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ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 26 Ιουλ. 18
Αρ. Πρωτ. 810/59/13829
ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ Μ.Τ.Σ. (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ)
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 13, 105 62 Αθήνα
Τηλ.:211 1048 217-260
Fax: 211 1048 285
E-mail:ekoems@army.gr
ΘΕΜΑ:

Προς: Οικονομικούς Φορείς

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Τριών
Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συνολικού Προϋπολογισμού
1.200,00 € Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 967,74
€). CPV: [30213300-8] ¨Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές¨

Ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. έχοντας υπόψη:
α.

Τις διατάξεις:

(1) Του ν.δ/τος 496/74 της 17/19.7.1974 «Περί Λογιστικού των
Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 204 ΤΑ΄).
(2) Των άρθρων 8 & 9 του ν.2448/96 «Μισθολογικές ρυθμίσεις μόνιμων
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 279 ΤΑ΄).
(3) Του ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 ΤΑ΄)
(4) Του ν.4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 ΤΑ΄)
(5) Του άρθρου 64 του ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 ΤΑ΄)
(6) Του άρθρου 133 του ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 143 ΤΑ΄)
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(7) Του ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 ΤΑ΄)
(8)
(ΦΕΚ 145 ΤΑ΄)

Του π.δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

β. Την υπ’ αριθ. Φ.951.1/53/452801 Υπουργική Απόφαση «Περί Διοίκησης,
Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διαχείρισης του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. (ΦΕΚ 223 ΤΒ΄), όπως
ισχύει.
γ.
Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. που
διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 15/7/10−7−18 Πρακτικό συνεδριάσεως αυτής.
δ. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον εγκεκριμένο Π/Υ του ΕΚΟΕΜΣ
οικονομικού έτους 2018 υπό Κ.Α. 7123 ¨ Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών
λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού¨
ε.
Την με αριθμό Πρωτοκόλλου 810/54/12784/12 Ιουλ.18 (ΑΔΑ: 9ΟΒΚΟΡΞΙΒΘΦ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
στ. Την ανάγκη για προμήθεια τριών επιτραπέζιων
υπολογιστών για την εύρυθμη λειτουργία του Κλάδου.

ηλεκτρονικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή και
αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την
προμήθεια τριών επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΚΟΕΜΣ οικονομικού έτους
2018 ΚΑ 7123 ¨ Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού
συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού¨
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 1.200,00 € με ΦΠΑ 24% (καθαρό 967,74 €).
Άρθρο 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.1
Αντικείμενο θα είναι η προμήθεια τριών νέων επιτραπέζιων ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
1.2 Η παράδοση της ως άνω προμήθειας και η εγκατάσταση της θα γίνει με
μέριμνα και ευθύνη του ανάδοχου στο χώρο του ΕΚΟΕΜΣ. Τα έξοδα μεταφοράς και
εγκατάστασης βαρύνουν τον ανάδοχο.
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Άρθρο 2ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ¨Α¨
της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Άρθρο 3ο
ΔΙΚΑΙΟΥXΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟXΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α.
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
συνεταιρισμοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. με
επάγγελμα σχετικό με το διαγωνιζόμενο αντικείμενο της προμήθειας το έτος κατά το
οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός.
β.
Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν
τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 ΤΑ΄)
γ.
Κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της
παρούσας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Η
αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να
περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο
που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της
σύμβασης.
Άρθρο 4ο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

4.2

Οι προσφορές τοποθετούνται εντός σφραγισμένου φακέλου.

4.3
Ο σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα και τον
αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα
περιέχει:
α.
Επιστολή διαβίβασης επί της οποίας θα τεθεί ο αριθμός
πρωτοκόλλου.
β.
Δύο επί μέρους, ανεξάρτητους σφραγισμένους φακέλους, με την
ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» ως εξής:
(1)
«ΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
(χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος θα περιέχει τα Δικαιολογητικά
Συμμετοχής όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση (άρθρο 5).
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(2) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός
σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος θα περιέχει την οικονομική προσφορά, όπως
υπόδειγμα Παραρτήματος ¨Β¨.
4.4
Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της
προσφοράς του αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης.
4.5
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 5ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5.1
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος οφείλουν επί ποινή απορρίψεως να
προσκομίσουν στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής», τα εξής :
α.
Τεχνική Προσφορά η οποία θα πρέπει να καταρτιστεί σύμφωνα
με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος ¨Α¨ της παρούσας. Τεχνικές Προσφορές που
δεν ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος ¨Α¨ θα αποκλείονται ως
απαράδεκτες και θα αποκλείονται.
β.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 χωρίς να απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
(1)
Έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης.
(2)

Πληροί όλα τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης.

(3)
Ότι η προσφορά τους ισχύει για 30 ημερολογιακές ημέρες
προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
γ.
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώο ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός
φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται στις διατάξεις του
ν.4412/2016:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και
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παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση προσκόμισης
του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
(1)
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.),τους διαχειριστές.

ευθύνης

(2)
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(3)

τον

Σε περίπτωση συνεταιρισμού, τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

(4)
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους
νόμιμους εκπροσώπους του.
(5)
Όταν τέλος ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή
Κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.
δ.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής περί μη λύσεως της εταιρείας,
ως και πιστοποιητικό μεταβολών, και στην περίπτωση φυσικών προσώπων Βεβαίωση
Έναρξης Εργασιών από την Αρμόδια ΔΟΥ ως και βεβαίωση για τυχόν μεταβολές.
5.2

Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

5.3
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η
προσφορά δεν αξιολογείται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.4
Η αρμόδια Επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών δύναται να
ζητήσει από τους συμμετέχοντες διευκρινίσεις επί των ανωτέρω δικαιολογητικών.
Άρθρο 6ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
6.1

Το κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή.

6.2
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν στην οικονομική τους προσφορά να
συμπληρώσουν επί αποκλεισμού, τον παρακάτω Πίνακα του Παραρτήματος ¨Β¨.
6.3

Μειοδότης θα αναδειχτεί αυτός που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.
Άρθρο 7ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

7.1
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την ειδικά προς τούτο επιτροπή
που θα συγκροτηθεί από το ΜΤΣ. Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς,
θα εξετασθεί αρχικά ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος και θα
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αξιολογηθεί, στη συνέχεια όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα
Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικονομικών
προσφορών».
7.2
Κατά το άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών αναδεικνύεται μειοδότης
ο προσφέρων με την χαμηλότερη τιμή.
Άρθρο 8ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
8.1
Η επιτροπή μετά την αξιολόγηση των κατατεθειμένων προσφορών
συντάσσει Πρακτικό με το οποίο μπορεί να προτείνει στη Δ.Ε./ΕΚΟΕΜΣ
α.

Την κατακύρωση της ανάθεσης του έργου.

β.
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων και την επανάληψη της
διαδικασίας με τροποποίηση ή μη των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.
γ.
Την ματαίωση των αποτελεσμάτων και την προσφυγή στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
8.2
Η κατακύρωση του αποτελέσματος γίνεται από τη Δ.Ε. του Κλάδου η
οποία μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση, ματαίωση ή επανάληψη της
διαδικασίας εάν κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και χωρίς καμία ευθύνη έναντι των
ενδιαφερόμενων και τυχόν συμμετεχόντων.
Άρθρο 9ο
ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΝΑΡΞΗ)
Στον μειοδότη στον οποίο θα γίνει η ανάθεση, αποστέλλεται εγγράφως
ανακοίνωση με την οποία προκαλείται να προσέλθει εντός τριών (3) ημερών για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Στην περίπτωση που δεν προσέλθει για την
υπογραφή της σύμβασης εντός της ως άνω προθεσμίας η Δ.Ε./ΕΚΟΕΜΣ μπορεί να
αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας, την ανάθεση στον επόμενο κατά σειρά
αξιολόγησης ή και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
Άρθρο 10ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
10.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τραπεζική κατάθεση
μετά από Βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, την
έκδοση του σχετικού τιμολογίου καθώς και όλων τον νόμιμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης
και πάντως όχι αργότερα από δέκα εργάσιμες ημέρες από την παράδοση.
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10.2
παρακάτω:

Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις αναλυτικά όπως

α.
Κράτηση ποσοστού 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
[παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 ΤΑ΄)]
β.
Τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του
ποσού της ως άνω κράτησης [Άρθρο 6 της υπ'αρίθμ. 1191 ΚΥΑ Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Οικονομικών (ΦΕΚ 969 ΤΒ΄
22-3-17)]
γ.
Φόρος 4% επί της καθαρής αξίας [παρ.2 του άρθρου 64 του
ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 ΤΑ΄)]. Για την παρακράτηση θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.
Άρθρο 11ο
ΤΡΟΠΟΣ &ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
11.1 Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, με
αυτοπρόσωπη κατάθεση ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή
αποστέλλοντας αυτήν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία
ταχυμεταφορών (courier) μέχρι και την 3η Αυγ. 18 ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:00 μ.μ.
στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Κολοκοτρώνη 13, τκ 105
62 Αθήνα.
11.2 Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής οι φάκελοι προσφοράς γίνονται
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα όπως
ορίζονται παραπάνω. Ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι από οποιοδήποτε
ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. ειδοποιηθεί εγκαίρως.
11.3 Οι Προσφορές, οι οποίες θα περιέλθουν στον Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. μετά την
προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε γίνονται
αποδεκτές. Επιστρέφονται δε στον αποστολέα τους χωρίς να αποσφραγιστούν. Το
εμπρόθεσμο της κατάθεσης θα πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου.
Άρθρο 12ο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές θα αποσφραγιστούν στο Γραφείο του Δντη του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.
στις 6 Αυγ. 18 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

./.
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Άρθρο 13ο
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Για περαιτέρω διευκρινήσεις, να απευθύνεστε κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα τηλέφωνα 211 1048 217 & 211 1048 260.
Ακολουθούν τα εξής Παραρτήματα :
Παράρτημα ¨Α¨ :Έντυπα συμπλήρωσης από τον Μειοδότη (Πίνακας Τεχνικών
Προδιαγραφών)
Παράρτημα ¨Β¨ :Έντυπα συμπλήρωσης από τον Μειοδότη (Οικονομική προσφορά)
Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στη Διαύγεια και στο δικτυακό τόπο της
Αναθέτουσας Αρχής https://mts.army.gr/

Ο
ΔΝΤΗΣ ΕΚΟΕΜΣ

Απόστολος Πανοτάκος
Τχης (Ο)

./.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
O υποψήφιος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να απαντήσει σε όλες τις
ερωτήσεις του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια
προσδιορίζονται στην στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αποκλείεται από τη διαδικασία.
Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» να συμπληρωθεί υποχρεωτικά, επί ποινή
αποκλεισμού, από τους υποψηφίους με τη λέξη «NAI». Σε περίπτωση που μένει κενή
θα θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ» και η προσφορά θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη και θα αποκλείεται από τη διαδικασία.
Τέλος, στην στήλη ΠΑΡΑΜΠΟΜΠΗ, να αναφέρεται οποιαδήποτε παραπομπή
ή επισήμανση του υποψηφίου (PROSPECTUS, C.E. ISO, ή και άλλα σχετικά).
Α/Α

1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθμός Τεμαχίων:3
Γενικά
Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο
Ποιοτικές Προδιαγραφές
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι
σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους
τελευταίους 24 μήνες από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Το προτεινόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται
και να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή
τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της
ευρωζώνης
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι
καινούργιο και αμεταχείριστο
Εγγύηση on-site, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών
με απόκριση σε μία εργάσιμη ημέρα. Να υπάρχει
σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που να το
πιστοποιεί.
Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για πέντε (5)
τουλάχιστον
έτη
από
την
ημερομηνία
κατάργησης της παραγωγής του προϊόντος. Να
υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που
να το πιστοποιεί.
Συμβατότητα με τουλάχιστον μία ελεύθερη
διανομή Linux.
Συμβατότητα με Windows
Ο προσφερόμενος Η/Υ να φέρει πιστοποιήσεις
για εξοικονόμηση ενέργειας (EUPLOT ή EPA
Energy Star), και προστασίας του περιβάλλοντος
(ROHS)
Η κατασκευάστρια εταιρεία να έχει πιστοποιηθεί
κατά ISO 9001

./.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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19
20

Τεχνικές Προδιαγραφές
Κουτί (Case)
Τροφοδοτικό (ισχύς)
Αριθμός πυρήνων (cores) επεξεργαστή
Αριθμός νημάτων (threads) επεξεργαστή
Η συνολική απόδοση του επεξεργαστή να είναι
ισοδύναμη ή ανώτερη αυτής με τα παρακάτω
χαρακτηριστικά
:
Τύπος
Επεξεργαστή:
Intel
Core
i3
Συχνότητα
λειτουργίας>=3,90GHz
Συνολική λανθάνουσα μνήμη (cache)>=3 MB
Η ισοδυναμία ή ανωτερότητα να τεκμηριωθεί
βάση διεθνώς αναγνωρισμένων benchmarks
HW Virtualization technology
Σετ εντολών επεξεργαστή: 64-bit
Υποστηριζόμενες θέσεις μνήμης μητρικής
(dimm)
Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη μητρικής
Προσφερόμενη μνήμη (σε 1 τσιπ)

21

Πρωτόκολλο Επικοινωνίας μνήμης

22

Ενσωματωμένη (Integrated) Κάρτα γραφικών

23

Έξοδοι Γραφικών (Χωρίς την Παροχή Adaptors)

24

Αριθμός Σκληρών Δίσκων

25

Τύπος Σκληρού Δίσκου / Ταχύτητα περιστροφής

26

Μέγεθος Σκληρού Δίσκου
Θέσεις σκληρών δίσκων στην μητρική (I/O
controller)
SuperMulti DVD/RW
Κάρτα δικτύου 10/100/1000 MBit/s Gigabit
Ethernet (on board είναι αποδεκτή) ή ταχύτερη
with LED indicator
Κάρτα Ήχου (on board είναι αποδεκτή)
Θύρες USB 3.0 στη μητρική (on board),
τουλάχιστον 2 στην πρόσοψη
Θύρες USB 2.0 στη μητρική (on board)
Υποδοχές PCIe (x16)
Υποδοχές PCIe (x1)
Υποδοχές M.2
Υποδοχές PCI 2.1 ή νεότερη
Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας

11
12
13
14

15

16
17
18

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

./.

Microtower
>=180W
>=2
>=4

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
>=2
>=16GB
>=4GB
2400 Mhz
DDR4 ή
ανώτερη
NAI
≥ 1 x VGA, ≥ 1
x HDMI
>=1
3,5" SATA
HDD (7.200
rpm)
>=500GB
>=1
NAI
NAI
ΝΑΙ
>=4
>=4
>=1
>=1
>=1
>=1
ΝΑΙ
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38
39
40
41
42
43

Προεγκατεστημένο λογισμικό
FreeDOS
Συνοδευτικός Εξοπλισμός
Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης
Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια
Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων
προδιαγραφών
Ενσύρματο πληκτρολόγιο USB
USB Optical Mouse

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Προς:
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 105 62 Αθήνα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Για την Προμήθεια Τριών Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
CPV: [30213300-8]

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επιτραπέζιος Ηλεκτρονικός
Υπολογιστής

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗ
ΜΕΤΡΗΧΩΡΙΣ
ΜΕ
ΤΑ
ΣΗΣ
ΦΠΑ
ΦΠΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

3

ΣΥΝΟΛΑ

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο και θα παραμείνουν
σταθερές μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας και την έκδοση του αντίστοιχου
τιμολογίου.
Αύξηση τιμών των ειδών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του
αναδόχου δεν γίνονται αποδεκτές.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

