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Σρίπολη: 26/05/2016 

Αρ πρωη.: 3368  

 

Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ &  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

Σηλέθωνο: 2710 / 372111, 2710/372104 

Fax: 2710 / 372108 

Πληροθορίες : Σζώκοσ Βαζιλική, Καλογεροπούλοσ Θεοδώρα  

e-mail: vtsokou@uop.gr, dkalog@uop.gr 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΥΟΤ 

ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ» 

 
Σο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18/08.03.2016 

Απόφαση της υγκλήτου, (ΑΔΑ: ΨΤΡ469Β7Δ-6ΧΛ) περί έγκρισης δαπάνης 

μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, με αντικείμενο την προμήθεια 

Τπολογιστών Λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες 

της Κεντρικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (CPV: 30200000-1,  

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες ) 

 

ας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με τη διαδικασία της διενέργειας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην απευθείας ανάθεση, με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή για 

την προμήθεια Τπολογιστών Λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 

για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

υγκεκριμένα :  

Αντικείμενο της απευθείας ανάθεσης είναι η προμήθεια Τπολογιστών 

Λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της 

Κεντρικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 

Σο συνολικό ποσό (αξία + ΥΠΑ) της προμήθειας δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 

11.000  ευρώ.  (ΚΑΕ.7123 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, Λογισμικού 

και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού»). 

 

 

Κριτήριο Αξιολόγησης αποτελεί η υνολική χαμηλότερη τιμή των ειδών με την 

προϋπόθεση να πληροί τις παρακάτω  απαιτούμενες προδιαγραφές. (Πίνακας 

προδιαγραφών – Παράρτημα I). 
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Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα 

ανακοίνωση καθορίζουν τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και συνεπώς 

προσφορές με επιπλέον προσφερόμενα χαρακτηριστικά πέραν των παραπάνω  

τεχνικών προδιαγραφών δεν απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση να είναι στα 

πλαίσια του ανωτέρω προϋπολογισμού. 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. ε περίπτωση 

που υποβληθούν δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών 

 

Οι προσφορές αποστέλλονται σε σφραγισμένο  φάκελο με την ένδειξη 

«ΠΡΟΥΟΡΑ για την προμήθεια Τπολογιστών Λογισμικού και συναφούς 

βοηθητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» μέχρι την ημέρα Δευτέρα στις 06/06/2016  και  

ώρα 10.00 π.μ. στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

Πληροφορίες:         

 

                                      Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

                          Ερυθρού ταυρού 28 & Καρυωτάκη-Πρυτανεία 

22100 Σρίπολη 

Σμήμα Προμηθειών: Σσώκου Βασιλική (2710-372111) 

   Καλογεροπούλου Θεοδώρα 

 Διεύθυνση Πληροφοριακών υστημάτων: Μαλής Ανδρέας (2710-372277) 

 

 

Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

Επιπλέον στον κυρίως  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς : 

Α) Η λέξη ΠΡΟΥΟΡΑ, με κεφαλαία γράμματα. 

Β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Τπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

Γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της ανακοίνωσης  

Δ) Η ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας της με απευθείας ανάθεση. 

Ε) Σα στοιχεία του αποστολέα. 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν 

υπογεγραμμένη τόσο την τεχνική όσο και την οικονομική τους προσφορά.  

 

 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΚΤΡΙΩ ΥΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΥΟΡΑ  

Α.ΤΠΟΥΑΚΕΛΟ ΜΕ ΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ (Κατατίθενται 

Τποχρεωτικά & με Ποινή Αποκλεισμού)  
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Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα 

εξής Δικαιολογητικά:  

Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:  

Α) Τπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΥΕΚ Α΄75),  στην 

οποία θα αναγράφονται :  

 

 τα στοιχεία της ανακοίνωσης, για την οποία υποβάλουν προσφορά, 

επιπλέον να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους :  

 δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης.  

 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,  

 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, (αναγράφοντας το). 

 

Β) Νομιμοποιητικά έγγραφα (Θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα απαραίτητα 

παραστατικά έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά καταστατικά, δημοσιεύσεις σε ΥΕΚ, ή 

Πρωτοδικείο, πρακτικά κλπ.), που θα αποδεικνύουν την εν γένει νομική του 

κατάσταση και τα όργανα εκπροσώπησής του.  

 

Β ) ΤΠΟΥΑΚΕΛΟ ΜΕ ΣΕΦΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνεται 

υποφάκελος με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 

Ο υποφάκελος θα πρέπει Τποχρεωτικά & με Ποινή Αποκλεισμού να 

περιλαμβάνει : 

1. Tον πίνακα του Παραρτήματος 1 (τεχνικές προδιαγραφές) 

συμπληρωμένο ευκρινώς  

2. Υυλλάδια κατασκευαστή των προσφερόμενων ειδών  

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  

Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού, τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΙΙ της παρούσης ανακοίνωσης 

συμπληρωμένο ευκρινώς.  

 

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε 

ΕΤΡΨ (€). Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

τις τιμές Φωρίς Υ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενώ στις τιμές Με Υ.Π.Α., θα 

υπολογισθεί επιπρόσθετα και ΥΠΑ . Η τιμή χωρίς Υ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη 

για τη σύγκριση των προσφορών. ε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ 

της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή που δίνει το 

ευνοϊκότερο για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αποτέλεσμα.  
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Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 

για κάποιο είδος, η προσφορά για το συγκεκριμένο είδος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΔΙΟΡΘΩΕΙ  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραφημένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο 

όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο 

να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η 

προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν 

ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

 

ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα 

διενέργειας της ανακοίνωσης  ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή 

μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.  

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή προβαίνει στην 

καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών που κατέθεσαν.  

 

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την 

περαιτέρω αξιολόγηση.  

 

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών, μπορούν με αίτημα τους να λαμβάνουν γνώση 

των συμμετεχόντων, των τιμών που προσφέρθηκαν, καθώς και όλων των 

εγγράφων που αφορούν στη συγκεκριμένη προμήθεια συμπεριλαμβανομένων 

και των προσφορών.  

 

ε περίπτωση συν υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα που η τυχόν γνωστοποίησή τους στους 

συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, ο προσφέρων οφείλει 

να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα». ε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση 

αυτών των πληροφοριών οι συνυποψήφιοι. Η έννοια της πληροφορίας 

εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ  

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της ανακοίνωσης, προβαίνει αρχικά 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στη συνέχεια στην 

αξιολόγηση των προσφορών ελέγχοντας αν τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις 
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απαιτήσεις όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι (Πίνακας προδιαγραφών)  

της παρούσης.  

 

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε 

μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη προσφοράς και μη 

συμμετοχή στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς. 

 

Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει 

με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή. 

 

Σο άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ημέρα Δευτέρα στις 06/06/2016 και ώρα 

11.00 π.μ. στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης «Σμήμα Προμηθειών» Κεντρικό 

Κτίριο Ο.Α.Ε.Δ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Σρίπολη.  

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές 120 ημέρες από την 

ημερομηνία κατάθεσης, καθώς και για το χρόνο που οι διαγωνιζόμενοι 

αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. 

Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την  

αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, με έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια με δικά του έξοδα εντός 

τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.(προσωρινή παραλαβή). 

Η οριστική παραλαβή της προμήθειας (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 

Σα έξοδα αποστολής, ασφάλισης και οτιδήποτε σχετικό με την παράδοση της 

προμήθειας θα βαρύνουν τον προμηθευτή.  

 

Πληροφορίες :  Σσώκου Βασιλική, (τηλ. : 2710372111-372111, fax. 2710372108) 

                             Καλογεροπούλου Θεοδώρα 

Πληροφορίες: Για τεχνικές προδιαγραφές, Μαλής Ανδρέας (τηλ.: 2710-372277) 

 

Επισυνάπτονται :  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι : ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ :  ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας ανακοίνωσης  

 

 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη  

Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Σεχνολογιών 

 

Αναπληρωτής Καθηγητής  

 Γεώργιος Λέπουρας
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι : ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ 

 

ςνοπηική πεπιγπαθή: Ππομήθεια Τπολογιστών Λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής 

Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Πποϋπολογιζμόρ είδοςρ: 11.000,00 (ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α.) 

Σαξινόμηζη καηά CPV : (CPV: 30200000-1,  Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες ) 
 

Η δαπάνη θα βαπς́νει ηον ηακηικό ππος̈πολογιζμό (ΚΑΔ.7123 «Ππομήθεια ηλεκηπονικών ςπολογιζηών, Λογιζμικού και λοιπού ζςναθούρ 

βοηθηηικού εξοπλιζμού»). 

 
 

Τπολογιζηής Σύποσ Α 

 
A\A 

 
Τλικό 

 
Απαίηηζη 

 
Απάνηηζη 

 
Παπαπομπή 

 Γενικά    

PC-A-1.  Σηαθεπόρ ςπολογιζηήρ ΝΑΙ   

PC-A-2.  Να αναθεπθεί μονηέλο και εηαιπεία καηαζκεςήρ ΝΑΙ   

PC-A-3.  Απιθμόρ μονάδυν 3   

PC-A-4.  
Το πποηεινόμενο ζύζηημα ππέπει να είναι ζύγσπονηρ ηεσνολογίαρ με ανακοίνυζη 
ηοςρ ηελεςηαίοςρ 12 μήνερ από ηην ημεπομηνία ςποβολήρ ηυν πποζθοπών 

ΝΑΙ   

PC-A-5.  
Τα ημήμαηα πος ζςνθέηοςν ηο ζύζηημα ηος Υπολογιζηή (μηηπική πλακέηα, 
πληκηπολόγιο, κλπ) να πποέπσονηαι από ηην ίδια καηαζκεςάζηπια εηαιπεία πος θα 
αναγπάθεηαι εμθανώρ πάνυ ζ’ αςηά και ζηα κιβώηια όπος θα είναι ζςζκεςαζμένα 

ΝΑΙ   

PC-A-6.  Δπεξεπγαζηήρ Intel Core i5-6500 ή ιζοδύναμορ/καλύηεπορ ΝΑΙ   

PC-A-7.  Μνήμη 8GB (1x8GB)  ΝΑΙ   

PC-A-8.  Γίζκορ 500GB, 7,2K ΝΑΙ   

PC-A-9.  DVD Drive (ανάγνυζηρ, εγγπαθήρ) ΝΑΙ   

PC-A-10.  
Θύπερ διαζύνδεζηρ: USB 3.0 (ηοςλάσιζηον 4), RJ-45, θύπα μικποθώνος, θύπα 
ησείυν, θύπα ζύνδεζηρ με εξυηεπική οθόνη VGA ή/και DVI 

ΝΑΙ   

PC-A-11.  Πληκηπολόγιο – Πονηίκι ΝΑΙ   
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PC-A-12.  Καλώδια ηποθοδοζίαρ, DVD επαναθοπάρ ζςζηήμαηορ ΝΑΙ   

PC-A-13.  Windows 7 Pro πποεγκαηεζηημένα, ςποζηήπιξη Windows 10 ΝΑΙ   

PC-A-14.  Δγγύηζη: 5 Φπόνια επί ηόπος, απόκπιζη επόμενηρ επγάζιμηρ ημέπαρ ΝΑΙ   

 

 

Τπολογιζηής Σύποσ Β 

 

A\A 

 

Τλικό 

 

Απαίηηζη 

 

Απάνηηζη 

 

Παπαπομπή 

 Γενικά    

PC-Β-1.  Φοπηηόρ ςπολογιζηήρ ΝΑΙ   

PC-Β-2.  Να αναθεπθεί μονηέλο και εηαιπεία καηαζκεςήρ ΝΑΙ   

PC-Β-3.  Απιθμόρ μονάδυν 1   

PC-Β-4.  
Το πποηεινόμενο ζύζηημα ππέπει να είναι ζύγσπονηρ ηεσνολογίαρ με ανακοίνυζη 
ηοςρ ηελεςηαίοςρ 12 μήνερ από ηην ημεπομηνία ςποβολήρ ηυν πποζθοπών 

ΝΑΙ   

PC-Β-5.  Οθόνη ςτηλήρ ανάλςζηρ 3200x1800, 13" ΝΑΙ   

PC-Β-6.  Δπεξεπγαζηήρ Intel Core i7-6560 ή ιζοδύναμορ/καλύηεπορ ΝΑΙ   

PC-Β-7.  Μνήμη 16GB  ΝΑΙ   

PC-Β-8.  Γίζκορ >=500GB, SSD ΝΑΙ   

PC-Β-9.  Βάπορ < 1,4 κιλά ΝΑΙ   

PC-Β-10.  
Θύπερ διαζύνδεζηρ: USB 3.0 (ηοςλάσιζηον 2), Thunderbolt 3, Υποδοσή ζεη 
ακοςζηικών 

ΝΑΙ   

PC-Β-11.  
Καλώδια-πποζαπμογείρ διαζύνδεζηρ για δίκηςο (RJ45), ζςζκεςέρ USB-A, οθόνη 
VGA και HDMI 

ΝΑΙ   

PC-Β-1.  Καλώδια-πποζαπμογείρ διαζύνδεζηρ thunderbolt 2  ΝΑΙ   

PC-Β-2.  Αζύπμαηη ζύνδεζη 802.11ac, Bluetooth ΝΑΙ   

PC-Β-3.  Λειηοςπγικό ζύζηημα Linux / Windows 7 ΝΑΙ   

PC-Β-4.  Δγγύηζη: 4 Φπόνια επί ηόπος, απόκπιζη επόμενηρ επγάζιμηρ ημέπαρ ΝΑΙ   
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Τπολογιζηής Σύποσ Γ 

 
A\A 

 
Τλικό 

 
Απαίηηζη 

 
Απάνηηζη 

 
Παπαπομπή 

 Γενικά    

PC-Β-1.  Δξςπηπέηηρ  ΝΑΙ   

PC-Β-2.  Να αναθεπθεί μονηέλο και εηαιπεία καηαζκεςήρ ΝΑΙ   

PC-Β-3.  Απιθμόρ μονάδυν 1   

PC-Β-4.  
Το πποηεινόμενο ζύζηημα ππέπει να είναι ζύγσπονηρ ηεσνολογίαρ με ανακοίνυζη 
ηοςρ ηελεςηαίοςρ 12 μήνερ από ηην ημεπομηνία ςποβολήρ ηυν πποζθοπών 

ΝΑΙ   

PC-Β-5.  

Τα ημήμαηα πος ζςνθέηοςν ηο ζύζηημα ηος Υπολογιζηή (μηηπική πλακέηα, 

πληκηπολόγιο, κλπ) να πποέπσονηαι από ηην ίδια καηαζκεςάζηπια εηαιπεία πος θα 
αναγπάθεηαι εμθανώρ πάνυ ζ’ αςηά και ζηα κιβώηια όπος θα είναι ζςζκεςαζμένα 

ΝΑΙ   

PC-Β-6.  Δπεξεπγαζηήρ  ΝΑΙ   

a.  Intel Xeon E5-2603 ή ιζοδύναμορ/καλύηεπορ ΝΑΙ   

b.  Πλήθορ Δπεξεπγαζηών: 2 ΝΑΙ   

PC-Β-7.  Μνήμη 32GB  ΝΑΙ   

PC-Β-8.  Σύζηημα Αποθήκεςζηρ Γεδομένυν ηεσνολογίαρ RAID  ΝΑΙ   

c.  Γίζκορ 1TB, 7,2K, SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug  ΝΑΙ   

a.  Πλήθορ μονάδυν δίζκυν: 2 ΝΑΙ   

b.  Γιαμόπθυζη: RAID 1 ΝΑΙ   

PC-Β-9.  Θύπερ διαζύνδεζηρ: USB 3.0, USB 2.0, RJ-45, ζύνδεζη με εξυηεπική οθόνη VGA  ΝΑΙ   

PC-Β-10.  Κιη εγκαηάζηαζηρ ζε rack ΝΑΙ   

PC-Β-11.  Μέγιζηο ύτορ: 2U ΝΑΙ   

PC-Β-12.  Λειηοςπγικό ζύζηημα: Linux ΝΑΙ   

PC-Β-13.  

Remote Access Controller και ηο ανηίζηοισο λογιζμικό πος επιηπέπει ηη διασείπιζη 
ηος ζςζηήμαηορ από μακπςά, ανάκαμτη μεηά από αποηςσία (crashed system 
recovery) και έλεγσο ηηρ ενεπγοποίηζηρ/απενεπγοποίηζηρ. Το λογιζμικό ππέπει να 

δίνει αςηέρ ηιρ δςναηόηηηερ μέζυ διαδικηςακήρ, εύσπηζηηρ διεπαθήρ.  

ΝΑΙ   

PC-Β-14.  
Δγγύηζη: 5 Φπόνια επί ηόπος, απόκπιζη επόμενηρ επγάζιμηρ ημέπαρ από ηον 

καηαζκεςαζηή 
ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 6ΧΙΩ469Β7Δ-ΣΑ0



 9 

Λογιζμικό Antivirus 

 
A\A 

 
Τλικό 

 
Απαίηηζη 

 
Απάνηηζη 

 
Παπαπομπή 

 Γενικά    

Ant-1.  Ππόγπαμμα Antivirus  ΝΑΙ   

Ant-2.  Να αναθεπθεί εηαιπεία καηαζκεςήρ και ππόγπαμμα/πακέηο NAI   

Ant-3.  Απιθμόρ αδειών >=20   

Ant-4.  Γιάπκεια αδειών 2 έηη   

Ant-5.  Antivirus, Anti-Phishing, πποζηαζία από malware ΝΑΙ   

Ant-6.  Γιαθέζιμο για Windows, Mac OS ΝΑΙ   

 

 

Access Point 

 
A\A 

 
Τλικό 

 
Απαίηηζη 

 
Απάνηηζη 

 
Παπαπομπή 

 Γενικά    

AccessP-1.  Να αναθεπθεί μονηέλο και εηαιπεία καηαζκεςήρ ΝΑΙ   

AccessP-2.  Απιθμόρ μονάδυν 8   

AccessP-3.  

Ππόηςπα: EEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.1X (security 
authentication), 802.1Q (VLAN), 802.11i (WPA2 security), 802.11e (wireless QoS), 

IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), RADIUS, syslog, HTTP/HTTPS, Simple Network 

Management Protocol (SNMP) 

ΝΑΙ   

AccessP-4.  Θύπερ:1σ Gigabit Ethernet ΝΑΙ   

AccessP-5.  Αζθάλεια: WEP/WPA/WPA2 ΝΑΙ   

AccessP-6.  Υποζηήπιξη multiple ssids ΝΑΙ   

AccessP-7.  Γςναηόηηηα multiple vlans με configuration ανά ssid 

 

ΝΑΙ   

AccessP-8.  Δγγύηζη 1 έηορ ΝΑΙ   
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Ανηαλλακηικά Τπολογιζηών 

 
A\A 

 
Τλικό 

 
Απαίηηζη 

 
Απάνηηζη 

 
Παπαπομπή 

 Γενικά    

PC-Parts-1.  
Γίζκορ SSD, 512 GB, SATA 3 Gb/s, 2.5 ίνηζερ, ζςμβαηό με iMac9,1 και SSD 

Mounting Kit 3,5 ίνηζερ 
ΝΑΙ   

PC-Parts-2.  
Μνήμη 8GB (2x4GB), Unbuffered DDR3 SODIMM, PC3-8500 1066 MT/S ζςμβαηή με 
iMac9,1 

NAI   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 
 

 
Α.Α  

ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΔΙΓΟΤ  

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

(ΑΝΔΤ 
Φ.Π.Α) 

ΤΝΟΛΟ 
(ΑΝΔΤ 
Φ.Π.Α) 

Φ.Π.Α. 
ΤΝΟΛΟ  

(ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑ-
ΝΟΜΔΝΟΤ Φ.Π.Α)  

1 
Υπολογιζηέρ 

Τύπος Α 
     

2 
Υπολογιζηέρ 

Τύπος Β 
     

3 
Υπολογιζηέρ 

Τύπος Γ 
     

4 
Λογιζμικό 
Antivirus 

     

5 Access Points      

6 
Ανηαλλακηικά / 
Πεπιθεπειακά 
Υπολογιζηών 

     

 

 

 

 

Τπογραφή υμμετέχοντος 
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