.1
ESΑ9.2
ESΑ9.3
ESΑ9.4
ESΑ10
ESΑ10.1
ESΑ10.2
ESΑ10.3
ESΑ11

Τύπος Interface
Μονάδα DVD+/-RW
Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει εσωτερική
συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής DVDRW
Να έχει δυνατότητα εγγραφής DVD +, DVD Να έχει δυνατότητα εγγραφής DVDDualLayer
Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από
λογισμικό εγγραφής/αντιγραφής CD/DVD
Τύπος σύνδεσης
Υποσύστημα γραφικών
Ο υπολογιστής θα πρέπει να διαθέτει διακριτό ή
ενσωματωμένο υποσύστημα γραφικών με
επιτάχυνση 3D
Το υποσύστημα θα πρέπει να μπορεί να
υποστηρίξει αναλύσεις έως 1920 x 1200/60Hz
Το υποσύστημα θα πρέπει να μπορεί να
υποστηρίξει διαμόρφωση 3 οθονών
Υποστήριξη DirectX 10 ή ανώτερη
Τύπος/Μοντέλο
Μνήμηκάρτας γραφικών
Οθόνη
Τύπος
Διαγώνιος (Δ)
Ανάλυση (εγγενής-ΠxΥ)
Ενσωματωμένη web camera
Κάρτα Δικτύου
Ethernet Card 10/100/1000
Υποδοχή RJ45
To σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από
PatchcordUTPcat5 μήκους 3 μέτρων
Υποσύστημα Ήχου

Serial ATA III

NAI
NAI
ΝΑΙ
NAI
SATA

NAI
NAI
ΝΑΙ
NAI
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
τεμ
inches
pixels

2
WLED
27”
≥2560 x 1440
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
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ESΑ11.1
ESΑ11.2
ESΑ11.3
ESΑ11.4
ESΑ12
ESΑ12.1
ESΑ12.2

ESΑ12.3
ESΑ12.4
ESΑ12.5
ESΑ12.6
ESΑ13

ESΑ13.1
ESΑ13.2
ESΑ14
ESΑ14.1

ESΑ14.2

Ο υπολογιστής θα πρέπει να διαθέτει
στερεοφωνικό υποσύστημα ήχου 16bit, 44.1
KHz
Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει είσοδο
μικροφώνου στο εμπρόσθιο μέρος της θήκης
Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει έξοδο ήχου
για ηχεία ή ακουστικά
H θήκη του υπολογιστή θα πρέπει να διαθέτει
ενσωματωμένο PCSpeaker
Λοιπός Εξοπλισμός
Πληκτρολόγιο
Αριθμός Πλήκτρων
Τύπος QWERTY με μόνιμη αποτύπωση
Ελληνικών και
Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο (κύριοι
χαρακτήρες οι λατινικοί)
Mouse
2 πλήκτρων οπτικό με τροχό κύλισης
Σύνδεση
Λειτουργικό σύστημα και συνοδευτικό
λογισμικό
Το σύστημα θα πρέπει να
διαθέτει προεγκατεστημένο
ΛειτουργικόΣύστημα
Windows 10
Θα πρέπει να παραδοθεί αντίγραφο των οδηγών
λογισμικού σε CD ή DVD
Τεκμηρίωση-Εγγύηση
Εγγύηση που δίνει ο κατασκευαστής του
προϊόντος στο χώρο εγκατάστασης (on-site) την
επόμενη εργάσιμη ημέρα
Φάκελος με εγχειρίδια, δελτία
προδιαγραφών,κλπ., όλων των επιμέρους
υποσυστημάτων και τεκμηρίωση συνοδευτικού
λογισμικού, κλπ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
NAI
≥101
NAI

ΝΑΙ
ΝΑΙ
USB

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Έτη
3

ΝΑΙ
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ESΑ15
ESΑ15.1
ESΑ15.2
ESΑ15.3
ESΑ15.4

Πιστοποιήσεις
Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι
πιστοποιημένο κατά EnergyStar 6
Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να
διαθέτει ευρωπαϊκή πιστοποίηση CE
Ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να
είναι πιστοποιημένος κατά ISO9001:2000 (ή
μεταγενέστερη έκδοση)
Ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να
είναι πιστοποιημένος κατά ISO14001/EMAS

NAI
NAI
NAI
NAI

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ OFFICE
α/α
ESΒ1
ESΒ1.1
ESΒ1.2

ESΒ1.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λογισμικόγραφείου
Γενικά
ΑριθμόςΑδειών
Λογισμικόγραφείου OFFICE ακαδημαϊκής
έκδοσης 2016 (WORD/EXCEL,OUTLOOK,
POWERPOINT,ONE NOTE,PUBLISHER)

Μ.Μ.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

2
ΝΑΙ

-ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

α/α
ESΓ1
ESΓ1.1
ESΓ1.2

ESΓ1.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μονόχρωμοι laser εκτυπωτές ομάδων
εργασίας
Γενικά
ΑριθμόςΜονάδων
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι
σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους
τελευταίους 18 μήνες από την υποβολή της
προσφοράς

Μ.Μ.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

2
ΝΑΙ
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ESΓ1.4
ESΓ1.5
ESΓ1.6
ESΓ1.7
ESΓ1.8
ESΓ1.9
ESΓ1.10
ESΓ1.11
ESΓ1.12
ESΓ1.13
ESΓ2
ESΓ2.1
ESΓ2.2
ESΓ2.3
ESΓ2.4
ESΓ2.5
ESΓ3
ESΓ3.1
ESΓ4

ESΓ4.1
ESΓ4.2
ESΓ4.3
ESΓ4.4
ESΓ4.5
ESΓ4.6

Τύπος
Μέγεθος χαρτιού (Ελάχιστο)
Μέγεθος χαρτιού (Μέγιστο)
Ταχύτητα εκτύπωσης
(μονή σελίδα)
Ανάλυση εκτύπωσης
Υποστηριζόμενες γλώσσες
Μνήμη εκτυπωτή
Τεχνολογία εκτύπωσης
Μηνιαίος κύκλος εργασιών (μέγιστος)
Μηνιαίος κύκλος εργασιών (συνιστώμενος)
Διαχείριση Χαρτιού
Χωρητικότητα βασικού δίσκου εισερχόμενου
χαρτιού
Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη διπλής όψης
Να διαθέτει ικανότητα εκτύπωσης σε φακέλους
Να διαθέτει ικανότητα εκτύπωσης σε διαφάνειες
Να διαθέτει ικανότητα εκτύπωσης σε ετικέτες
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά
Ο εκτυπωτής θα πρέπει να διαθέτει οθόνη
ρυθμίσεων LCD
Επικοινωνία
Ο εκτυπωτής θα πρέπει να διαθέτει
ενσωματωμένο ελεγκτή δικτύου Ethernet
10/100/1000 Μbit
Υποστήριξη TCP/IPv4
Υποστήριξη DHCP
Δυνατότητα χειροκίνητων ρυθμίσεων δικτύου
Ο εκτυπωτής θα πρέπει να διαθέτει θύρα USB
2.0 Highspeed για σύνδεση με υπολογιστή
Δυνατότητα εκτύπωσης από smartphone και
tablet

ppm
Dpi
ΜΒ
Σελίδες
Σελίδες
Φύλλα
75gsm

Ασπρόμαυρος
Α6 (ή μικρότερο)
Α4 (ή μεγαλύτερο)
≥38
≥4800x600
PCL 5, PCL6
≥256
Laser
≥80.000
≥8.000
≥250
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI
NAI
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
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ESΓ5
ESΓ5.1
ESΓ5.2
ESΓ5.3
ESΓ5.4
ESΓ5.5
ESΓ6
ESΓ6.1
ESΓ6.2
ESΓ6.3
ESΓ6.4

Συνοδευτικά/Λογισμικό
Ο εκτυπωτής θα πρέπει να διαθέτει οδηγούς για:
MS Windows Server 2003, 2008
Ο εκτυπωτής θα πρέπει να διαθέτει οδηγούς για:
Vista, Windows 7, Windows 10
Ο εκτυπωτής θα πρέπει να διαθέτει οδηγούς για
Linux
Ο εκτυπωτής θα πρέπει να διαθέτει οδηγούς για
MacOSX/9.x
Ο κάθε εκτυπωτής να συνοδεύεται από ένα σετ
toner επιπλέον αυτού που παραδίδεται με τη
συσκευή.
Πιστοποιήσεις/Εγγύηση
Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να
διαθέτει ευρωπαϊκή πιστοποίηση CE
Ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να
είναι πιστοποιημένος κατά ISO9001:2000 (ή
μεταγενέστερη έκδοση)
Ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να
είναι πιστοποιημένος κατά ISO14001/EMAS
Εγγύηση κατασκευαστή on site

NAI
NAI
NAI
NAI
ΝΑΙ

NAI
NAI
Έτη

NAI
≥3

Μ.Μ.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ
Α/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ESΔ.
ESΔ.1

Projector οροφής
ΑριθμόςΜονάδων
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι
σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους
τελευταίους 12 μήνες.
Σύνδεση συσκευής με Η/Υ και αυτόματη
αναγνώριση

ESΔ.2
ESΔ.3
ESΔ.4

Φωτεινότητα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

2
NAI
NAI
ANSI
lumens

3.200
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ESΔ.5
ESΔ.6
ESΔ.7
ESΔ.8
ESΔ.9
ESΔ.10
ESΔ.11
ESΔ.12
ESΔ.12.1
ESΔ.12.2
ESΔ.12.3
ESΔ.12.4
ESΔ.13
ESΔ.14
ESΔ.14.1
ESΔ.14.2
ESΔ.14.3
ESΔ.14.4
ESΔ.14.5
ESΔ.14.6
ESΔ.15
ESΔ.16
ESΔ.17
ESΔ.18
ESΔ.19
ESΔ.20
ESΔ.21

Ανάλυση
ΜέγεθοςΟθόνης
Απόσταση προβολής
Τηλεχειρισμός
Μενού επιλογώνστηνοθόνη
Βάρος
Τροφοδοσία
Μέσηδιάρκεια ζωήςλυχνίας
Υποστηριζόμενες αναλύσεις
PAL
NTSC
SECAM
VGA,SVGA,XGA
Είσοδοςήχου
Είσοδοι video
COMPOSITE
S-VIDEO
RGB
D-sub 15pin x 2
Component
HDMI
Έξοδοςήχου
Θύρα για σύνδεση και έλεγχο μέσω Η/Υ
Εγχειρίδια, δελτία προδιαγραφών, τεκμηρίωση
συνοδευτικού λογισμικού, άδειες χρήσης, κλπ.,
που συνοδεύουν τη συσκευή
Λογισμικό Διαχείρισης για Windows (XP,7,10)
Καλώδιο τροφοδοσίας
Καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ (αν απαιτείται)
Καλώδιο S-Video (αν απαιτείται)

pix. x pix.
inch
m

Kg
V
h

1024x768
300
3
NAI
ΝΑΙ
≤2
220
10.000
NAI
NAI
N.Α.
NAI
ΝΑΙ
NAI
NAI
NAI
ΝΑΙ
NAI
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Ν.Α.
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ESΔ.22
ESΔ.23

Καλώδιο Composite (αν απαιτείται)
Εγγύηση που δίνει ο κατασκευαστής του
προϊόντος (έτη)

ΝΑΙ
2

ΟΜΑΔΑ 2: Γραφεία Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών (Τέρμα Καραϊσκάκη-Κτίριο ΟΑΕΔ, Τρίπολη –Προϋπολογισμού 3.170,00 € με ΦΠΑ)
CPV: 30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
CPV: 30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
CPV: 30231310-3 Επίπεδες οθόνες
 Τμήμα Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού
Οδός Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου
221 31 Τρίπολη, Β’ Κτίριο ΟΑΕΔ 1ος όροφος
Προϋπολογισμός ειδών: 770€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Πίνακας 2.1.α Οθόνη Υπολογιστή

α/α
ΛΟΓΑ1
ΛΟΓΑ.1
ΛΟΓΑ.1.1
ΛΟΓΑ.1.2
ΛΟΓΑ.1.3
ΛΟΓΑ.1.4
ΛΟΓΑ.1.5
ΛΟΓΑ.1.6
ΛΟΓΑ.1.7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οθόνη Υπολογιστή
Γενικά
Αριθμός Μονάδων
Τύπος LCD HD type Full HD Display technology PLS
Φωτεινότητα οθόνης
Διαγώνιος
Ανάλυση
Χρόνος απόκρισης
Συνδεσιμότητα

Μ.Μ.

cd/m²

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

3
ΝΑΙ
300
23 "
1920x1080
8 ms
DVI, VGA

Πίνακας 2.1.β USB HUB 3.0 – 4 PORTS
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α/α
ΛΟΓB1
ΛΟΓB.1
ΛΟΓB.1.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
USB HUB 3.0 – 4 PORTS
Γενικά
Αριθμός Τεμαχίων

Μ.Μ.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

10

Πίνακας 2.1.γ USB STICK 32GB USB3.0

α/α
ΛΟΓΓ1
ΛΟΓΓ.1
ΛΟΓΓ.1.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
USB STICK 32GB USB3.0
Γενικά
Αριθμός Τεμαχίων

Μ.Μ.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

10

Πίνακας 2.1.δ STICK MICRO DUO ADAPTOR UBS - MOBILE PHONE 16GB

A/A
ΛΟΓΔ1
ΛΟΓΔ.1
ΛΟΓΔ.1.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
STICK MICRO DUO ADAPTOR UBS - MOBILE
PHONE 16GB
Γενικά
Αριθμός Τεμαχίων

Μ.Μ.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

2



Τμήμα Μισθοδοσίας
Οδός Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου
221 31 Τρίπολη, Β’ Κτίριο ΟΑΕΔ
Προϋπολογισμός είδους: 200€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Πίνακας 2.2.α Οθόνη Υπολογιστή
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οθόνη Υπολογιστή
Γενικά
Αριθμός Μονάδων
Τύπος
PANEL
Διαγώνιος
Ανάλυση
Αντίθεση
Χρόνος απόκρισης
Συνδεσιμότητα
Δυνατότητες και Λειτουργίες

A/A
ΜΙΣΑ1
ΜΙΣΑ.1
ΜΙΣΑ.1.1
ΜΙΣΑ.1.2
ΜΙΣΑ.1.3
ΜΙΣΑ.1.4
ΜΙΣΑ.1.5
ΜΙΣΑ.1.6
ΜΙΣΑ.1.7
ΜΙΣΑ.1.8
ΜΙΣΑ.1.9

Μ.Μ.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1
LED
IPS
23,8 "
1920x1080
1000:1
5 ms
DVI, VGA
Ενσωματωμένα Ηχεία



Τμήμα Προμηθειών
Οδός Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου
221 31 Τρίπολη, Β’ Κτίριο ΟΑΕΔ
Προϋπολογισμός ειδών: 2.200€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Πίνακας 2.3.α
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Α/Α
ΠΡΟΜ1

Περιγραφή

Desktop υπολογιστής

Αριθμός Μονάδων
Επεξεργαστής
Μνήμη
Σκληρός Δίσκος
Κάρτα Γραφικών
Δικτύωση
Εξωτερικές Θύρες

2
Inteli5 ή αντίστοιχος ή καλύτερος
8GB 2133MHz DDR4
256GB SSD
HD Graphics
Gigabit LAN
USB 3.0, VGA

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΠΡΟΜ2

Πληκτρολόγιο - Ποντίκι
Λειτουργικό Σύστημα
Εγγύηση
Περιγραφή
Αριθμός Μονάδων

Ναι
Windows 10 Professional 64-bit
3 Χρόνια onsite
Εκτυπωτής LaserJet A4 Mono
1

Ταχύτητα
Συνδεσιμότητα
Duplex
Duty Cycle
Tray
Ανάλυση

28ppm
USB - fAST Ethernet 10/100 Wireless Lan
ΝΑΙ
>30.000 ανα μήνα
1 Δίσκος 250 φύλλων
1200dpi

Περιγραφή

Monitor 23'' Wide LED IPS

ΑριθμόςΜονάδων

2

ΜέγιστηΑνάλυση
Brightness
Pixel Pitch
Inputs
Ηχεία
Εγγύηση

1920χ1080 pixels
250cd/m2
0.265mm
VGA - HDMI Ναι
3 έτη on site

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΡΟΜ3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ 3 – Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίες και Διεύθυνσης Πληροφορικής (Προϋπολογισμού 3.900,00 € με ΦΠΑ)
Cpv: 30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Cpv: 30231310-3 Επίπεδες οθόνες
cpv: 30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί
Οδός Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου
221 31 Τρίπολη, Β’ Κτίριο ΟΑΕΔ
 Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας
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Προϋπολογισμός είδών: 700€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Πίνακας 3.1
Α/Α
ΤΕΧ1. Κεντρική Μονάδα Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
ΤΕΧ1
ΤΕΧ1.1
ΤΕΧ1.2
ΤΕΧ1.3
ΤΕΧ1.4
ΤΕΧ1.5
ΤΕΧ1.6
ΤΕΧ1.7
ΤΕΧ1.8
ΤΕΧ1.9
ΤΕΧ1.10
ΤΕΧ1.11
ΤΕΧ1.12
ΤΕΧ1.13
ΤΕΧ2.1
ΤΕΧ2.2
ΤΕΧ2.3

Τεμάχιο 1
Λειτουργικό Σύστημα- Windows 10 Home
Τύπος Θήκης-Mini Tower
Τύπος μητρικής κάρτας M-ATXH110
Επεξεργαστής IntelCorei3 αντίστοιχος ή καλύτερος
Αριθμός πυρήνων Eπεξεργαστή: 2
Ταχύτητα Επεξεργαστή: 3.60 GHz
Μέγεθος Μνήμης: 4 GB DDR4
Αριθμός Σκληρών Δίσκων 1
Τύπος δίσκου HDDx1 1TB
Μοντέλο Κάρτας Γραφικών: HD
DVD±RW
Δικτύωση LAN ports
Ασύρματη Δικτύωση: Όχι
ΤΕΧ2. Οθόνη Τεμάχιο 1
Διαγώνιος Οθόνης 25"
Ανάλυση 2560 x 1080
Είσοδοι: 2xHDMI
ΤΕΧ3. Ποντίκι Ενσύρματο Τεμάχιο 1
ΤΕΧ4. Πληκτρολόγιο Ενσύρματο Τεμάχιο 1

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

 Διεύθυνση Πληροφορικής
Προϋπολογισμός ειδών: 3200€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Πίνακας 3.2.α Φορητός Υπολογιστής
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ

DITA.1
DITA.2
DITA.3
DITA.4
DITA.5
DITA.6

Φορητός υπολογιστής
Ποσότητα
Επεξεργαστής 1.8Ghz ή αντίστοιχος
8GB LPDDR3 στα 1600MHz
128GB PCIe-based SSD
Οθόνη 13,3-ιντσών (διαγώνιος) LED-οπίσθιου φωτισμού, ευρυγώνια με
ανάλυση 1440x900
Κάρτα Γραφικών HD Graphics
Δικτύωση WiFi and Bluetooth
Εξωτερικές ΘύρεςThunderbolt , USB 3, SDXC Card Slot
Κάμερα
Ποντίκι Ασύρματο
Λειτουργικό Σύστημα MACOS τελευταία διαθέσιμη έκδοση
Βάρος1 - 1.5 Kg
USB Erthernet adaptor

DITA.7
DITA.8
DITA.9
DITA.10
DITA.11
DITA.12
DITA.13
DITA.14

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Na

Πίνακας 3.2.β Οθόνη

A\A
DITB.1
DITB.2
DITB.3
DITB.4
DITB.5
DITB.6

Είδος
Οθόνη σταθερού υπολογιστή
Ποσότητα
Διαγώνιος
23¨- 24’’ LED IPS
Μέγιστη Ανάλυση
1920x1080 pixels
PixelPitch
0.275mm
Brightness
250cd/m²

Απαίτηση

DITB.7

1x VGA 15 pin-D Sub, 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x USB 3.0 Upstream, 4x USB 3.0

ΝΑΙ

DITB.8

Speakers

ΝΑΙ

Απάντηση

Παραπομπή

1
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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DITB.9
DITB.10

3 Έτη Οn-Site από κατασκευαστή
Full HD Webcam (2.0 mega-pixel)

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ 4 - Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών & Πολιτισμικών Σπουδών στην Καλαμάτα (Προϋπολογισμού 6.460,00 € με ΦΠΑ)
CPV: 30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
CPV 30231310-3 Επίπεδες οθόνες
CPV: 30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
CPV: 30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές


Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας &Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
Παλαιό Στρατόπεδο (Ανατολικό Κέντρο)
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Προϋπολογισμός ειδών : 5.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Πίνακας 4.1.α Σταθερός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

A\A
HAMA.1
HAMA.2
HAMA.3
HAMA.4
HAMA.5
HAMA.6

Είδος
Σταθερός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Ποσότητα
Επεξεργαστής i3 , αντίστοιχος ή καλύτερος
Μνήμη 4GB
Λειτουργικό Windows 10
Οθόνη 19΄΄

Απαίτηση

Απάντηση

Παραπομπή

7
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Πίνακας 4.1.β Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
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A\A
HAMΒ.1
HAMΒ.2
HAMΒ.3
HAMΒ.4
HAMΒ.5
HAMΒ.6
HAMΒ.7

Είδος
Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Ποσότητα
Επεξεργαστής i5 7Ης γενιάς , αντίστοιχος ή καλύτερος
Μνήμη 4GBDDR4
Λειτουργικό Windows 10
Οθόνη 13,3΄΄
Σκληρός Δίσκος 128GB

Απαίτηση

Απάντηση

Παραπομπή

1
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI

Πίνακας 4.1.γ Οθόνη Σταθερού Υπολογιστή

A\A
HAMΓ.1
HAMΓ.2
HAMΓ.3


Είδος
Οθόνη Σταθερού Υπολογιστή
Ποσότητα
Οθόνη LED 19’’

Απαίτηση

Απάντηση

Παραπομπή

Απάντηση

Παραπομπή

1
ΝΑΙ

Τμήμα Φιλολογίας
Ανατολικό Κέντρο - Παλαιό Στρατόπεδο
Καλαμάτα ΤΚ 24100
Μεσσηνία

Προϋπολογισμός ειδών: 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Πίνακας 4.2.α ΜΝΗΜΕΣ ΓΙΑ Η/Υ

A\A
ΦΙΛΑ.1
ΦΙΛΑ.2
ΦΙΛΑ.3

Είδος
Μνήμες για Η/Υ
Ποσότητα
KVR16N11S6/2 DDR3,1600MHZ, SINGLE RANK 2GB

Απαίτηση
30
ΝΑΙ
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Πίνακας 4.2.β Φορητός Υπολογιστής

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

Είδος
Φορητός Υπολογιστής
Ποσότητα
Επεξεργαστής COREI5 ,αντίστοιχος ή καλύτερος
Μνήμη ≥4
Σκληρός Δίσκος ≥500GB
DVD-RW
USB 3.0
1 x VGA
LAN 10/100/1000
WI FI 802.11B
Οθόνη 15,6΄΄
Ηχεία
Κάμερα
Μικρόφωνο
Κάρτα γραφικών με 2GB μνήμη

Απαίτηση

Απάντηση

Παραπομπή

1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ 5- ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Προϋπολογισμού 6.020,00 € με ΦΠΑ)
CPV: 30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
CPV: 30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
CPV: 30231310-3 Επίπεδες οθόνες
CPV: 30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές


Γραφεία Πρυτανείας
Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη
22100, Τρίπολη

Προϋπολογισμός ειδών: 2.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Πίνακας 5.1
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Α/Α
ΠΡΥΑ.1
ΠΡΥΑ.2
ΠΡΥΑ.3
ΠΡΥΑ.4
ΠΡΥΑ.5
ΠΡΥΑ.6
ΠΡΥΑ.7
ΠΡΥΑ.8
ΠΡΥΑ.9
ΠΡΥΑ.10
ΠΡΥΑ.11

ΠΡΥΒ.1
ΠΡΥΒ.2
ΠΡΥΒ.3
ΠΡΥΒ.4
ΠΡΥΒ.5
ΠΡΥΒ.6

ΠΡΥΓ.1
ΠΡΥΓ.2
ΠΡΥΓ.3
ΠΡΥΓ.4
ΠΡΥΓ.5
ΠΡΥΓ.6

ΕΙΔΟΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Περιγραφή
ΑριθμόςΜονάδων
Επεξεργαστής
Μνήμη
ΣκληρόςΔίσκος
Κάρτα Γραφικών
Δικτύωση
ΕξωτερικέςΘύρες
Πληκτρολόγιο - Ποντίκι
ΛειτουργικόΣύστημα
Εγγύηση

Desktop υπολογιστής
2
i5 ή αντίστοιχος ή καλύτερος
8GB 2133MHz DDR4
256GB SSD
HD Graphics
Gigabit LAN
USB 3.0, VGA
Ναι
Windows 10 Professional 64-bit
3 Χρόνια onsite

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Περιγραφή

LaserJet A4 color

ΑριθμόςΜονάδων
Ταχύτητα
Συνδεσιμότητα
Duplex
Duty Cycle
Ανάλυση

1
18/18ppm
USB - fAST Ethernet 10/100 Wireless Lan
ΝΑΙ
>30.000 ανα μήνα
600x600 dpi

Περιγραφή

LaserJet A4 Mono

ΑριθμόςΜονάδων
Ταχύτητα
Συνδεσιμότητα
Duplex
Duty Cycle
Tray

2
28ppm
USB - fAST Ethernet 10/100 Wireless Lan
ΝΑΙ
>30.000 ανα μήνα
1 Δίσκος 250 φύλλων

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΠΡΥΓ.7

ΠΡΥΔ.1
ΠΡΥΔ.2
ΠΡΥΔ.3
ΠΡΥΔ.4
ΠΡΥΔ.5
ΠΡΥΔ.6
ΠΡΥΔ.7

ΠΡΥΔ.1
ΠΡΥΔ.2
ΠΡΥΔ.3
ΠΡΥΔ.4
ΠΡΥΔ.5
ΠΡΥΔ.6


Ανάλυση

1200dpi

Περιγραφή

Monitor 23'' Wide LED IPS

ΑριθμόςΜονάδων
ΜέγιστηΑνάλυση
Brightness
Pixel Pitch
Inputs
Ηχεία
Εγγύηση

1
1920χ1080 pixels
250cd/m2
0.265mm
VGA - HDMI Ναι
3 έτη on site

Περιγραφή

Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 2.5'' USB

ΑριθμόςΜονάδων
Μέγεθος
Σύνδεση
Τροφοδοσία
Χωρητικότητα
Εγγύηση

4
2.5 inches
USB 3.0
USB powered
1 TB
3 χρόνια

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Διεύθυνση Προσωπικού
Οδός Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου
221 31 Τρίπολη, Β’ Κτίριο ΟΑΕΔ

Προϋπολογισμός είδους: 1.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Πίνακας 5.2


Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων
Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη
Ναύπλιο - 21100

Προϋπολογισμός ειδών : 2.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
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Πίνακας 5.3
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΦΟΙΤΑ.1
ΦΟΙΤΑ.2
ΦΟΙΤΑ.3
ΦΟΙΤΑ.4
ΦΟΙΤΑ.5
ΦΟΙΤΑ.6

ΣΤΑΘΕΡΟΣ Η/Υ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΜΝΗΜΗ RAM
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1
i5 ισοδύναμος ή καλύτερος
τουλάχιστον 2.8 ghz ή ισοδύναμο
8 gb
τουλάχιστον1TB 7200 rpm

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

windows 10 ελληνικά ή νεότερο,
msoffice 2013 ελληνικό η νεώτερο

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

οπτικό δίσκο DVD-RW, gigabit θύρα
Ethernet, 2 τουλάχιστον εξωτερικές
θύρες usb3

ΦΟΙΤΑ.7

ΦΟΙΤΑ.8
ΦΟΙΤΒ.1
ΦΟΙΤΒ.2
ΦΟΙΤΒ.3
ΦΟΙΤΒ.4
ΦΟΙΤΒ.5
ΦΟΙΤΒ.6
ΦΟΙΤΓ.1
ΦΟΙΤΓ.2
ΦΟΙΤΓ.3
ΦΟΙΤΓ.4
ΦΟΙΤΓ.5
ΦΟΙΤΓ.6
ΦΟΙΤΓ.7
ΦΟΙΤΓ.8

ΕΓΓΥΗΣΗ
ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΤΥΠΟΣ
PANEL
ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ
ΕΞΤΡΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΦΟΡΗΤΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
ΟΘΟΝΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΜΝΗΜΗ RAM
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
ΟΠΤΙΚΟ ΔΙΣΚΟ
ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

3 έτη
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1
LED
IPS
τουλάχιστον 22 ιντσών
ενσωματωμένα ηχεία και θύρες
σύνδεσης hdmi και DVI
3 έτη
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1
i5 αντίστοιχος ή καλύτερος
τουλάχιστον 15,6 ίντσες
τουλάχιστον 2.8 ghz ή ισοδύναμο
8 gb
τουλάχιστον 256 gbssd
DVD-RW
1gb μνήμη με έξοδο hdmi
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ΦΟΙΤΓ.9
ΦΟΙΤΓ.10
ΦΟΙΤΓ.11

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΓΓΥΗΣΗ

windows 10 ελληνικά ή νεότερο,
msoffice 2013 ελληνικό η νεότερο
gigabit θύρα Ethernet, 2 τουλάχιστον
εξωτερικές θύρες usb3
3 έτη

ΟΜΑΔΑ 6 - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Προϋπολογισμού 1.360,00 €)
CPV: 30236000-2


Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τμήμα Θεατρικών σπουδών
Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη
Ναύπλιο - 21100

Προϋπολογισμός ειδών: 1.360,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Πίνακας 6.1
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΘΕΑΤ1

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ UPS12 VOLT, 7 AH

10

ΝΑΙ

ΘΕΑΤ2

ΜΝΗΜΕΣ RAM 4GB RAM, DDR3-1600,
UDIMM PC3-12800, CL=11, 1,35 volt

20

ΘΕΑΤ3
ΘΕΑΤ4

εξωτερικός σκληρός δίσκος 2,5" Portable
1TB
Διαχειριστής Δικτύου switch8-Port
10/100/1000Mbps

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

1

ΝΑΙ

2

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ 7 - Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στην Κόρινθο (Προϋπολογισμού 6.300,00 €)
CPV: 30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
CPV: 30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών
CPV: 48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
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CPV: 30231310-3 Επίπεδες οθόνες
CPV: 30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
CPV: 30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές


Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη
Τ.Κ. 20100
Κόρινθος

Προϋπολογισμός ειδών: 1.300,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Πίνακας 7.1

A/Α

Φορητός υπολογιστής

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΚΕΠA.1

Γενικά

ΚΕΠA.1.1

Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

ΝΑΙ

ΚΕΠA.1.2

1

ΚΕΠA.1.3
ΚΕΠA.2

Αριθμός μονάδων
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με
ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής
των προσφορών
Λειτουργικά χαρακτηριστικά hardware

ΚΕΠA.2.1

Τύπος Θήκης

ΚΕΠA.3

Motherboard

ΚΕΠA.3.1

Τύπος Chipset

ΚΕΠA.3.2

Memory support: DDR4

ΚΕΠA.4
ΚΕΠA.4.1
ΚΕΠA.4.2
ΚΕΠA.4.3
ΚΕΠA.4.4
ΚΕΠA.5
ΚΕΠA.5.1

C.P.U.
Επεξεργαστής τεχνολογίας i7-6700HQ ή αντίστοιχος ή καλύτερος
Ονομαστική Ταχύτητα Ρολογιού (GHz)
Αριθμός επεξεργαστών
Αριθμός πυρήνων στον επεξεργαστή
ΚεντρικήΜνήμη
Τύπος DDR 4

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ
Φορητός
υπολογιστής

ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 2.6 GHz
1
≥4
ΝΑΙ
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ΚΕΠA.5.2

≥ 16

ΚΕΠA.5.3
ΚΕΠA.5.4
ΚΕΠA.6
ΚΕΠA.6.1
ΚΕΠA.6.2
ΚΕΠA.6.3
ΚΕΠA.6.4

Μέγεθος (GΒ)
Μέγιστη μνήμη που υποστηρίζεται στο motherboard (GB) χωρίς να
απαιτείται η αφαίρεση ή αντικατάσταση της υπάρχουσας μνήμης
Συχνότητα λειτουργίας
Μονάδα ΣκληρούΔίσκου
Πλήθος προσφερόμενω νμονάδων
Τύπος σκληρού δίσκου 1
Ωφέλιμη χωρητικότητα (TΒ)
Τύπος controller

ΚΕΠ A.6.5
A.6.6
ΚΕΠA.6.7

SATA
Ταχύτητα περιστροφής (rpm)
Transfer rate (MB/sec)

ΚΕΠA.6.8
ΚΕΠA.6.9

Τύπος σκληρού δίσκου 2
Ωφέλιμη χωρητικότητα

ΝΑΙ
≥ 5.400
Να αναφερθεί
Solid State
Drive/SSD
≥ 128 GB

ΚΕΠA.7

Μονάδες ΟπτικώνΔίσκων

ΚΕΠA.7.1

Μονάδες οπτικών δίσκων

1

ΚΕΠA.7.2

DVD εσωτερικό

ΝΑΙ

ΚΕΠA.7.3

DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW

ΝΑΙ

ΚΕΠA.7.4

Λογισμικό αναπαραγωγής DVD

ΝΑΙ

ΚΕΠA.8

I/O connectors

ΚΕΠA.8.1

USB 2.0

≥1

ΚΕΠA.8.2
ΚΕΠA.8.3
ΚΕΠA.9

≥2
ΝΑΙ

ΚΕΠA.9.1

USB 3.0
Συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων
Κάρτα οθόνης
CORES 1024 - Base Clock (MHz) 944 + Boost - Memory Clock
2500MHz - GDDR5 128-bit

ΚΕΠ A.9.2

Αριθμός καρτών

1

ΚΕΠA.9.3

Μνήμη (MΒ) κάρτας οθόνης

≥ 4 GB

ΚΕΠA.9.4

Τύπος μνήμης κάρτας οθόνης

Dedicated

ΚΕΠA.10

Κάρτεςδικτύου

ΚΕΠA.10.1

Ethernet Card 10/100/1000 Mbps

Να αναφερθεί
≥ 2133 MHz
2
Μηχανικός δίσκος
≥2
Να αναφερθεί

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΚΕΠA.10.2

Ασύρματη επικοινωνία 802.11a/g/n

ΝΑΙ

ΚΕΠA.10.3
ΚΕΠA.11
ΚΕΠA.11.1
ΚΕΠA.11.2

Ασύρματη επικοινωνία bluetooth
Οθόνη
Διάσταση
Ανάλυσηοθόνης

ΝΑΙ

ΚΕΠA.12
ΚΕΠA.12.1
ΚΕΠA.12.2
ΚΕΠA.13

Λογισμικό
Κάθε σύστημα να συνοδεύεται από:
Windows 10 Home 64 bit προεγκατεστημένο
Όλες οι εφαρμογές να παρέχονται στην ίδια γλώσσα (αγγλικά)
Τεκμηρίωση- άδειεςχρήσηςλογισμικού

ΚΕΠA.13.1

Εγχειρίδια

ΝΑΙ

ΚΕΠA.13.2

Άδειες χρήσης

ΝΑΙ

ΚΕΠ A.14
ΚΕΠA.14.1

Πιστοποίηση- Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστημα
το σύστημα (hardware) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο από την μητρική
εταιρία κατασκευής του Λ.Σ., με το οποίο θα παραδοθεί.

ΝΑΙ

ΚΕΠA.14.2
ΚΕΠA.14.3

Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά
ποιότητος του μηχανήματος
Να φέρουν το σήμα CE

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΚΕΠ A.14.4

να προσκομισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών

ΝΑΙ

ΚΕΠA.14.5

Φιλικότητα προς το περιβάλλον και ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας.

ΝΑΙ

ΚΕΠA.14.6

Πρότυπα που ακολουθούνται:

ΝΑΙ

17,3"
≥ 1.920 x 1080

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΚΕΠA.14.6.1

√ EPA Energy Star

ΝΑΙ

ΚΕΠA.14.6.2

√ ISO 9241/EN 29241

ΝΑΙ

ΚΕΠA.15

Συνοδευτικά:

ΚΕΠA.15.1

καλώδια σύνδεσης

ΝΑΙ

ΚΕΠA.15.2

οδηγοί συσκευών για το προσφερόμενο Λ.Σ

ΝΑΙ

49

ΚΕΠ A.15.3

CD εκκίνησης- διόρθωσης και εγκατάστασης λειτουργικού συστήματος
από «μηδενική βάση».

ΚΕΠA.16

Εγγύηση

ΚΕΠA.16.1

3 ετών επιτόπου εξυπηρέτηση

ΚΕΠA.17

Μπαταρία

ΚΕΠA.17.1

Lithium Ion Battery

ΝΑΙ

ΚΕΠA.17.2

Αριθμός στοιχείων

≥6

ΚΕΠA.17.3

Μεγάλος κύκλος ζωής μπαταρίας

ΝΑΙ

ΚΕΠA18

Κάμερα-Μικρόφωνο

ΚΕΠA.18.1

Ενσωματωμένη κάμερα και μικρόφωνο

ΝΑΙ

ΚΕΠA.18.2

Ανάλυση κάμερας

≥ 1366Χ768

ΚΕΠA.19

Λοιπά χαρακτηριστικά

ΚΕΠ A.19.1

Ασύρματο ποντίκι

ΝΑΙ

ΚΕΠA.19.2

Τσάντα μεταφοράς με δυνατότητα μεταφοράς στην πλάτη

ΝΑΙ

ΚΕΠA.19.3

Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο

ΝΑΙ



ΝΑΙ
ΝΑΙ

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Αριστοτέλους 1 και Λεωφ. Αθηνών
(1ος Όροφος) Κόρινθος, ΤΚ 20132

Προϋπολογισμός ειδών: 5.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Πίνακας 7.2
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΔΣΑ.1

Ποντίκι Η/Υ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

20

50

ΠΕΔΣΑ.2
ΠΕΔΣΑ.3
ΠΕΔΣΑ.4
ΠΕΔΣΑ.5
ΠΕΔΣΑ.6
ΠΕΔΣΑ.7
ΠΕΔΣΑ.8
ΠΕΔΣΑ.9
ΠΕΔΣΑ.10

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
Τύπος
Τεχνολογία σύνδεσης
Τεχνολογία Ανίχνευσης Κίνησης
DPI
Συμβατότητα μ ελογισμικό
Αριθμός πλήκτρων
Τροχός κύλησης
Κατευθύνσεις τροχούκύλισης
Διαστάσεις

ΠΕΔΣΑ.11
ΠΕΔΣΑ.12
ΠΕΔΣΒ.1
ΠΕΔΣΒ.2
ΠΕΔΣΒ.3
ΠΕΔΣΒ.4
ΠΕΔΣΒ.5
ΠΕΔΣΒ.6
ΠΕΔΣΒ.7
ΠΕΔΣΒ.8
ΠΕΔΣΒ.9
ΠΕΔΣΒ.10
ΠΕΔΣΒ.11
ΠΕΔΣΒ.11
ΠΕΔΣΓ.1
ΠΕΔΣΓ.2

Χρώμα
Εγγύηση κατασκευαστή
Πληκτρολόγιο Η/Υ
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
Τύπος
Τεχνολογία σύνδεσης
Κύρια γλώσσα πληκτρολογίου
Δευτερεύουσα υποστηριζόμενη γλώσσα
Τεχνολογία Ανίχνευσης Κίνησης
Αδιάβροχο
Εργονομικό
Μπαταρία
Συμβατότητα με λογισμικό
Χρώμα
Εγγύηση κατασκευαστή
Η/Υ
ΓΕΝΙΚΑ
Small Form Factor

ΝΑΙ
Ενσύρματο ποντίκι
Ενσύρματη USB
Οπτική
>=1000
MACOSX 10.12 ή νεώτερο
2
ΝΑΙ
2
Τυπικές διαστάσεις ενός
mouse για υπολογιστή
γραφείου, όχι minimouse για
laptop
Μαύρο
12 μήνες
20
ΝΑΙ
Ενσύρματο πληκτρολόγιο
Ενσύρματη USB
Ελληνικά
Αγγλικά
Όχι
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
MACOSX 10.12 ή νεώτερο
Μαύρο
36 μήνες
3
NAI
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ΠΕΔΣΓ.3
ΠΕΔΣΓ.4
ΠΕΔΣΓ.5
ΠΕΔΣΓ.6
ΠΕΔΣΓ.7
ΠΕΔΣΓ.8
ΠΕΔΣΓ.9
ΠΕΔΣΓ.10
ΠΕΔΣΓ.11
ΠΕΔΣΓ.12
ΠΕΔΣΓ.13
ΠΕΔΣΓ.14
ΠΕΔΣΓ.15
ΠΕΔΣΓ.16
ΠΕΔΣΓ.17
ΠΕΔΣΓ.18
ΠΕΔΣΓ.19
ΠΕΔΣΓ.20
ΠΕΔΣΓ.21
ΠΕΔΣΓ.22
ΠΕΔΣΓ.23
ΠΕΔΣΓ.24
ΠΕΔΣΓ.25
ΠΕΔΣΓ.26
ΠΕΔΣΓ.27
ΠΕΔΣΓ.28
ΠΕΔΣΓ.29
ΠΕΔΣΓ.30
ΠΕΔΣΓ.31

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
Θήκη
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
Intel Core i5 6th generationαντίστοιχοήκαλύτερο
Αριθμός πυρήνων
Συχνότητα λειτουργίας
Cache
ΜΝΗΜΗ
Mέγεθος κεντρικής μνήμης
Μέγιστο μέγεθος κεντρικής μνήμης
Τύπος μνήμης
Τύπος μνήμης DDR3 συχνότητας
DIMM
Total DIMM slots
CHIPSET
Chipset
ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ
Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων
Χωρητικότητα δίσκου
Τεχνολογία δίσκου SATA III
Ταχύτητα δίσκου
Να διαθέτει εσωτερικό DVD+/-RW
I/O PORTS ON-BOARD
Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας 10/100/1000
Audio-In , Audio-Out
PCI Express x16
PCI Express x1
Θύρες USB 2.0 ποσότητα (τουλάχιστον 2 μπροστά)
Θύρες USB 3.0 ποσότητα (τουλάχιστον 2 μπροστά)

ΝΑΙ
Mini Tower
ΝΑΙ
≥4
≥ 2.7 GHz
≥ 6 MB
≥ 4 GB
≥ 16 GB
DDR3L
≥ 1600 MHz
1
≥2
Intel Express H110
ήανώτερο
≥1
≥ 1 ΤB
NAI
≥ 7200 rpm
ΝΑΙ
≥1
NAI
≥1
≥1
≥4
≥4
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ΠΕΔΣΓ.32
ΠΕΔΣΓ.33
ΠΕΔΣΓ.34
ΠΕΔΣΓ.35
ΠΕΔΣΓ.36
ΠΕΔΣΓ.37
ΠΕΔΣΓ.38
ΠΕΔΣΓ.39
ΠΕΔΣΓ.40
ΠΕΔΣΓ.41
ΠΕΔΣΓ.42
ΠΕΔΣΓ.43
ΠΕΔΣΓ.44
ΠΕΔΣΓ.45

ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
DVD-RW
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
Ισχύς
Efficiency
Active PFC
ΗΧΟΣ
Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου
Εσωτερικό ηχείο
ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
Ενσωματωμένη
Έξοδοισήματος on-board
ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
Ενσωματωμένη
Έξοδοισήματος on-board

ΝΑΙ ή καλύτερο
≥ 240 Watt
≥ 92%
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
1 x HDMI 1.4 & 1 x Display
Port 1.2
OXI
1 xVGA ή 1xDVI ή και τα
δύο

ΠΕΔΣΓ.46
ΠΕΔΣΓ.47

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

ΠΕΔΣΓ.48

Πληκτρολόγιο USB ελληνικό του ίδιου
κατασκευαστή

ΝΑΙ

Ποντίκι USB ενσύρματο οπτικό του ίδιου
κατασκευαστή

ΝΑΙ

ΠΕΔΣΓ.49
ΠΕΔΣΓ.50
ΠΕΔΣΔ.1
ΠΕΔΣΔ.2
ΠΕΔΣΔ.3
ΠΕΔΣΔ.4
ΠΕΔΣΔ.5
ΠΕΔΣΔ.6

Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος
ΣκληρόςΔίσκοςγια NAS
Μέγεθος (Form Factor)
Τύπος συσκευής
Χωρητικότητα
Τύπος Διεπαφής
Ταχύτητα περιστροφής δίσκου

ΝΑΙ
3
3.5"
Hard drive - hot-swap
≥ 2 ΤΒ
SATA III
≥ 7200 rpm
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ΠΕΔΣΔ.7
ΠΕΔΣΔ.8
ΠΕΔΣΔ.9
ΠΕΔΣΔ.10
ΠΕΔΣΔ.11

Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων
Compatible Bays
Cashe
Επιπλέον αξεσουάρ - Hot-plugtray
Εγγυημένη συμβατότητα με εξοπλισμό QNAPTS-869URP

ΠΕΔΣΔ.12
ΠΕΔΣΔ.13

Εγγυημένη συμβατότητα με ήδη υπάρχων RAID που
στηρίζεται σε δίσκους Seagate Barracuda
2TBST2000DM001
Εγγύηση κατασκευαστή

≥6Gbps
1 x hot-swap - 3.5"
≥64MB
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
≥ 2 Χρόνια
ΝΑΙ

ΠΕΔΣΕ.9
ΠΕΔΣΕ.11

Όλοι οι δίσκοι θα πρέπει να μπορούν να δημιουργήσουν
RAID, άρα να είναι ίδιοι
ΣκληρόςΔίσκοςγια Server
Μέγεθος (Form Factor)
Τύπος συσκευής
Χωρητικότητα
Τύπος Διεπαφής
Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων
Ταχύτητα περιστροφής δίσκου
Cashe
Εγγυημένη συμβατότητα με server DELL Poweredge
R520
Εγγύηση κατασκευαστή

ΠΕΔΣΕ.12
ΠΕΔΣΖ.1
ΠΕΔΣΖ.2
ΠΕΔΣΖ.3
ΠΕΔΣΖ.4
ΠΕΔΣΖ.5
ΠΕΔΣΖ.6

Αυτοί οι δύο δίσκοι να μπορούν να δημιουργήσουν
RAID 1
Οθόνη
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
Διαστάσεις
Τεχνολογίας LED TN
Anti-Glare with 3H hardness
Aspect Ratio

ΝΑΙ

ΠΕΔΣΔ.14
ΠΕΔΣΕ.1
ΠΕΔΣΕ.2
ΠΕΔΣΕ.3
ΠΕΔΣΕ.4
ΠΕΔΣΕ.5
ΠΕΔΣΕ.6
ΠΕΔΣΕ.7
ΠΕΔΣΕ.8

2
3.5"
Hard drive - hot-swap
≥ 4ΤΒ
NLSAS
≥ 12Gbps
≥7200 rpm
≥64MB
NAI
≥ 2 Χρόνια

2
ΝΑΙ
≥ 23”
ΝΑΙ
NAI
16:09
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ΠΕΔΣΖ.7
ΠΕΔΣΖ.8
ΠΕΔΣΖ.9
ΠΕΔΣΖ.10
ΠΕΔΣΖ.11
ΠΕΔΣΖ.12
ΠΕΔΣΖ.13
ΠΕΔΣΖ.14
ΠΕΔΣΖ.15
ΠΕΔΣΖ.16
ΠΕΔΣΖ.17
ΠΕΔΣΖ.18
ΠΕΔΣΗ.1
ΠΕΔΣΗ.2
ΠΕΔΣΗ.3
ΠΕΔΣΗ.4
ΠΕΔΣΗ.5
ΠΕΔΣΗ.6
ΠΕΔΣΗ.7

Ανάλυση
Είσοδος σήματος
Φωτεινότητα
Contrast Ratio
Response Time
Color depth
Pixel Pitch
Viewing Angle
Tilt
Security Lock Slot
VESA mount support
Εγγύηση κατασκευαστή
Switch
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
Ταχύτητες μεταφοράς
Αριθμός πορτών
Rack Mounted
Switch Capacity
Managable

Πρότυπα

ΠΕΔΣΗ.8
ΠΕΔΣΗ.9
ΠΕΔΣΗ.10
ΠΕΔΣΗ.11
ΠΕΔΣΘ.1

802.1Q Tagged VLAN
802.1p Quality of Service
Εγγύηση κατασκευαστή
Switch

≥ 1920 x 1080
VGA & HDMI
≥ 250 cd/m2
≥ 1000:1
≤ 5 ms
≥ 16.7 million
≤ 0.265 mm
≥ 160 / 170
NAI
NAI
NAI
≥ 3 Χρόνια
1
ΝΑΙ
10/100/1000 Mbps
≥ 48-port
NAI
≥ 96 Gbps
NAI
IEEE 802.310 BASE-T
Ethernet IEEE 802.3u
100BASE-TX Fast Ethernet
802.3ab 1000BASE-T
Gigabit Ethernet 802.3z
Gigabit Ethernet 802.3x flow
control 802.1p priority IEEE
802.3az, Energy Efficient
Ether
NAI
NAI
ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ
2
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ΠΕΔΣΘ.1
ΠΕΔΣΘ.2
ΠΕΔΣΘ.3
ΠΕΔΣΘ.4
ΠΕΔΣΘ.5
ΠΕΔΣΘ.6
ΠΕΔΣΘ.7
ΠΕΔΣΙ.1
ΠΕΔΣΙ.1
ΠΕΔΣΙ.2
ΠΕΔΣΙ.3
ΠΕΔΣΙ.4
ΠΕΔΣΙ.5
ΠΕΔΣΙ.6
ΠΕΔΣΙ.7
ΠΕΔΣΚ.1
ΠΕΔΣΚ.2
ΠΕΔΣΚ.3
ΠΕΔΣΚ.4
ΠΕΔΣΚ.5
ΠΕΔΣΚ.6
ΠΕΔΣΚ.7
ΠΕΔΣΚ.8

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
Ταχύτητες μεταφοράς
Αριθμός πορτών
Rack Mounted
Switch Capacity
Managable
Εγγύηση κατασκευαστή
Θήκη για εξωτερικό σκληρό δίσκο 3.5"
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
Form Factor
Θέσειςσκληρώδίσκων
Διεπαφή
Συνδεσιμότητα
Εξωτερική παροχήρεύματος
Εγγύηση κατασκευαστή
Θήκη για εξωτερικό σκληρό δίσκο 2.5"
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
Form Factor
Θέσεις σκληρών δίσκων
Διεπαφή
Συνδεσιμότητα
Εξωτερική παροχή ρεύματος
Εγγύηση κατασκευαστή

ΝΑΙ
10/100/1000 Mbps
≥ 8-port
OXI
≥ 16 Gbps
ΟΧΙ
≥ 2 έτη
1
ΝΑΙ
3,5"
≥1
SATA
USB 3.0
ΝΑΙ
≥ 2 έτη
1
ΝΑΙ
2,5"
≥1
SATA
USB 3.0
ΌΧΙ
≥ 2 έτη

ΟΜΑΔΑ 8 – Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής (Προϋπολογισμού 3.500,00 €)
CPV: 30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
CPV: 30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
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CPV: 48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
CPV: 30231310-3 Επίπεδες οθόνες


Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών
Τ.Κ. 23100, Σπάρτη

Προϋπολογισμός ειδών: 3.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Πίνακας 8.1

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΟΔΑΑ.1
ΟΔΑΑ.2

4

ΟΔΑΑ.3
ΟΔΑΑ.4
ΟΔΑΑ.5
ΟΔΑΑ.6
ΟΔΑΑ.7
ΟΔΑΑ.8
ΟΔΑΑ.9

Επιτραπέζιος υπολογιστής τύπου Α’ - Τεμάχια
Ο προσφερόμενος Η/Υ θα πρέπει να είναι διεθνώς
αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου.
Επεξεργαστής
Τύπος – τεχνολογία επεξεργαστή
Επιδόσεις (MIPS)
Έτος Κυκλοφορίας
Κάρτα γραφικών
Δίαυλος
Μνήμη

ΟΔΑΑ.10
ΟΔΑΑ.11
ΟΔΑΑ.12
ΟΔΑΑ.13
ΟΔΑΑ.14
ΟΔΑΑ.15
ΟΔΑΑ.16

Μνήμη Συστήματος RAM
Μέγεθος
Τύπος
Μονάδα ΣκληρούΔίσκου
Αριθμός μονάδων
Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα
Τεχνολογίας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ
Τεχνολογίας 64 bit,
4 ή περισσοτέρων πυρήνων ,
>6700
>=2015
Ενσωματωμένη
256ΜΒ
Αποκλειστική ή
Διαμοιραζόμενη
4GB
DDR3 ή Νεότερου
1
500 GB
HDD
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ΟΔΑΑ.17
ΟΔΑΑ.18
ΟΔΑΑ.19

Δίαυλος Επικοινωνίας
Κάρτα Δικτύου
Ταχύτητα λειτουργίας

SATA

ΟΔΑΑ.20
ΟΔΑΑ.21
ΟΔΑΑ.22
ΟΔΑΑ.23
ΟΔΑΑ.24
ΟΔΑΑ.25
ΟΔΑΑ.26
ΟΔΑΑ.27
ΟΔΑΑ.28

Δυνατότητα auto sense
WOL, PXE
Υποδοχές - Συνδεσιμότητα
USB 3.0
USB 2.0
Ψηφιακή έξοδος Video
VGA Αναλογική έξοδος Video
RJ-45
Ηχος

NAI
NAI

ΟΔΑΑ.29

Περιφερειακά

Πληκτρολόγιο με ελληνικούς
χαρακτήρες, οπτικό ποντίκι

ΟΔΑΑ.30
ΟΔΑΑ.31

Λειτουργικό Σύστημα
Ο προσφερόμενος φορητός Η/Υ ΔΕΝ θα φέρει
εγκατεστημένο Λ.Σ.
NAI
Εγγύηση
Να προσφερθούν όλα τα καλώδια και οι αναγκαίοι οδηγοί
για την κατάλληλη και απρόσκοπτη λειτουργία του Η/Υ.
ΝΑΙ
Ο προσφερόμενος Η/Υ να καλύπτεται με τουλάχιστον 3
έτη εγγύησης με αποκατάσταση βλάβης την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από τον Κατασκευαστή του Η/Υ. Όλες
οι εργασίες να γίνονται στον χώρο της υπηρεσίας (OnSite).
ΝΑΙ
Σημείωση: Θα πρέπει να είναι σε γραμμή παραγωγής,
καινούργιοι και αμεταχείριστοι.

ΟΔΑΑ.32
ΟΔΑΑ.33
ΟΔΑΑ.34

ΟΔΑΑ.35

10/100/1000 Mbps

2
2
NAI
NAI
Ενσωματωμένη Κάρτα Ήχου
με υποδοχές στην πρόσοψη
του κουτιού
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Μονάδες τροφοδοτικού σταθερού η/υ Τεμάχια 2
ΟΔΑΒ.1

Συμμόρφωση με το πρότυπο ΑΤΧ12V 2.0
Ονομαστικής ισχύος ≥450 W

ΝΑΙ

Οθόνες (Monitor) H/Y Τεμάχια 2

ΝΑΙ

Διαγώνιος ≥19,0΄΄ λόγος πλευρών 16:9
Τεχνολογίας φωτισμού LED
Ανάλυση 1920x1080
Ταχύτητα απόκρισης 5ms
Φωτεινότητα ≥220 cd/m2
Εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη
Συνδεσιμότητα HDMI, D-Sub, DVI-D

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΔΑΓ.1
ΟΔΑΓ.2
ΟΔΑΓ.3
ΟΔΑΓ.4
ΟΔΑΓ.5
ΟΔΑΓ.6
ΟΔΑΓ.7
ΟΔΑΓ.1
ΟΔΑΓ.9
ΟΔΑΓ.10

ΟΔΑΔ.1
ΟΔΑΔ.2
ΟΔΑΔ.3
ΟΔΑΔ.4
ΟΔΑΔ.5
ΟΔΑΔ.6
ΟΔΑΔ.7
ΟΔΑΔ.8
ΟΔΑΔ.9
ΟΔΑΔ.10

Σημείωση: Θα πρέπει να είναι σε γραμμή παραγωγής
και να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.
Σημείωση: Οι παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια
(Τ.Φ.) θα πρέπει να συνοδεύονται και από αντίστοιχη
υπογράμμιση στο εκάστοτε Τ.Φ. ώστε να είναι
διακριτή η παραπομπή.
Πολυμηχάνημα με εκτυπωτή σαρωτή και fax
Τεμάχια 1
Μέγιστο Μέγεθος Χαρτιού
Α4
Λειτουργίες Σάρωσης, εκτύπωσης, και FAX
Ταχύτητα εκτύπωσης ≥20 σελίδες ανα λεπτό
Μεγίστη ανάλυση εκτύπωσης 1200dpi ≥1200dpi
Μεγίστη ανάλυση σάρωσης 1200dpi
Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων
Να διαθέτει αυτόματη εκτύπωση και σάρωση διπλής
όψης
Συνδεσιμότητα USB/ETHERNET
Να διαθέτει υποστήριξη για όλα τα σύγχρονα λειτουργικά
συστήματα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΟΔΑΕ.1
ΟΔΑΕ.2
ΟΔΑΕ.3
ΟΔΑΖ.1

ΟΔΑΖ.2
ΟΔΑΖ.3

Κατανεμητής Switch δικτύου Τεμάχια 1
Ταχύτητα σύνδεσης
10/100/1000 Mbps
ΑριθμόςΘυρών 16
Λογισμικό γραμματικού και συντακτικού ελέγχου
Gingersoftware ή ισοδύναμο. Να υποστηρίζει
μετάφραση με ενσωματωμένο λεξικό και δυνατότητα
εκφώνησης κειμένου. Να περιλαμβάνει τη
δυνατότητα παράφρασης του κειμένου προτείνοντας
εναλλακτική σύνταξη προτάσεων.
Ποσότητα 2 άδειες ακαδημαϊκής χρήσης για 2 έτ
Να υποστηρίζει ελληνική και αγγλική γλώσσα

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 6/2017)

Παράρτημα Γ’
Οικονομική Προσφορά

Ομάδα 1 : Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής στην Τρίπολη
Προϋπολογισμού 8.270,00 € με ΦΠΑ ήτοι 6.669,36 άνευ ΦΠΑ)


(Συνολικού

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Προϋπολογισμός ειδών: 3.600€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
α/α

Είδος

Ποσότητα Τιμή
μονάδας

1

3

2

Προσωπικοί
Υπολογιστές (με
εγκατεστημένο
λειτουργικό σύστημα –
Windows 8,
πληκτρολόγιο, ποντίκι)
Οθόνη

3

Εξωτερικός Δίσκος

2

4

Φορητός υπολογιστής

1

5

Scanner διπλής όψης

2

6

Router

1

Σύνολο 1

3

Συνολική
Τιμή άνευ
ΦΠΑ

ΦΠΑ
24 %

Συνολική Τιμή
με ΦΠΑ



Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Προϋπολογισμός είδους: 4.670,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
α/α

Είδος

Ποσότητα

1

2

2

Προσωπικοί Υπολογιστές με
εγκατεστημένα Windows και
Σύμφωνα με όλα τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του Πινακα
1.2.α του Παραρτήματος
Τεχνική Προσφορά όπως
παρατίθεται στο παρόν τεύχος)
Οθόνη

3

Εκτυπωτές Laser μονόχρωμοι

2

4

Προβολικά

2

Τιμή
μονάδας

Συνολική
Τιμή άνευ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24
%

Συνολική
Τιμή με
ΦΠΑ

2

Σύνολο 2

Για την Ομάδα 1  Σύνολο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών + Οικονομικών
Επιστημών = ………….

ΟΜΑΔΑ 2: Γραφεία Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
Τέρμα Καραϊσκάκη-Κτίριο ΟΑΕΔ, Τρίπολη – Συνολικού Προϋπολογισμού 3.170,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι 2.556,45 € άνευ ΦΠΑ
 Τμήμα Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού
Προϋπολογισμός είδους: 770 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
α/α

Είδος

Ποσότητα

1

Οθόνη Υπολογιστή

3

2

USB HUB 3.0 - 4 PORTS

10

3

USB STICK 32 GB – USB 3.0

10

4

STICK MICRO DUO –
ADAPTOR USB MOBILE
PHONE 16 GB

2

Τιμή
μονάδας

Σύνολο

 Τμήμα Μισθοδοσίας
Προϋπολογισμός είδους: 200€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Συνολική
Τιμή άνευ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24
%

Συνολική
Τιμή με
ΦΠΑ

α/α

Είδος

Ποσότητα

1

Οθόνη LED

1

Τιμή
μονάδας

Συνολική
Τιμή άνευ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24
%

Συνολική
Τιμή με
ΦΠΑ

Συνολική
Τιμή άνευ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24
%

Συνολική
Τιμή με
ΦΠΑ

Σύνολο

 Τμήμα Προμηθειών
Προϋπολογισμός είδους: 2.200€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
α/α

Είδος

Ποσότητα

1

DESKTOP Υπολογιστής
(πληκτρολόγιο, Ποντίκι, οθόνη,
Εγκατεστημένο Λειτουργικό)
Εκτυπωτής laser

2

2

Τιμή
μονάδας

1

Σύνολο

Για την Ομάδα 2  Σύνολο Λογιστήριο + Σύνολο Προμηθειών + Σύνολο
Μισθοδοσίας = ………….

ΟΜΑΔΑ 3 – Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίες και Διεύθυνσης Πληροφορικής
Συνολικού Προϋπολογισμού 3.900€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι 3.145,16 € άνευ ΦΠΑ
 Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας
Προϋπολογισμός είδους: 700€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
α/α

Είδος

Ποσότητα

1

Σταθερός Υπολογιστής (οθόνη,
Πληκτρολόγιο, Ποντίκι,
windows 10)

1

Τιμή
μονάδας

Συνολική
Τιμή άνευ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24
%

Συνολική
Τιμή με
ΦΠΑ

Σύνολο

 Διεύθυνση Πληροφορικής
Προϋπολογισμός είδους: 3200€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
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α/α

Είδος

Ποσότητα Τιμή
μονάδας

1

Φορητός υπολογιστής ,
ασύρματο ποντίκι,
Λειτουργικό MACOS
τελευταία διαθέσιμη έκδοση
Οθόνη led

2

2

Συνολική
Τιμή άνευ
ΦΠΑ

ΦΠΑ
24 %

Συνολική
Τιμή με
ΦΠΑ

1

Σύνολο

Για την Ομάδα 3  Σύνολο Τεχνικής Υπηρεσίας + Σύνολο Δ/ση Πληροφορικής
=………….

ΟΜΑΔΑ 4 - Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών & Πολιτισμικών Σπουδών στην Καλαμάτα
Συνολικού Προϋπολογισμού 6.500,00 € με ΦΠΑ ήτοι 5.241,93 € άνευ ΦΠΑ


Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας &Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

α/α

Είδος

Ποσότητα Τιμή
μονάδας

1

7

2

Σταθερός Η/Υ (οθόνη,
ποντίκι, πληκτρολόγιο,
Windows 10)
Φορητός Η/Υ

3

Οθονη led 19’’

1

Συνολική
Τιμή άνευ
ΦΠΑ

ΦΠΑ
24 %

Συνολική
Τιμή με
ΦΠΑ

Συνολική
Τιμή άνευ
ΦΠΑ

ΦΠΑ
24 %

Συνολική
Τιμή με
ΦΠΑ

1

Σύνολο



Τμήμα Φιλολογίας

α/α

Είδος

Ποσότητα Τιμή
μονάδας

1

Μνήμες για Η/Υ 2GB για
μηχανήματα DELL Optiflex
3210
Φορητός Υπολογιστής core I5

30

2

1

Σύνολο

Για την Ομάδα 4  Σύνολο Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών + Σύνολο
Φιλολογίας =………….
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ΟΜΑΔΑ 5- ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Συνολικού Προϋπολογισμού 6.000,00 € με ΦΠΑ ήτοι 4.838,70 € άνευ ΦΠΑ


Γραφεία Πρυτανείας

Προϋπολογισμός είδους: 2.800€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
α/α

Είδος

Ποσότητα Τιμή
μονάδας

1

2

2

Σταθερός Υπολογιστής –
Πίνακας 5.1
Laserjet A4 colour

3

Laserjet A4 MONO

2

4

Monitor 23’’ led ips

1

5

Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος

4

Συνολική
Τιμή άνευ
ΦΠΑ

ΦΠΑ
24 %

Συνολική
Τιμή με
ΦΠΑ

Συνολική
Τιμή άνευ
ΦΠΑ

ΦΠΑ
24 %

Συνολική
Τιμή με
ΦΠΑ

Συνολική
Τιμή άνευ
ΦΠΑ

ΦΠΑ
24 %

Συνολική
Τιμή με
ΦΠΑ

1

Σύνολο



Διεύθυνση Προσωπικού

Προϋπολογισμός είδους: 1000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
α/α

Είδος

Ποσότητα Τιμή
μονάδας

1

Σταθερός Υπολογιστής
Οθόνη 23’’, ποντίκι,
πληκτρολόγιο (Πινάκας 5.2)

1

Σύνολο



Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων

Προϋπολογισμός είδους: 2200€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
α/α

Είδος

Ποσότητα Τιμή
μονάδας

1

Σταθερός Υπολογιστής
Οθόνη 23’’, ποντίκι,
πληκτρολόγιο (Πινάκας 5.3)
Φορητός Υπολογιστής

1

2

1

Σύνολο
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Για την Ομάδα 5  Γραφεία Πρυτανείας +Διεύθυνση Προσωπικού + Τμήμα
Φοιτητικών Θεμάτων =……………….

ΟΜΑΔΑ 6 - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Συνολικού Προϋπολογισμού 1.360,00 € με ΦΠΑ ήτοι 1.096,77 € άνευ ΦΠΑ


Τμήμα Θεατρικών σπουδών

Προϋπολογισμός είδους: 1.360€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
α/α

Είδος

Ποσότητα Τιμή
μονάδας

1

Μπαταρίες Ups12 Volt, 7 AH

10

2

Μνήμες ram 4GB, DDR31600, UDIMM PC3-12800,
CL=11 1.35 VOLT
Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος
2,5’’ Portable 1TB
Διαχειριστής Δικτύου
Switch8- Port
10/100/1000Mbps

20

3
4

Σύνολο

Συνολική
Τιμή άνευ
ΦΠΑ

ΦΠΑ
24 %

Συνολική
Τιμή με
ΦΠΑ

ΦΠΑ
24 %

Συνολική
Τιμή με
ΦΠΑ

1
2

ΟΜΑΔΑ 7 - Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στην Κόρινθο
Συνολικού Προϋπολογισμού 6.300,00 € με ΦΠΑ ήτοι 5.080,65 άνευ ΦΠΑ


Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Προϋπολογισμός είδους: 1.300 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
α/α

Είδος

Ποσότητα Τιμή
μονάδας

1

Φορητός υπολογιστής
(Λογισμικό, καλώδια
σύνδεσης όπως περιγράφεται
στο Πίνακα 7.1

1

Σύνολο



Συνολική
Τιμή άνευ
ΦΠΑ

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Προϋπολογισμός είδους: 5000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
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α/α

Είδος

Ποσότητα Τιμή
μονάδας

1

Ποντίκι Η/Υ

20

2

Πληκτρολόγιο

20

3

Σταθερός Υπολογιστής

3

4

Σκληρός Δίσκος για NAS

3

5

Σκληρός Δίσκος για Server

2

6

Οθόνη 23’’

2

7

Switch ≥ 48-port

1

8

Switch ≥ 8-port

2

9

Θήκη για εξωτερικό σκληρό
δίσκο 3.5"
Θήκη για εξωτερικό σκληρό
δίσκο 2.5"

1

10

Σύνολο

Συνολική
Τιμή άνευ
ΦΠΑ

ΦΠΑ
24 %

Συνολική
Τιμή με
ΦΠΑ

1

Για την Ομάδα 7  Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής +
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων = …………….

ΟΜΑΔΑ 8 – Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης & Ποιότητας Ζωής –
Συνολικού Προϋπολογισμού 3.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , ήτοι 2.822,58 € άνευ ΦΠΑ


Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

Προϋπολογισμός είδους: 3500€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
α/α

Είδος

Ποσότητα Τιμή
μονάδας

Συνολική

ΦΠΑ

Συνολική

Τιμή άνευ

24 %

Τιμή με

ΦΠΑ
1

Επιτραπέζιος υπολογιστής

ΦΠΑ

4

(με περιφερειακά ποντίκι,
πληκτρολόγιο)
2

Μονάδες Τροφοδοτικού

2

σταθερού Η/Υ
3

Οθόνη >=19,0’’

2

4

Πολυμηχάνημα

1

5

Κατανεμητής Switch

1
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6

Λογισμικό γραμματικού και

2

συντακτικού ελέγχου
Gingersoft ή ισοδύναμοάδειες ακαδημαϊκής χρήσης

Σύνολο
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 6/2017)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα4 και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50048
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 22100 Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΣΩΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- Τηλέφωνο: 2710-372111,2710-372134
- Ηλ. ταχυδρομείο: vtsokou@uop.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.uop.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): - Η
σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες :
CPV: 30213300-8
Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
CPV: 30213000-5
Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
CPV: 30236000-2
Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
CPV: 30231310-3
Επίπεδες οθόνες
CPV: 30237410-6
Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών
CPV: 48000000-8
Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
CPV: 30237460-1
Πληκτρολόγια υπολογιστών
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ ………………………………]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ: 8 ΟΜΑΔΕΣ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 6/2017

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

4

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται
και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι5 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση6;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»7 ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

5

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

6

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι
πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος
εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

7

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.
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Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο8:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Τρόπος συμμετοχής:

8

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
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Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους9;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των [ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

9

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

72

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ10
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα
από τους οικονομικούς φορείς.
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

10

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που
ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες11
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση12·
2. δωροδοκία13,14·
3. απάτη15·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες16·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας17·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων18.

11

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή

[] Ναι [] Όχι

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό
για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

12

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008, σ. 42).

13

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

14

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση
και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται
η κείμενη νομοθεσία).

15

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε
αυτήν Πρωτοκόλλων.

16

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός
ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

17

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που
ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

18

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων
αυτής και άλλες διατάξεις.".
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οποιουδήποτε προσώπου19 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν ναι, αναφέρετε21:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)23;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν24:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]20
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]22
[] Ναι [] Όχι

[……]

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

19

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

20

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

21

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

22

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

23

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση
αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

24

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την
επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
[] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 25, στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
Εάν όχι αναφέρετε:
ΦΟΡΟΙ
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
α)[……]·
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
β)[……]
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
γ.1) [] Ναι [] Όχι
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
-[] Ναι [] Όχι
περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
-[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή -[……]·
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
γ.2)[……]·
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
δ) [] Ναι [] Όχι
26
καταβολή τους ;
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

25

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α)[……]·
β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
-[……]·
-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 27
[……][……][……]

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

26

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό
λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν
από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

27

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου28;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις29 :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις30
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

28

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

29

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

30

Άρθρο 73 παρ. 5.
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα31;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων32, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης33;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια34 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της

[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

31

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

32

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

33

Πρβλ άρθρο 48.

34

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει
ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα
φορέας δηλώνει ότι:

ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος μέλος εγκατάστασής35; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

35

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής 1 παραπάνω36:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξής37:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]

36

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

37

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
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είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο
οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
αναλογίες38 που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογία μεταξύ x και y39 -και η αντίστοιχη
αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

38

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

39

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς40, ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς41, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς42:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγρα ποσά
ημερομη παραλήπτ
φή
νίες
ες

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες43, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο
οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

[……]
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

40

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

41

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

42

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

43

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
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3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

[……]

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων44 όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς
και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

[....……]

(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

[] Ναι [] Όχι

(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

α)[......................................……]

β) [……]
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός
των διευθυντικών στελεχών του κατά τα
τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

44

[……]
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
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(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:

[……]

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας45 το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[....……]

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

[] Ναι [] Όχι
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη
με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;

45

[] Ναι [] Όχι

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του
υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
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Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα
ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται
από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικά46, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχι47

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]48

(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

46

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

47

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

48

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται49, εκτός εάν
:
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας
με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν50.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

49

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

50

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη
σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

91

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 6/2017)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) …………………………….
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα51).............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα52) .........................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………53 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................…………………………………..
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................…………………………………..
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................…………………………………..54
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό / ημερομηνία) . .................... υπ’ αριθμ. …./2017
Διαγωνισμού της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την
ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............55
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της
(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
51
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
52
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
53
ο.π. υποσ. 3.
54 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
55
Εφόσον
η
εγγυητική
επιστολή
αφορά
σε
προσφορά
τμήματος/τμημάτων
της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της
σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε
....................ημέρες 56 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 57.
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της58.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε59.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

56
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
57 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ΕΞΉΝΤΑ
ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α,
εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
58 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
59 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική
επιστολή.
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 6/2017)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα
με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε
....….

ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4
Όπως υποσημείωση 3.
5
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η
σχετική σύμβαση.
6
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1
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Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε
την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 8.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

8 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική
επιστολή.
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 6/2017)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’
ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Στη Τρίπολη σήμερα …………. 2017, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη (Α.Φ.Μ. 099727226, Δ.Ο.Υ. Τρίπολη), όπως εκπροσωπείται νόμιμα
κατά την υπογραφή της παρούσας από τον …………………………………………………, που χάριν συντομίας
θα καλείται "ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ" και αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, οδός
…………………………………… ΤΚ …………., τηλ. …………………, ΑΦΜ …………………, Δ.Ο.Υ.
………………………………. εταιρία με την επωνυμία ……………………………………………. που
εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ……………………………… και στο εξής, χάριν συντομίας θα καλείται
"ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ",
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Β) Την υπ’ αριθ. ………… διακήρυξη.
Γ) Την από ………… προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου.
Δ) Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, σύμφωνα με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανακηρύχθηκε Προμηθευτής, για
τα αναγραφόμενα στο άρθρο 1ο της παρούσας σύμβασης, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εξοπλισμού και
περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, (αναλυτική
αναφορά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική προσφορά
του προμηθευτή) Η σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφή της.
Το υπό προμήθεια υλικό θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς
όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή, που
θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΤΙΜΗΜΑ
Το τίμημα για την προμήθεια και εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών θα ανέρχεται στο ποσό των
……………………………………
…………………………..ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως
αναγράφεται στην οικονομική προσφορά του προμηθευτή, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β’Οικονομική Προσφορά στη σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Για την είσπραξη του
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τιμήματος για τις προμήθειες ο προμηθευτής θα εκδώσει τιμολόγιο και θα υποβάλει φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή θα γίνει μετά την έκδοση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής και με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα του προμηθευτή, με βάση τα τιμολόγια του
και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το συμφωνημένο
τίμημα θα καταβληθεί σε ευρώ. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016). Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος
να καταβάλει τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή
οποιουδήποτε τρίτου. Τραπεζικά τέλη, δασμοί, φόροι, μεταφορικά και λοιπές επιβαρύνσεις
δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η προμήθεια εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών θα πρέπει να γίνει εντός
εξήντα (60) ημερών, όσο και η διάρκεια της εν λόγω σύμβασης. Για την προσωρινή παραλαβή της προμήθειας
ορίζεται διάστημα 30 ημερών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή της
Εφαρμογής (Πρωτόκολλο Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής ) θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα
(30) ημερών από την συμβατικά καθορισμένη ημερομηνία για την ολοκλήρωση της προσωρινής του
παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ο Προμηθευτής έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. ... Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, εκδοθείσα από ........., συνολικού ποσού .... € ταυτόχρονα, ο Προμηθευτής με την κατάθεση της
προσφοράς του αυτόματα:
1. εγγυάται (από την ημέρα έκδοσης Πρωτοκόλλου Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής) την καλή
λειτουργία των προμηθευομένων ειδών που προσφέρουν και την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων
που θα παρουσιαστούν για δύο (2) έτη χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου.
2. αναλαμβάνει να επέμβει για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν,
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ειδοποίησή τους κατά τη διάρκεια του χρόνου
εγγύησης.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις που αναγράφονται στην
Προκήρυξη (συμπεριλαμβανόμενων και των παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και
τις υποχρεώσεις της Σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. Η παράδοση και
η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας.
Σε περίπτωση καθυστέρησης με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το ν.
4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016).
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Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του
ν. 4412/2016
ΑΡΘΡΟ 7ο-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως κατόπιν έγγραφης
συναίνεσης και των δύο συμβαλλομένων.
ΑΡΘΡΟ 8ο-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από αυτή τη
Σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Αγοραστή που
παρέχεται μόνο εγγράφως.
ΑΡΘΡΟ 9ο-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Προμηθευτής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα όποια διαφορά
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Επί διαφωνίας, η διαφορά
θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Αρκαδίας, σύμφωνα με την
κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται όμως, για
ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των
συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα
μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς
ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια, κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. Η παρούσα σύμβαση
υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ίσης αξίας και έλαβε το Πανεπιστήμιο δύο και η Εταιρεία ένα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων
Τεχνολογιών

Αν. Καθηγητής Νικήτας-Σπύρος Κ. Κουτσούκης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
22100 ΤΡΙΠΟΛΗ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2710372111 ,
Fax: 2710 372108
Πληροφορίες: Τσώκου Βασιλική,
Ασπρούδη Παρασκευή,
Καλογεροπούλου Θεοδώρα, Πουλοπούλου
Παναγιώτα
e-mail: vtsokou@uop.gr , pasproudi@uop.gr
dkalog@uop.gr, penypoul@uop.gr

Αναρτάται στο διαδίκτυο
Προς:
Κάθε Ενδιαφερόμενο

Περίληψη Διακήρυξης
1. Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
2. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
3. Προϋπολογισμός : Ο μέγιστος προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
39.000 € τριάντα εννέα χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
4. Υποβολή προσφορών: Κάθε ενδιαφερόμενο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με έδρα σε χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να καταθέσει προσφορά είτε για μια ομάδα είτε για περισσότερες
είτε για το σύνολο των οκτώ ομάδων και όχι για μέρος τους. Προσφορές που υπερβαίνουν τον
προϋπολογισμό των ομάδων στο σύνολο τους θα απορρίπτονται.
Αναλυτικά:


Ομάδα 1 : Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες της Σχολή
Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής στην Τρίπολη συνολικού προϋπολογισμού 8.270,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 6.669,36 € άνευ ΦΠΑ)
(3.600,00 € για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 4.670,00 € για το Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών)



Ομάδα 2 : Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των
γραφείων οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών στην Τρίπολη, συνολικού προϋπολογισμού
3.170,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 2.556,45 € άνευ ΦΠΑ)
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Ομάδα 3 : Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των
γραφείων της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Πληροφορικής, στην Τρίπολη
συνολικού προϋπολογισμού 3.900,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (ήτοι

3.145,16 € άνευ

ΦΠΑ)


Ομάδα 4 : Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες της
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών & Πολιτισμικών Σπουδών στην Καλαμάτα συνολικού
προϋπολογισμού 6.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 5.241,93 € άνευ ΦΠΑ)



Ομάδα 5 : Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των
Γραφείων Πρυτανείας, της Διεύθυνσης Προσωπικού και του τμήματος Φοιτητικών θεμάτων
στην Τρίπολη και Ναύπλιο συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ (ήτοι 4.838,70 € άνευ ΦΠΑ)



Ομάδα 6 : Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες της
Σχολής Καλών Τεχνών

στο Ναύπλιο συνολικού προϋπολογισμού

1.360,00 €

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 1.096,77 € άνευ ΦΠΑ)


Ομάδα 7: Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες της
Σχολής Κοινωνικών Και Πολιτικών Επιστημών στην Κόρινθο συνολικού προϋπολογισμού
6.300,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 5.080,65 € άνευ ΦΠΑ)



Ομάδα 8: : Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες της
Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής

στη Σπάρτη συνολικού

προϋπολογισμού 3.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 2.822,58 € άνευ ΦΠΑ)
(Σταθεροί Υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, σκληροί δίσκοι,
περιφερειακές συσκευές, εξωτερικές μνήμες, λογισμικό, οθόνες
Τμήματα συνέταξαν. CPV: 30213300-8
30213000-5

Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, CPV:

Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, CPV: 30236000-2

εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, CPV: 30231310-3
6

- έτσι όπως τα εν λόγω
Ποικίλος

Επίπεδες οθόνες, CPV: 30237410-

Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών, CPV: 48000000-8

Πακέτα λογισμικού και

συστήματα πληροφορικής, CPV: 30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών)
5. Διάρκεια Σύμβασης : 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (30 ημέρες προσωρινή
παραλαβή προμήθειας, 30 ημέρες οριστική παραλαβή της προμήθειας)
6. Τόπος Υποβολής Προσφορών : Γραφεία Κεντρικής Διοίκησης Πρυτανεία Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου , Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη , Τρίπολη 22100
7. Στοιχεία επικοινωνίας: Τσώκου Βασιλική, Ασπρούδη Παρασκευή, Καλογεροπούλου Θεοδώρα,
Πουλοπούλου Παναγιώτα Τηλ.: +30 2710 372111, 372107, 372104 Fax: +30 2710 372108, e-mails:
vtsokou@uop.gr, pasproudi@uop.gr, dkalog@uop.gr, penypoul@uop.gr
8. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Η 2/10/2017, ημέρα Δευτέρα &
ώρα λήξης αυτής στις 10:00
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9. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέρες από την επόμενη μέρα
της ημερομηνίας διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
10. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνική
11. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Η 3/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.
της αυτής ημερομηνίας, επί της οδού Τέρμα Καραϊσκάκη Μεσαίο Κτίριο ΟΑΕΔ-Οικονομικές και
Διοικητικές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
12. Δικαιούμενοι συμμετοχής: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις προμηθευτών που
υποβάλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί και δ) κοινοπραξίες προμηθευτών οι
προβλεπόμενοι από τον Ν 4412/2016, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην χώρα καταγωγής
τους.
13. Εγγύηση καλής εκτέλεσης στο διαγωνισμό: Κάθε προσφέρων στο διαγωνισμό οφείλει να
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 της οποίας το
ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό ίσο με το 2% της συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για κάθε ομάδα που υποβάλλει
προσφορά
14. Τρόπος Χρηματοδότησης: Το κόστος του έργου θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου , και συγκεκριμένα θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων
Κ.Α.Ε 7123 «Προμήθεια Η/Υ λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού»

του

προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017. Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 4829/29-8-2017 , ΑΔΑΜ:
17REQ001870563

Απόφαση

Ανάληψης

Υποχρέωσης

/

Έγκριση

Δαπάνης,

καταχωρήθηκε με α/α ΑΑΥ 323 / 29-8-2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της υπηρεσίας με
ΑΔΑ: 6ΗΩΙ469Β7Δ-ΞΜΟ.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικής Διαχείρισης
και Νέων Τεχνολογιών
Αν. Καθηγητής Νικήτας-Σπύρος Κ. Κουτσούκης
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