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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 09/05/2019
Αρ.Πρωτ.: 9325

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για Την Προμήθεια Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Λογισμικού και
Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού CPV:[3020000-1] για τις Ανάγκες του
Μετοχικού Ταμείου Στρατού
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) έχοντας υπ’ όψη:
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. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον εγκεκριμένο Π/Υ του ΜΤΣ
οικονομικού έτους 2019, στον ΚΑΕ 7123 “Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών
λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού”.
γ.
Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 9182/22-4-2019 (ΑΔΑ: 6ΤΗ746ΨΧΗΝ-Π32)
Απόφασης Ανάληψης Υπορέωσης.
δ. Την ανάγκη για προμήθεια επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών,
λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
1.
Τις ενδιαφερόμενες Εταιρείες που έχουν αντικείμενο εργασίας την προμήθεια
επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, να
υποβάλλουν τις προσφορές τους για την ανάδειξη Αναδόχου προμήθειας έξι (6)
επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, τριών (3) οθονών και πέντε (5) kvm
switches για το Μετοχικό Ταμείου Στρατού, με βάση όσα αναλυτικά αναφέρονται στα
Παραρτήματα Α και Β, της παρούσας τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2.
Κριτήριο ανάδειξης του μειοδότη ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
απόψεως προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με τον προϋπολογισμό του έργου να
ανέρχεται στις τρεις χιλιάδες και τετρακόσια ευρώ (3.400,00€), πλέον αναλογούντος
ΦΠΑ (24%). Οι όροι συμμετοχής - εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναλυτικότερα
εμφαίνονται στα παρακάτω άρθρα.
3.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο στο
Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), με διεύθυνση Κολοκοτρώνη 13, ΤΚ 10562, Αθήνα,
σφραγισμένο φάκελο με την προσφορά τους μέχρι και τη 16η Μάϊου 2019, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 14:00 π.μ. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, το ΜΤΣ
ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που
θα ληφθούν.
4.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα τη 17η Μαΐου 2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο δεύτερο όροφο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού
στην αίθουσα διοικητικών συμβουλίων, από αρμόδια Επιτροπή του ΜΤΣ και σε αυτή
δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους
(ένας ανά συμμετέχοντα), εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά το αντίστοιχο
έγγραφο εκπροσώπησης.
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5.
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr) και
στον ιστότοπο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (https://mts.army.gr), προκειμένου να
λάβουν γνώση άπαντες οι ενδιαφερόμενοι.
6.
Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους της παρούσας και κάθε άλλη
διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΜΤΣ/ΔΝΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και στo τηλέφωνo:2111048257 [Υπολοχαγός (Ο) Γαλάνη Ειρήνη].

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1.1
Αντικείμενο θα είναι η προμήθεια έξι επιτραπέζιων ηλεκτρονικών
υπολογιστών με ενσωματωμένες λειτουργίες Windows 2010 Professional, τριών (3)
οθονών 19,5 - 20 ιντσών και πέντε (5) kvm switches, όπως αναλυτικά αναφέρονται
στα Παραρτήματα Α και Β της παρούσας. Τα υπό προμήθεια υλικά, πρέπει να είναι
γνήσια, αμεταχείριστα και να έχουν εγγύηση ¨on-site¨ διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών για
τους υπολογιστές και για τις οθόνες.
1.2
O Ανάδοχος που θα προκύψει, υποχρεούται να αποστείλει το σύνολο των
υλικών, σε μία παράδοση, συσκευασμένα, εντός 2 εργάσιμων ημερών από την
υπογραφή της Σύμβασης και κατόπιν συμφωνίας που θα έχει προηγηθεί μεταξύ των
αντισυμβαλλόμενων. Η παράδοση της ως άνω προμήθειας θα γίνει με μέριμνα και
ευθύνη του ανάδοχου στο χώρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Τα έξοδα μεταφοράς
βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1.

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

2.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού και θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό του, έτους 2019 και ΚΑΕ 7123 ¨ Προμήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού¨.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
1.
Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
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διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
2.
Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη
τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών,
που είναι εγκατεστημένα σε:
α.
Κράτος-μέλος της Ένωσης
β.

Κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

(Ε.Ο.Χ.),
2.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προμήθεια
κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το
θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την
ένωση να περιβληθεί με ορισμένη νομική μορφή και η ένωση στην περίπτωση αυτή
υποχρεούται να το πράξει.
3.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον. (άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 5
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
1.
Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 73 του Ν. 4412/2016). Αποκλείεται
από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία πρόσκλησης, 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:
α.
Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους (άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016):
(1)
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 (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42)
(2)
Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της
σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
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των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 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), καθώς και όπως
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
(3)
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000
(Α΄ 48).
(4)
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 (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
(5)
Νομιμοποίηση
εσόδων
από
παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 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 (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.
15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166)
(6)
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 (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
β.
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.
(1)
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους
διαχειριστές.
(2)
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.
(3)
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η
υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
γ.
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

./.

ΑΔΑ: ΨΣΕΥ46ΨΧΗΝ-ΒΔΞ

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.
δ.
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.
2.
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 (άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016.
3.
Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός,
σύμφωνα με την παράγραφο 2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από
την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
4.
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 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 σύναψε 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.
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(στ) Εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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 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 αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης συμβάσεων.
5.
Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή
στη παρούσα διαδικασία, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
6.
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.
7.
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 σύναψης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

2.
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.
3.
παρακάτω:

Στον φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα
α.

Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα.

β.

Ο πλήρης τίτλος του Φορέα «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ»
./.
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γ.
ενδιαφέροντος.
δ.

Ο

αριθμός

πρωτοκόλλου

της

πρόσκλησης

εκδήλωσης

Τα στοιχεία του αποστολέα.
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.
Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες οφείλουν να εσωκλείουν στο φάκελο
της προσφοράς, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α.
πρωτοκόλλου.
β.

Επιστολή διαβίβασης, επί της οποίας θα τεθεί ο αριθμός
Εντός του σφραγισμένου φακέλου: «Φάκελος Δικαιολογητικών

Συμμετοχής»
(1)
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 η οποία θα φέρει
ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός
πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης και στην οποία ο συμμετέχων θα δηλώνει
ότι:
(α)

Αποδέχεται

ανεπιφύλακτα

τους

όρους

της

παρούσας πρόσκλησης.
(β)
Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και
ανεπιφύλακτη γνώση.
(γ)

Πληροί όλα τα κριτήρια της παρούσης πρόσκλησης.

(δ)
Ότι η προσφορά ισχύει για 30 ημερολογιακές μέρες,
προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής τους.
(2)
Έγγραφο εκπροσώπησης του φορέα, μόνο στην
περίπτωση που επιθυμεί να παρίσταται εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, κατά τη
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών.
(3)
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 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, όπου αυτά αναλυτικά ορίζονται στις
διατάξεις του ν. 4412/2016.
(4)
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί μη λύσεως της
εταιρείας, ως και πιστοποιητικό μεταβολών, και στην περίπτωση φυσικών προσώπων
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βεβαίωση Έναρξης Εργασιών από την Αρμόδια ΔΟΥ ως και βεβαίωση για τυχόν
μεταβολές.
γ.
Εντός του σφραγισμένου φακέλου: «Φάκελος Οικονομικής
Προσφοράς», την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Άρθρο 1, με το κόστος προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
2.

Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

3.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η
προσφορά δεν αξιολογείται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.
Η αρμόδια Επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών δύναται να
ζητήσει από τους συμμετέχοντες διευκρινίσεις επί των ανωτέρω δικαιολογητικών.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την ειδικά συσταθείσα για το σκοπό
αυτό επιτροπή του ΜΤΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής επί του συνόλου των ειδών του
Παραρτήματος «Β».
2
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν στην οικονομική τους προσφορά να
συμπληρώσουν, τον πίνακα του Παραρτήματος «Β» για το σύνολο των υπό προμήθεια
αγαθών.
3
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προμηθευτής που θα προσφέρει την
χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου των υπό προμήθεια αγαθών.
ΑΡΘΡΟ 9
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1.
Η επιτροπή μετά την αξιολόγηση των κατατεθειμένων προσφορών
συντάσσει Πρακτικό με το οποίο μπορεί να προβεί:
α.

Στην κατακύρωση της ανάθεσης του έργου.

β.
Στην ματαίωση των αποτελεσμάτων και την επανάληψη της
διαδικασίας με τροποποίηση ή μη των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.
2.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες προσφορές, τελικός Ανάδοχος
επιλέγεται ο μειοδότης μετά από κλήρωση (ν.4412/2016, Άρθρο 90).
3.
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση
της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (ν.4412/2016, άρθρο
117, παρ.3).
./.
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ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΝΑΡΞΗ)
1.
Στην εταιρεία στην οποία θα γίνει η ανάθεση, αποστέλλεται έγγραφη
ανακοίνωση με την οποία προσκαλείται να προσέλθει σε συγκεκριμένη ημερομηνία για
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Στην περίπτωση που η εταιρεία δεν προσέλθει
για την υπογραφή της σύμβασης στην ως άνω ορισθείσα ημερομηνία, η επιτροπή
αξιολόγησης μπορεί να αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας ή την ανάθεση
στην επόμενη κατά σειρά αξιολόγησης.
ΑΡΘΡΟ 11
ΠΛΗΡΩΜΗ
1.
Η πληρωμή του αναδόχου του έργου θα γίνει μετά από βεβαίωση της
αρμόδιας επιτροπής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, με την προσκόμιση
τιμολογίου επί πιστώσει και των δικαιολογητικών που θα ζητηθούν, με κατάθεση σε
τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει .
2.
παρακάτω:

Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις αναλυτικά όπως

α.
Φόρος 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013.
β.
Κράτηση ποσοστού 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προ
δικαστικών προσφυγών επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
[παρ.3 του άρθρου 350 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 ΤΑ΄)].
γ.
Τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του
ποσού της ως άνω κράτησης [Άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 1191 ΚΥΑ Υπουργών
Δικαιοσύνης Διαφάνειας των Ανθρώπινων δικαιωμάτων - Οικονομικών (ΦΕΚ 969
ΤΒ΄/22-3-17)].
δ
Κράτηση ποσοστού 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (E.A.ΔΗ.ΣΥ.) επί της αξίας πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων [άρθρο
44 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52)]
Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης
Γενικός Δντης
Ακριβές Αντίγραφο

Υπλγός (Ο) Ειρήνη Γαλάνη
Δνση Πληροφορικής
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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

10

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθμός Τεμαχίων Η/Υ:5
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.
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

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Α-2

11
12
13
14

Τεχνικές Προδιαγραφές
Κουτί (Case)
Τροφοδοτικό (ισχύς)
Αριθμός πυρήνων (cores) επεξεργαστή
Αριθμός νημάτων (threads) επεξεργαστή

15

Τύπος Επεξεργαστή: Intel Core i5-8400-8500
Συχνότητα
λειτουργίας>=2,80GHz

ΝΑΙ

16
17

HW Virtualization technology
Μνήμη

ΝΑΙ
4GB

18

Κάρτα γραφικών

19
20

Σκληρός δίσκος
Κατασκευαστής επεξεργαστή

Intel
UHD
Graphics 630
1TB
INTEL

21

Chipset

Intel

22

Τύπος μνήμης

23
24

Οπτικά μέσα
Card Reader

DDR42666MHZ
DVD-RW
ΝΑΙ

25

Σειριακή θύρα

26

Δίκτυο

27
28
29
30
31
32
33
34
35

1

2

Microtower
>=180W
>=2
>=4

ΝΑΙ
Ethernet 10 /
100 / 1000

Θύρες USB 3.0 στη μητρική (on board),
τουλάχιστον 2 στην πρόσοψη
Θύρες USB 2.0 στη μητρική (on board)
Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας
Προεγκατεστημένο λειτουργικό Σύστημα
Windows 10 Pro GR 64-bit
Συνοδευτικός Εξοπλισμός
Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης
Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια
Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων
προδιαγραφών
Ενσύρματο πληκτρολόγιο USB
USB Optical Mouse

>=4
>=2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Αριθμός Τεμαχίων Η/Υ:1
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.

./.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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15

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.
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
Τεχνικές Προδιαγραφές
Κουτί (Case)
Τροφοδοτικό (ισχύς)
Αριθμός πυρήνων (cores) επεξεργαστή
Αριθμός νημάτων (threads) επεξεργαστή
Τύπος Επεξεργαστή: Intel Core i7-7700-8700
Συχνότητα λειτουργίας>=3,20GHz

16
17

HW Virtualization technology
Μνήμη

18

Κάρτα γραφικών

19
20
21

Σκληρός δίσκος
Κατασκευαστής επεξεργαστή
Chipset

22

Τύπος μνήμης

23
24
25

Οπτικά μέσα
Card Reader
Σειριακή θύρα

26

Δίκτυο

3
4

5

6

7

8

10
11
12
13
14

27
28
29

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Microtower
>=180W
>=2
>=4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
8GB
Intel UHD
Graphics 630
1TB
INTEL
Intel
DDR42666MHZ
DVD-RW
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Ethernet 10 /
100 / 1000

Θύρες USB 3.0 στη μητρική (on board),
τουλάχιστον 2 στην πρόσοψη
Θύρες USB 2.0 στη μητρική (on board)
Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας
Προεγκατεστημένο λειτουργικό Σύστημα

>=4
>=2
ΝΑΙ

./.
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30
31
32
33
34
35

1

2

3

4

5

ΝΑΙ

Windows 10 Pro GR 64-bit
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

Αριθμός Τεμαχίων Οθονών: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
Η προτεινόμενη οθόνη πρέπει να είναι
καινούργια και στην εργοστασιακή της
συσκευασία
Εγγύηση on-site, διάρκειας τουλάχιστον 3
ετών με απόκριση σε μία εργάσιμη ημέρα. Να
υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που
να το πιστοποιεί

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τεχνικές Προδιαγραφές
19,5΄΄ – 20΄΄
ίντσες
LED

6

Μέγεθος

7

Τεχνολογία οθόνης

8

Ανάλυση Οθόνης

9

Χρόνος απόκρισης

5ms

10

Αναλογία οθόνης

16:9

11

Αντίθεση

600:1

12

Φωτεινότητα

200 cd/m²

13

Μέγεθος pixel

0.271mm

14

Πιστοποιήσεις

Energy Star,
EPEAT Silver

9

Συνοδευτικός Εξοπλισμός
Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης

ΝΑΙ

10

Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια

ΝΑΙ

11

Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων
προδιαγραφών

ΝΑΙ

1600 * 900

./.
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Αριθμός KVM Switches:5
Γενικά
1

2

Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο
Ποιοτικές Προδιαγραφές
Το προτεινόμενο KVM Switch πρέπει να είναι
καινούργιο,
αμεταχείριστο
και
στην
εργοστασιακή του συσκευασία

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τεχνικές Προδιαγραφές
3

Να μπορεί να ελέγξει 2 Η/Υ με ένα πληκτρολόγιο,
ποντίκι

ΝΑΙ

4

Ενσωματωμένα καλώδια για την εγκατάσταση

ΝΑΙ

Συνοδευτικός Εξοπλισμός
5

Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης

ΝΑΙ

6

Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια

ΝΑΙ

7

Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων
προδιαγραφών

ΝΑΙ

./.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Προς:
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 105 62 Αθήνα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Για Την Προμήθεια Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Λογισμικού και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού CPV:[3020000-1]

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

Α/Α

Περιγραφή Είδους

Ποσότητα
(Τεμάχια)

ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

(€)

1

Η/Υ - i5/4GB/1TB HDD / Win
10 Pro

5

……… €

……… €

……… €

……… €

2

ΟΘΟΝΗ

3

……… €

……… €

……… €

……… €

3

Η/Υ- i7/8GB/1ΤΒ/ Win 10 Pro

1

……… €

……… €

……… €

……… €

4

KVM 2PORT USB ΜΕ ΕΝΣΩM.
ΚΑΛΩΔΙΑ

5

……… €

……… €

……… €

……… €

……… €

……… €

……… €

Συνολική Αξία

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:
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