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ΘΕΜΑ:  Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής 
                                                                    

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

 
 Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις:  

(I). 

I.1. του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85), 
όπως συμπληρώθηκε με τον Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) και τροποποιήθηκε 
με το Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/Α/97). 

I.2.  του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α/2005). 

I.3.  του Π.Δ. 320/88 (ΦΕΚ 149/Α/88) "Οργανισμός Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης", όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 

I.4. του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/2011) περί Διάσπασης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα 
Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σύστασης του Υπουργείου Διοικητικής 
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Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

I.5.  του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

I.6. του άρθρου 8 του N. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, τις 
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές, 
διατάξεις» 

I.7. της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/οικ.12044/21-5-2012 (ΦΕΚ 1724/B’/2012), 
απόφασης του  Υπουργού  Διοικητικής   Μεταρρύθμισης   και   Ηλεκτρονικής   
Διακυβέρνησης «Μεταβίβαση   δικαιώματος   υπογραφής «με εντολή 
Υπουργού» στο  Γενικό Γραμματέα  του Υπουργείου  Διοικητικής  
Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  και  στους  
Προϊσταμένους  των  Οργανικών  Μονάδων  του Υπουργείου  Διοικητικής  
Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης». 

I.8. το αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/5/οικ.2837/31.1.2012 έγγραφο με το οποίο η 
Διεύθυνση Οικονομικού του ΥΔΙΜΗΔ υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου. 
 
(ΙΙ). 
II.1. του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα του 
άρθρου 24. 
II.2. του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων". 
II.3. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και τις διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 82 
έως 85, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010). 
II.4. του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του  
Δημοσίου». 
II.5. της αριθμ. πρωτ. 2/3344/0026/11-1-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛΤΗ-ΩΤ) απόφασης 
του Υπουργού Οικονομικών με θέμα : «Καθορισμός ορίων και προϋποθέσεων 
σύναψης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του άρθρου 83 παρ. 1 εδαφ. 
έκτο του Ν. 2362/1995». 
II.6. του άρθρου 5 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α) «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 
II.7. της με αριθμ. 35130/739/09.08.2010 απόφασης σχετικά με την αύξηση των 
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 
II.8. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 
2007 για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.2195/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV). 
II.9. του Ν.  3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και 
Ευθύνη». 
II.10. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
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και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις". 
II.11. του Π.Δ. 113/2010 ( Φ.Ε.Κ. 194/Α/2010 ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες». 
II.12. της παρ.1 του άρθρου 3Β του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/2011), όπως 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 12α  του άρθρου 49 του Ν. 
3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α’/2011). 
II.13. του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «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». 
II.14. της με αριθμ. Π1/ 2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012)  ΚΥΑ 
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 
 

2. την με αρ.πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.21068/25.7.2013 (ΑΔΑ:ΒΛ4ΝΧ-9ΗΡ) 
απόφαση ορισμού των μελών  τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια 
πρόχειρων διαγωνισμών του Υπουργείου  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και την με αρ.πρωτ. 
ΔΙΔΚ/Φ.38/1/21939/30.08.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ94Χ-Ε1Α) τροποποίηση αυτής 
 

3. την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ1Π/1/318/31644/22.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1TX-
IEH) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 113029 καταχώρησης στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού 
Ελέγχου. 
 

4. το από 22.08.2013 αίτημα της Δ.Η.Ε.Σ. (ΑΔΑΜ:13REQ001588149) καθώς και 
το με αρ. πρωτ. 2661/22.11.2013 υπηρεσιακό σημείωμα με συνημμένες τις 
τεχνικές προδιαγραφές του έργου  
 
                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1. Τη διενέργεια πρόχειρου  διαγωνισμού  με κριτήριο αξιολόγησης  -   
κατακύρωσης   τη  χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου που θα 
αναλάβει την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων, διακομιστών και 
κεντρικού storage. 
  
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο 
Παράρτημα Α’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 
 
3. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου θα ανέλθει στο ποσό των 
πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (57.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, του ΚΑΕ 
1723, του φορέα 05/150, του οικονομικού έτους 2013. Η καταβολή του 
τιμήματος θα γίνει εφάπαξ μετά την υποβολή των παραδοτέων και την 
οριστική παραλαβή του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής 
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Με απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, 
διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση, 
εφόσον ο Ανάδοχος υπαίτια δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τη 
σύμβαση ανάθεσης. Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις 
επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του 
άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07. 
 

  4. Χρονοδιάγραμμα έργου 
 
  Η παράδοση, η εγκατάσταση, ο έλεγχος και η θέση σε πλήρη λειτουργία όλου 
του συστήματος θα γίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

 
5. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών 
 
5.1 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς των ενδιαφερόμενων προμηθευτών 
πρέπει να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις : 
 
α) τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα 
 
β) τον πλήρη τίτλο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ήτοι της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 
διαγωνισμό. Υπόψη κας Αγγελικής Μπαλού - Προέδρου της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού 
 
γ) τον αριθμό της διακήρυξης 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 
υπολογιστικών συστημάτων, διακομιστών και κεντρικού storage. 
 
δ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα 
 
 
Οι προσφορές πρέπει: 
 
Ι. να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς 
όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται 
στην Αγγλική γλώσσα 
 
ΙΙ. να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες 
διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες  κλπ., θα πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια 
επιτροπή διενέργειας κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, 
προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την 
αποσφράγιση της προσφοράς.  
 
ΙΙΙ.  να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη μορφή που θα τεθούν 
μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε 
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κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη 
"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε 
περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η τεχνική και η οικονομική προσφορά 
πρέπει να υποβληθούν και σε  ηλεκτρονική μορφή έκαστη σε ξεχωριστό 
οπτικό δίσκο (2 αντίτυπα σε οπτικό δίσκο CD για την τεχνική προσφορά και 2 
αντίτυπα σε οπτικό δίσκο CD για την οικονομική προσφορά). 
 
ΙV. Όλες οι σελίδες των προσφορών χρήζουν αρίθμησης. 
 
V. Nα υποβληθούν προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα, 2oς όροφος, γραφείο 
203 και ώρες 9:30πμ –14:30μμ μέχρι και την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 
με τη μορφή ενός ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου ή ενιαίου 
περιβλήματος.  
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 
θεωρούνται εκπρόθεσμες. 
 
Ο φάκελος κάθε προσφοράς  πρέπει να περιλαμβάνει τους ακόλουθους 
τρεις (3) επιμέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι θα 
φέρουν και τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου: 

 Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιέχει τα 
πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και τα αντίγραφα 
αυτών 

 Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει την πρωτότυπη 
Τεχνική Προσφορά με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα 
της, η οποία μονογράφεται σε κάθε σελίδα από τον εκπρόσωπο του 
υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και το αντίστοιχο αντίγραφο της 
Τεχνικής Προσφοράς, με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» σε κάθε σελίδα 
του. Η πρωτότυπη Τεχνική Προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου 
σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Μαζί με το αντίγραφο της 
Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνεται και η Τεχνική Προσφορά 
σε Ηλεκτρονική Μορφή σε δύο αντίτυπα (2cd), σε πλήρως 
επεξεργάσιμο περιβάλλον. 

 Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει την 
πρωτότυπη Οικονομική Προσφορά με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» 
σε κάθε σελίδα της, η οποία μονογράφεται σε κάθε σελίδα από τον 
εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και το αντίστοιχο 
αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη 
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» σε κάθε σελίδα του. Η πρωτότυπη Οικονομική 
Προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών 
μεταξύ τους. Μαζί με το αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς θα 
περιλαμβάνεται και η Οικονομική Προσφορά σε Ηλεκτρονική 
Μορφή σε δύο αντίτυπα (2cd), σε πλήρως επεξεργάσιμο περιβάλλον. 

 
Ι. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  

 
Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή 
αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
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1.  1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : 

 α.  Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο 
συμμετέχουν 

 β. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 
τους: 

i. 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. 

 

 γ. Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, της παρ. 8 της 

παρούσας. 

 δ. Δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του 
ιδιότητα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις 
αναθέτουσες αρχές. 

 ε. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του 
προκηρυσσόμενου έργου. 

 στ. Συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 

   

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία σύνταξης της προαναφερόμενης υπεύθυνης 
δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, 
ώστε να καλύπτει και την ημερομηνία αυτή. Υπεύθυνη δήλωση με 
ημερομηνία προγενέστερη εκείνης της υποβολής της προσφοράς δεν 

καλύπτει τις απαιτήσεις της προκήρυξης, αφού βεβαιώνοντας την 
ανυπαρξία καταδικών, κτλ σε μελλοντική ημερομηνία είναι αυτονόητα 
ανακριβής.  

 2. Νομιμοποιητικά στοιχεία της εταιρείας (π.χ. ΦΕΚ εκπροσώπησης, 
καταστατικό κλπ). 

 3. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος 
συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του. 

 

Στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξία Προμηθευτών, πρέπει να κατατεθούν  
για κάθε μέλος της Ένωσης η υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά των 
ανωτέρω περιπτώσεων. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η 
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που 
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της 
ένωσης προμηθευτών. 
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις 
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
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Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας 
βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της 
ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια 
τιμή. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 
σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 
ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να 
προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση 
του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου οργάνου. 
 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Το Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει 
στο διαγωνισμό μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, 
θα πρέπει να είναι: 

 Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο 
το γνήσιο της υπογραφής. 

 Α.Ε.: απόφαση Δ.Σ. εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή 
πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του. 

 Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή 
εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο 
εκπροσώπησης. 

 
ΙΙ. Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 
 
Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία της 
Τεχνικής Προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται στο Παράρτημα Α΄ της 
παρούσας χωρίς αναγραφή τιμών. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον 
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 
κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
 
ΙΙΙ. Φάκελος «Οικονομική Προσφορά» 
 

Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, περιλαμβάνει τη συνολική τιμή της 
προσφοράς, καθώς και την αξία για κάθε μέρος του προσφερόμενου 
εξοπλισμού. 
 
 Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί 
σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: 
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Πίνακας : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ (€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    

 
 
5.2.  Αποσφράγιση Προσφορών 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών 
προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως εξής:  
α)  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 
β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής 
Προσφοράς και μονογράφονται και σφραγίζονται οι Πρωτότυποι φάκελοι 
κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας. 
γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την τυπική 
αποδοχή της τεχνικής προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος θα μονογραφεί 
κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής και θα σφραγισθεί.  
δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 
Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των 
προσφορών. 
Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης καταρτίζει 
πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο Τμήμα Προμηθειών, εις διπλούν. 
 

6. Ισχύς των προσφορών: 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 
εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το 
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
πριν από την λήξη της, για διάστημα ακόμη εκατόν είκοσι (120) ημερών. 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να 
γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο 
εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή 
μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της 
αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε 
έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
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7. Λόγοι απόρριψης προσφορών: 
1. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό 

κόστος είναι μικρότερο του 90% της διαμέσου (median) του συγκριτικού 

κόστους των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο 
έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. 
σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις εξαιρετικά 
ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την 
υπηρεσία). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 
προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα 
απορρίπτεται. 
2. Είναι αόριστη και δε μπορεί να εκτιμηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή 
στοιχεία. 
3. Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται μεγαλύτερος από αυτόν που 
ορίζεται στην προκήρυξη. 
4. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους όπου αυτοί 
αναφέρονται. 
 
 
8. Κατακύρωση  
 
Πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, ο 
υποψήφιος που ανακηρύσσεται ανάδοχος της σύμβασης προσκομίζει για τη 
σύναψή της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση 
της αναθέτουσας αρχής, τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα σε σχέση 
με τα οποία υποβλήθηκε η προσφορά. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται και 
η σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες 
προϋποθέσεις. 
 
  Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 

1.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος 
Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 
για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

2 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής) που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη 
Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης 

3 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης.. 
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 

 Αναφορικά με το απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, τα 
νομικά πρόσωπα πρέπει να το προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.),  

 Στην περίπτωση ενώσεων προμηθευτών, οφείλουν να προσκομίσουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1 έως και 3, 
για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 

 
Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο είναι υποχρεωμένος να 
προσέλθει μέσα σε (10) ημέρες από την επίδοση της κατακυρωτικής απόφασης 
να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, με την οποία θα καθορισθούν τυχόν 
λοιπές λεπτομέρειες. O ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή όμως, ο 
χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης (άρθρο 23 του ΠΔ 
118/07).  
Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιασθεί για 
να υπογράψει τη σύμβαση, τότε κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07(ΦΕΚ 266/Α/96 «Κήρυξη 
Προμηθευτή Έκπτωτου»).  

Το Ελληνικό δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης, αφού 
προηγηθεί ειδοποίηση προς τον αντισυμβαλλόμενο (Ανάδοχο) τουλάχιστον 
δύο μήνες πριν, και χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου 
προς αποζημίωση του αντισυμβαλλόμενου. 

 
9. Δικαίωμα ματαίωσης 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς καμία επιβάρυνση ή άλλη 
επιβάρυνση για το Δημόσιο: 

Α.   Να αποφασίσει τη ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού. 

Β. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης. 

Γ.   Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ 
118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007). 

    
10.Εγγύηση καλής Εκτέλεσης 
 
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή  ανάθεση, υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/07. Το ποσό της εγγυητικής αποστολής 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.. 
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Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και 
επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού 
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους. 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 
σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση. 
 
 
11.   Εγγύηση καλής λειτουργίας εξοπλισμού – λογισμικού  

 
Σημειώνεται ότι στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η εγγύηση καλής 
λειτουργίας για τρία τουλάχιστον (3) έτη μετά την παράδοση και η οποία 
περιλαμβάνει κάθε δαπάνη υλικών, μικροϋλικών, εργασίας κλπ. Η εγγύηση 
καλής λειτουργίας εξοπλισμού θα καλύπτει το 3% της συμβατικής αξίας χωρίς 
ΦΠΑ και θα κατατεθεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
έργου. 

 
 
 12. Ο ανάδοχος – μειοδότης επιβαρύνεται με τις νόμιμες  κρατήσεις, οι 
οποίες έχουν ως εξής: 
 3% υπέρ ΜΤΠΥ στην καθαρή αξία  

 2% χαρτόσημο επί του ΜΤΠΥ 

 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 
 

 Φόρος 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων  Συμβάσεων   

 3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,10% 

 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. 

 
Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 8% για την παροχή 
υπηρεσιών και 4% για την προμήθεια αγαθών (άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ΄ του Ν. 
2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94).  
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.  
 

13. Διαδικασία παράδοσης – παραλαβής 
Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις 
παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις 
παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη 
των παρατηρήσεων και να επανυποβάλλει τα παραδοτέα καταλλήλως 
διορθωμένα και συμπληρωμένα. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές. Η ΕΠΠΕ μπορεί:  
α) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν 
παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας,  
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β) να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους 
όρους της παρούσας που επηρεάζουν την καταλληλότητά του να 
χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  
Η μη γνωστοποίηση παρατηρήσεων από την ΕΠΠΕ προς τον Ανάδοχο εντός 
της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, συνεπάγεται και 
αποδοχή των παραδοτέων.  
 

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 

Γεωργία Βαλατσού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. κα Αγγελική Μπαλού – Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 
2. Διεύθυνση Η.Ε.Σ. για τη δημοσίευση του παρόντος στο site του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (αποστολή με e-mail). 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
(να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@sepe.gr) 
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, 
Λαγουμιτζή 23, Αθήνα, 176 71, για την ανάρτηση του παρόντος στο site του 
ΣΕΠΠΕ, με την παράκληση να μας αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική βεβαίωση 
του ΣΕΠΠΕ. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η  Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας 
Του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Ελένη Σαρρή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. Εξυπηρετητές (servers) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣ

Η 

ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
(όλες οι αναφερόμενες απαιτήσεις 
αφορούν σε κάθε μονάδα 
εξυπηρετητή) 

   

1.1.1 Τύπος-Κατασκευαστής-Σειρά-
Μοντέλο 

ΝΑΙ   

1.1.2 Χρόνος ανακοίνωσης μοντέλου ΝΑΙ   

1.1.3 Αριθμός προσφερόμενων μονάδων 
(rackmountable) 

≥2  
 

1.1.4 Δεύτερο (redundant) τροφοδοτικό  ΝΑΙ   

1.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

   

1.2.1 Υποστηριζόμενες CPU στη μέγιστη 
σύνθεση του προσφερόμενου 
συστήματος  

≥2   

1.2.2 Αριθμός εγκατεστημένων φυσικών 
επεξεργαστών ≥2,4GHz  

≥2   

1.2.3 Αριθμός πυρήνων (cores) ανά 
φυσικό επεξεργαστή 

≥4   

1.2.4 Να αναφερθεί ο τύπος των 
επεξεργαστών τεχνολογίας XEON 

ΝΑΙ   

1.2.5 Να υποστηρίζει chipset Intel 5520 NAI   

1.3 ΜΝΗΜΗ    

1.3.1 Προεγκατεστημένη μνήμη (GΒ)  ≥32   

1.3.2 Συχνότητα χρονισμού μνήμης ≥1333ΜΗz   

1.3.3 Μέγιστη μνήμη που να 
υποστηρίζεται στο motherboard 
(GΒ)  

≥128   

1.3.4 Οι μνήμες να διαθέτουν ECC NAI   

1.4 ΔΙΚΤΥΟ    

1.4.1 Θύρες LAN Ethernet 100/1000 
Mbps, Full duplex, auto sensing 

≥2   

1.4.2 Να διαθέτει συνδέσεις SAS ή FC ≥ 
6Gbps (για σύνδεση με το 
κατωτέρω storage) 

≥2   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣ

Η 

ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ 

1.5 SYSTEM & DATA DISKS – 
CONTROLLERS 

 
  

1.5.1 Αριθμός υποστηριζόμενων 
μονάδων δίσκων (hot-swap)  

≥4   

1.5.2 Εγκατεστημένο hardware RAID 
0,1,10,5,50 

ΝΑΙ   

1.5.3 Δίσκοι SATA/SAS 2,5’’ hot-swap 
6Gbps 

ΝΑΙ   

1.5.4 Συνολική ωφέλιμη προσφερόμενη 
χωρητικότητα (σε GB) του 
συστήματος  

≥500   

1.5.5 RAID Controller με 256ΜΒ cache ΝΑΙ   

1.6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ    

1.6.1 Το σύστημα να συνοδεύεται και 
από έναν οδηγό DVD-ROM 

ΝΑΙ   

1.7 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

   

1.7.1 Θα πρέπει να διαθέτει σύστημα 
πρόγνωσης βλαβών το οποίο κατ’ 
ελάχιστο να παρακολουθεί τα 
παρακάτω συστήματα: 

 Επεξεργαστές 

 Μνήμη 

 VRM 

 PCI slots 

 Δίσκους αποθήκευσης 

 Τροφοδοτικά 

 Ανεμιστήρες 

Το συγκεκριμένο σύστημα 
πρόγνωσης βλαβών θα πρέπει να 
μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και 
χωρίς ρεύμα 

ΝΑΙ  

 

1.7.2 Για την ασφάλεια του συστήματος 
να υποστηρίζει TPM 1.2 

ΝΑΙ  
 

1.7.3 Να συμβαδίζει με τα ενεργειακά 
standards 80-PLUS και ENERGY 
STAR 

ΝΑΙ  
 

1.8 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣ

Η 

ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ 

1.8.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
προσφέρει τον αναγκαίο 
συμπληρωματικό εξοπλισμό και 
εξαρτήματα για τη θέση του 
συστήματος σε παραγωγική 
λειτουργία (π.χ. καλώδια, 
connectors κλπ.) 

ΝΑΙ  

 

1.8.2 Να δοθούν τα απαραίτητα 
εξαρτήματα (π.χ. μετατροπείς PS2 
σε USB αν είναι απαραίτητο) ώστε 
το σύστημα να μπορεί να συνδεθεί 
σε standard PS2 KVM switch.  

NAI  

 

1.8.3 Το προσφερόμενο λογισμικό να 
συνοδεύεται από CD/DVD 
εγκατάστασης 

ΝΑΙ  
 

1.9 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ    

1.9.1 Αντικατάσταση υλικών και 
υπηρεσίες on-site (σε έτη) το πολύ 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα 

≥3  
 

1.10 Λογισμικό 
 

  

1.10.1 Άδεια χρήσης Windows server 
DataCenter ανά επεξεργαστή 
(WinSvrDataCtr LicSAPk OLP NL 
Gov 1 Proc) 

≥4  

 

1.10.2 Άδεια χρήσης Microsoft System 
Center 2012 Data Center Edition  

≥2  
 

2.  ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

20 ημέρες  
 

 
2. Εξωτερικό υποσύστημα αποθήκευσης (Storage) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣ

Η 

ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

2.1.1 Τύπος-Κατασκευαστής-Σειρά-
Μοντέλο 

ΝΑΙ   

2.1.2 Χρόνος ανακοίνωσης μοντέλου ΝΑΙ   

2.1.3 Αριθμός προσφερόμενων μονάδων 
(rackmountable) 

≥1  
 

2.1.4 Διπλά (redundant) τροφοδοτικά 
και ανεμιστήρες  

ΝΑΙ  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣ

Η 

ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ 

2.2 Storage Controllers    

2.2.1 Ενεργοί hot-swap controllers  ≥2   

2.2.2 Συνολική προσφερόμενη cache 
μνήμη (σε GB) 

≥2   

2.2.3 
Υποστηριζόμενα επίπεδα RAID  

Τουλάχιστο
ν 0,1,3,5,6,10 

  

2.2.4 Δυνατότητα υποστήριξης storage 
partitions 

≥128   

2.3 SYSTEM & DATA DISKS    

2.3.1 Αριθμός υποστηριζόμενων 
μονάδων δίσκων (hot-swap) χωρίς 
επέκταση enclosure 

≥12   

2.3.2 Δίσκοι τεχνολογίας SAS ή FC ≥  
6Gbps 

ΝΑΙ   

2.3.3 Ταχύτητα περιστροφής (RPM) ≥15000   

2.3.4 Συνολική ωφέλιμη προσφερόμενη 
χωρητικότητα (σε ΤB) του 
συστήματος  

≥3,6   

2.3.5 Ύπαρξη hot-spare δίσκου ΝΑΙ   

2.3.6 Κενές θέσεις δίσκων στο enclosure 
μετά την εγκατάσταση των 
προσφερομένων 

≥4   

2.3.7 Δυνατότητα υποστήριξης SAS, SAS 
NL και SED disks ή FiberChannel 
στο ίδιο enclosure  

ΝΑΙ   

2.3.8 Δυνατότητα υποστήριξης μέγιστου 
αριθμού δίσκων με την προσθήκη 
επιπλέον enclosures 

≥180   

2.3.9 Δυνατότητα υποστήριξης 
κρυπτογράφησης δίσκων 

ΝΑΙ   

2.3.10 Μέγιστη χωρητικότητα 
συστήματος στο ίδιο enclosure (σε 
ΤΒ)  

≥24   

2.4 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ    

2.4.1 Να διαθέτει πόρτες SAS ή FC ≥ 
6Gbps για σύνδεση με servers  

≥8   

2.4.2 Να διαθέτει πόρτες για σύνδεση με 
επιπλέον enclosures 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣ

Η 

ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ 

2.4.3 Δυνατότητα υποστήριξης DAS, 
SAS, iSCSI και 8Gbps FC σύνδεσης 
σε μία συσκευή με την προσθήκη 
αρθρωμάτων 

ΝΑΙ   

2.4.4 Οι θύρες για management να είναι 
ethernet 

ΝΑΙ   

2.4.5 Θύρες management για κάθε 
controller  

≥2   

2.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ    

2.5.1 SAS ή FC καλώδια ≥1,5 μ ≥6   

2.5.2 Το σύστημα να συνοδεύεται και 
από έναν οδηγό DVD-ROM 

ΝΑΙ   

2.6 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ    

2.6.1 Το σύστημα να προσφερθεί με 
λογισμικό για την πλήρη 
διαχείρισή του (όλες οι 
δυνατότητές του πρέπει να είναι 
διαχειρίσιμες από αυτό) 

ΝΑΙ   

2.6.2 Όλη η διαχείριση να γίνεται μέσω 
GUI 

ΝΑΙ   

2.7 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    

2.7.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
προσφέρει τον αναγκαίο 
συμπληρωματικό εξοπλισμό και 
εξαρτήματα για τη θέση του 
συστήματος σε παραγωγική 
λειτουργία (π.χ. καλώδια, 
connectors κλπ.) 

ΝΑΙ  

 

2.7.2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
προσφέρει όλα τα συνοδευτικά 
έγγραφα του συστήματος 

ΝΑΙ  
 

2.8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ    

2.8.1 Αντικατάσταση υλικών και 
υπηρεσίες on-site (σε έτη) το πολύ 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα 

≥3  
 

3.  ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

20 ημέρες  
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3. Επιτραπέζιοι σταθμοί εργασίας είδος 1ο 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΓΕΝΙΚΑ    

1.1 
Να αναγραφεί το 
Μοντέλο 

ΝΑΙ   

1.2 
Να αναγραφεί ο 

Κατασκευαστής 
ΝΑΙ 

  

1.3 Αριθμός  Τεμαχίων 2   

1.4 

Ο προσφερόμενος 

σταθμός εργασίας 

πρέπει να είναι 

σύγχρονης τεχνολογίας 

με ανακοίνωση μέσα 

στους τελευταίους 18 

μήνες πριν την 

ημερομηνία κατάθεσης 

της προσφοράς, να 

κυκλοφορεί στη διεθνή 

αγορά, και να μην 

υπάρχει ανακοίνωση 

περί αντικατάστασης 

/απόσυρσής του. 

ΝΑΙ 

  

1.5 Πιστοποιήσεις    

1.5.1 

Να κατατεθούν τα 

πιστοποιητικά 

ποιότητας ISO 9001 της 

κατασκευάστριας 

εταιρείας 

ΝΑΙ 

  

1.5.2 CE MARK  ΝΑΙ   

1.5.3 
Εργονομίας [ISO 9241-

3] ή αντίστοιχο 
ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.5.4 

Το σύστημα να διαθέτει 

τα παρακάτω 

περιβαλλοντικά 

πιστοποιητικά: 

 EnergyStar 5.0 

 EPEAT ® Gold 

 IT-Eco-

Declaration 

 RoHS 

(Restriction of 

hazardous 

substances) 

 WEEE (Waste 

electrical and 

electronical 

equipment) 

 

  

1.6 
Τροφοδοτικά υψηλής 

αποδόσεις (%). 
≥ 90 

  

1.7 

Να υπάρχει 

δυνατότητα 

ενεργοποίησης / 

απενεργοποίησης των 

περιφερειακών από το 

BIOS. 

ΝΑΙ 

  

2 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

  

2.1 Επεξεργαστής    
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.1.1 

Επεξεργαστής 

ενδεικτικής 

τεχνολογίας Intel I7-

4960HQ (≥2,6GHz) ή 

ανώτερος ή 

λειτουργικά 

ισοδύναμος με βάσει το 

μετροπρόγραμμα SPEC 

CPU 2006 

ΝΑΙ 

  

2.1.2 

Σχετικά με τον 

επεξεργαστή να 

αναφερθούν τα 

παρακάτω : 

Η συχνότητα 

λειτουργίας (GHz) 

Mνήμη Cache (MB) 

(≥6) 

ΝΑΙ 

  

2.2 Χαρακτηριστικά BIOS    

2.2.1 
Αναβάθμιση BIOS με 

Flash. 
ΝΑΙ 

  

2.2.2 

Υποστήριξη Hyper-

Threading ή 

αντίστοιχο. 

 

  

2.2.3 

Να υπάρχει 

δυνατότητα 

ενεργοποίησης / 

απενεργοποίησης των 

περιφερειακών από το 

BIOS. 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.2.4 

Να υπάρχει η 

δυνατότητα 

ενεργοποίησης από το 

BIOS της Virtual 

Technology του 

επεξεργαστή. 

ΝΑΙ 

  

2.2.5 

Προστασία πρόσβασης 

/ πιστοποίησης χρήστη 

(user password) σε 

επίπεδο BIOS και 

λειτουργικού 

συστήματος 

ΝΑΙ 

  

2.2.6 

Φιλικότητα προς το 

περιβάλλον με 

ταυτόχρονη 

εξοικονόμηση 

ενέργειας. 

Σημ.:Να γίνει αναφορά 

στα υποστηριζόμενα 

πρότυπα (ΕPA 

EnergyStar, TCO 99, 

κλπ) 

ΝΑΙ 

  

2.3 Μνήμη    

2.3.1 
Προσφερόμενη κύρια 

μνήμη (GB) 
16 

  

2.3.2 

Μέγιστη 

υποστηριζόμενη κύρια 

μνήμη (GB) 

16 

  

2.3.3 

Τεχνολογία μνήμης DDR3 / 

1333MHz ή 

καλύτερη 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.3.4 

Να αναφερθεί ο 

αριθμός υποδοχών για 

μνήμες και ο τύπος 

τους 

ΝΑΙ 

  

2.3.4.1 

Αναβάθμιση μνήμης 

χωρίς αντικατάσταση 

υπάρχουσας 

 

  

2.3.5 
Βήματα επέκτασης 

κύριας μνήμης 
 

  

2.4 Μητρική Κάρτα    

2.4.1 
Θύρες USB 2.0 και 3.0 

(συνολικά διαθέσιμες) 
10 

  

2.4.1.1 

Να αναφερθούν οι USB 

θύρες στο εμπρόσθιο 

τμήμα του συστήματος. 

4 

  

2.4.2 

Θύρες (τουλάχιστον)  (1) PCI, (2) 

PCI Express 

x1 και (1) PCI 

Express x16 

  

2.4.3 Παράλληλες Θύρες    

2.4.4 Σειριακές Θύρες     

2.5 
Μονάδες Σκληρών 

Δίσκων 
 

  

2.5.1 Αριθμός μονάδων  2   

2.5.2 Χωρητικότητα μονάδας  1ΤB   

2.5.3 
Ταχύτητα περιστροφής 

σκληρού δίσκου 
 7200 rpm 

  

2.5.4 
Να αναφερθεί ο τύπος 

διαύλου 

SATA2 ή 

ανώτερος 

  

2.5.5 Μνήμη cache  16 MB   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.6 Μονάδα DVD-RW    

2.6.1 Εσωτερικό ΝΑΙ   

2.6.2 Αριθμός Μονάδων 1   

2.6.3 Τύπος SΑΤΑ   ΝΑΙ   

2.6.4 
Ταχύτητα ανάγνωσης 

DVD 
 16x 

  

2.6.5 
Ταχύτητα εγγραφής 

CD 
 40x 

  

2.6.6 
Ταχύτητα εγγραφής 

DVD +/-R 
 16x 

  

2.6.7 
Ταχύτητα 

επανεγγραφής ±RW 
 8x 

  

2.6.8 

Λογισμικό 

εκμετάλλευσης των 

δυνατοτήτων του 

ΝΑΙ 

  

2.7 Κάρτα Γραφικών    

2.7.1 

Κάρτα γραφικών 

SVGA ως ξεχωριστό 

εξάρτημα με hardware 

accelerator ή καλύτερη 

ΝΑΙ 

  

2.7.2 Δίαυλος επικοινωνίας    

2.7.3 Μνήμη κάρτας  1GB   

2.7.4 

Μέγιστη 

υποστηριζόμενη 

ανάλυση  

 2048x1536 

  

2.7.5 

Μέγιστα 

υποστηριζόμενα 

χρώματα 

16,7 Μ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.7.6 

Να προσφερθούν 

οδηγοί υλικού (drivers) 

για το λειτουργικό 

σύστημα για 

λειτουργικά Microsoft 

windows 7 και 8 

ΝΑΙ 

  

2.8 
Μονάδες Εισόδου - 

Εξόδου 
 

  

2.8.1 

Πληκτρολόγιο ελληνο-

λατινικό με αριθμό 

πλήκτρων 

  101 

πλήκτρα 

  

2.8.2 

Τύπος QWERΤΥ με 

μόνιμη αποτύπωση 

Ελληνικών και 

Λατινικών 

χαρακτήρων σε κάθε 

πλήκτρο 

ΝΑΙ 

  

2.9 Mouse     

2.9.1 
Optical Wheel 

Microsoft συμβατό 
ΝΑΙ 

  

2.9.2 USB type ΝΑΙ   

2.10 Δικτυακές Συνδέσεις    
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.10.1 

Κάρτα δικτύου 

GigabitEthernet στα 

10/100/1000 

Mbits/secautosenceUtp 

που να διαθέτει 

connector RJ45, να 

είναι SNMP 

διαχειρίσιμη, με 

δυνατότητα network 

boot 

ΝΑΙ 

  

2.10.2 Άλλο    

2.11 

Κάρτα ήχου 

ενσωματωμένη στη 

μητρική 

ΝΑΙ 

  

2.11.1 
Περιγραφή Κάρτας 

Ήχου 
 

  

2.12 Άλλες συσκευές    

2.12.1 Επιτραπέζια Ηχεία ΝΑΙ   

2.12.2 Εσωτερικό ηχείο ΝΑΙ   

2.13 
Άλλα χαρακτηριστικά 

συστήματος 
 

  

2.13.1 

Να δοθούν τα 

πιστοποιητικά ελέγχου 

του προσφερόμενου 

ηλεκτρονικού 

υπολογιστή με τα 

οποία αποδεικνύεται : 

 

  

2.13.1.1 

η ασφαλής λειτουργία 

του σε σχέση με το 

ηλεκτρικό ρεύμα. 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.13.1.2 

οι χαμηλές εκπομπές 

ακτινοβολίας σύμφωνα 

με τα διεθνή πρότυπα. 

ΝΑΙ 

  

2.13.1.3 ISO 9001 ΝΑΙ   

2.14 Λογισμικό    

2.14.1 

Λειτουργικό σύστημα 

Windows 8 

professional 64bit GR 

NAI 

  

2.14.2 

Εφαρμογή γραφείου 

Microsoft Office 2013 

Professional 64 bit GR 

NAI  

  

2.14.3 

Η άδεια της εφαρμογής 

γραφείου να είναι 

μεταφέρσιμη σε άλλο 

Η/Υ 

ΝΑΙ 

  

3 
ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

  

3.1 

Να δοθούν τα τεχνικά 

εγχειρίδια (manuals) 

για το σύστημα σε 

έντυπη μορφή και 

ηλεκτρονική μορφή 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.2 

Ο Ανάδοχος σε κάθε 

περίπτωση εγγυάται 

την ομαλή εκκίνηση 

του υπολογιστή με όλα 

τα προσφερόμενα 

Περιφερειακά 

συνδεδεμένα σε αυτόν 

και σε πλήρη 

λειτουργία 

ΝΑΙ 

  

3.3 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει 

να προσφέρει όλον τον 

αναγκαίο 

συμπληρωματικό 

εξοπλισμό και 

εξαρτήματα για τη θέση 

των Η/Υ και οθονών σε 

παραγωγική 

λειτουργία (π.χ. 

καλώδια, connectors 

κ.λ.π.) 

ΝΑΙ 

  

3.4 

Παροχή τουλάχιστον 

ενός (1) CD/DVD για 

κάθε προσφερόμενο 

λογισμικό, από το 

οποίο να υπάρχει 

δυνατότητα πλήρους 

εγκατάστασης 

ΝΑΙ 

  

4 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ    
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.1 

Να προσφέρεται 

εγγύηση του 

κατασκευαστή 

(σταθμός εργασίας, 

παρελκόμενα και 

οθόνη) με επιτόπου 

ανταπόκριση την 

επόμενη εργάσιμη μέρα 

(NBD). 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

4.2 
Υποστήριξη για 

χρονικό διάστημα 
3 έτη 

 

 

 

 

5.  
ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
20 ημέρες 

  

 
4. Επιτραπέζιοι σταθμοί εργασίας είδος 2ο 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΓΕΝΙΚΑ    

1.1 
Να αναγραφεί το 
Μοντέλο 

ΝΑΙ   

1.2 
Να αναγραφεί ο 

Κατασκευαστής 
ΝΑΙ 

  

1.3 Αριθμός  Τεμαχίων 10   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.4 

Ο προσφερόμενος 

σταθμός εργασίας 

πρέπει να είναι 

σύγχρονης τεχνολογίας 

με ανακοίνωση μέσα 

στους τελευταίους 18 

μήνες πριν την 

ημερομηνία κατάθεσης 

της προσφοράς, να 

κυκλοφορεί στη διεθνή 

αγορά, και να μην 

υπάρχει ανακοίνωση 

περί αντικατάστασης 

/απόσυρσής του. 

ΝΑΙ 

  

1.5 Πιστοποιήσεις    

1.5.1 

Να κατατεθούν τα 

πιστοποιητικά 

ποιότητας ISO 9001 της 

κατασκευάστριας 

εταιρείας 

ΝΑΙ 

  

1.5.2 CE MARK  ΝΑΙ   

1.5.3 
Εργονομίας [ISO 9241-

3] ή αντίστοιχο 
ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.5.4 

Το σύστημα να διαθέτει 

τα παρακάτω 

περιβαλλοντικά 

πιστοποιητικά: 

 EnergyStar 5.0 

 EPEAT ® Gold 

 IT-Eco-

Declaration 

 RoHS 

(Restriction of 

hazardous 

substances) 

 WEEE (Waste 

electrical and 

electronical 

equipment) 

 

  

1.6 
Τροφοδοτικά υψηλής 

αποδόσεις (%). 
≥ 90 

  

1.7 

Να υπάρχει 

δυνατότητα 

ενεργοποίησης / 

απενεργοποίησης των 

περιφερειακών από το 

BIOS. 

ΝΑΙ 

  

2 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

  

2.1 Επεξεργαστής    
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.1.1 

Επεξεργαστής 

ενδεικτικής 

τεχνολογίας Intel I3 (≥ 

3,1GHz) ή ανώτερος ή 

λειτουργικά 

ισοδύναμος με βάσει το 

μετροπρόγραμμα SPEC 

CPU 2006 

ΝΑΙ 

  

2.1.2 

Σχετικά με τον 

επεξεργαστή να 

αναφερθούν τα 

παρακάτω : 

Η συχνότητα 

λειτουργίας (GHz) 

Mνήμη Cache (MB) 

(≥3) 

ΝΑΙ 

  

2.2 Χαρακτηριστικά BIOS    

2.2.1 
Αναβάθμιση BIOS με 

Flash. 
ΝΑΙ 

  

2.2.2 

Υποστήριξη Hyper-

Threading ή 

αντίστοιχο. 

 

  

2.2.3 

Να υπάρχει 

δυνατότητα 

ενεργοποίησης / 

απενεργοποίησης των 

περιφερειακών από το 

BIOS. 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.2.4 

Προστασία πρόσβασης 

/ πιστοποίησης χρήστη 

(user password) σε 

επίπεδο BIOS και 

λειτουργικού 

συστήματος 

ΝΑΙ 

  

2.2.5 

Φιλικότητα προς το 

περιβάλλον με 

ταυτόχρονη 

εξοικονόμηση 

ενέργειας. 

Σημ.:Να γίνει αναφορά 

στα υποστηριζόμενα 

πρότυπα (ΕPA 

EnergyStar, TCO 99, 

κλπ) 

ΝΑΙ 

  

2.3 Μνήμη    

2.3.1 
Προσφερόμενη κύρια 

μνήμη (GB) 
3 

  

2.3.2 

Μέγιστη 

υποστηριζόμενη κύρια 

μνήμη (GB) 

16 

  

2.3.3 

Τεχνολογία μνήμης DDR3 / 

1333MHz ή 

καλύτερη 

  

2.3.4 

Να αναφερθεί ο 

αριθμός υποδοχών για 

μνήμες και ο τύπος 

τους 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.3.4.1 

Αναβάθμιση μνήμης 

χωρίς αντικατάσταση 

υπάρχουσας 

ΝΑΙ 

  

2.3.5 
Βήματα επέκτασης 

κύριας μνήμης 
ΝΑΙ 

  

2.4 Μητρική Κάρτα    

2.4.1 
Θύρες USB 2.0 και 3.0 

(συνολικά διαθέσιμες) 
10 

  

2.4.1.1 

Να αναφερθούν οι USB 

θύρες στο εμπρόσθιο 

τμήμα του συστήματος. 

4 

  

2.4.2 

Θύρες (τουλάχιστον)  (1) PCI, (2) 

PCI Express 

x1 και (1) PCI 

Express x16 

  

2.4.3 Παράλληλες Θύρες    

2.4.4 Σειριακές Θύρες     

2.5 
Μονάδες Σκληρών 

Δίσκων 
 

  

2.5.1 Αριθμός μονάδων  1   

2.5.2 Χωρητικότητα μονάδας  500GB   

2.5.3 
Ταχύτητα περιστροφής 

σκληρού δίσκου 
 7200 rpm 

  

2.5.4 
Να αναφερθεί ο τύπος 

διαύλου 

SATA2 ή 

ανώτερος 

  

2.5.5 Μνήμη cache  16 MB   

2.6 Μονάδα DVD-RW    

2.6.1 Εσωτερικό ΝΑΙ   

2.6.2 Αριθμός Μονάδων 1   

2.6.3 Τύπος SΑΤΑ   ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.6.4 
Ταχύτητα ανάγνωσης 

DVD 
 16x 

  

2.6.5 
Ταχύτητα εγγραφής 

CD 
 40x 

  

2.6.6 
Ταχύτητα εγγραφής 

DVD +/-R 
 16x 

  

2.6.7 
Ταχύτητα 

επανεγγραφής ±RW 
 8x 

  

2.6.8 

Λογισμικό 

εκμετάλλευσης των 

δυνατοτήτων του 

ΝΑΙ 

  

2.7 Κάρτα Γραφικών    

2.7.1 

Κάρτα γραφικών 

SVGA ως ξεχωριστό 

εξάρτημα με hardware 

accelerator ή καλύτερη 

ΝΑΙ 

  

2.7.2 Δίαυλος επικοινωνίας    

2.7.3 Μνήμη κάρτας  1GB   

2.7.4 

Μέγιστη 

υποστηριζόμενη 

ανάλυση  

 2048x1536 

  

2.7.5 

Μέγιστα 

υποστηριζόμενα 

χρώματα 

16,7 Μ 

  

2.7.6 

Να προσφερθούν 

οδηγοί υλικού (drivers) 

για το λειτουργικό 

σύστημα για 

λειτουργικά Microsoft 

windows 7 και 8 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.8 
Μονάδες Εισόδου - 

Εξόδου 
 

  

2.8.1 

Πληκτρολόγιο ελληνο-

λατινικό με αριθμό 

πλήκτρων 

  101 

πλήκτρα 

  

2.8.2 

Τύπος QWERΤΥ με 

μόνιμη αποτύπωση 

Ελληνικών και 

Λατινικών 

χαρακτήρων σε κάθε 

πλήκτρο 

ΝΑΙ 

  

2.9 Mouse     

2.9.1 
Optical Wheel 

Microsoft συμβατό 
ΝΑΙ 

  

2.9.2 USB type ΝΑΙ   

2.10 Δικτυακές Συνδέσεις    

2.10.1 

Κάρτα δικτύου 

GigabitEthernet στα 

10/100/1000 

Mbits/secautosenceUtp 

που να διαθέτει 

connector RJ45, να 

είναι SNMP 

διαχειρίσιμη, με 

δυνατότητα network 

boot 

ΝΑΙ 

  

2.10.2 Άλλο    

2.11 

Κάρτα ήχου 

ενσωματωμένη στη 

μητρική 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.11.1 
Περιγραφή Κάρτας 

Ήχου 
 

  

2.12 Άλλες συσκευές    

2.12.1 Επιτραπέζια Ηχεία ΝΑΙ   

2.12.2 Εσωτερικό ηχείο ΝΑΙ   

2.13 
Άλλα χαρακτηριστικά 

συστήματος 
 

  

2.13.1 

Να δοθούν τα 

πιστοποιητικά ελέγχου 

του προσφερόμενου 

ηλεκτρονικού 

υπολογιστή με τα 

οποία αποδεικνύεται : 

 

  

2.13.1.1 

η ασφαλής λειτουργία 

του σε σχέση με το 

ηλεκτρικό ρεύμα. 

ΝΑΙ 

  

2.13.1.2 

οι χαμηλές εκπομπές 

ακτινοβολίας σύμφωνα 

με τα διεθνή πρότυπα. 

ΝΑΙ 

  

2.13.1.3 ISO 9001 ΝΑΙ   

2.14 Λογισμικό    

2.14.1 

Λειτουργικό σύστημα 

Windows 7 

professional 32bit GR 

NAI 

  

2.14.2 

Εφαρμογή γραφείου 

Microsoft Office 2013 

std GR 

NAI  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.14.3 

Η άδεια της εφαρμογής 

γραφείου να είναι 

μεταφέρσιμη σε άλλο 

Η/Υ 

ΝΑΙ 

  

2.15 Έγχρωμη Οθόνη TFT    

2.15.1 Αριθμός Τεμαχίων 15   

2.15.1 

Να αναφερθεί ο 

κατασκευαστής και το 

μοντέλο 

ΝΑΙ 

  

2.15.2 Τύπος LCD / TFT Να αναφερθεί   

2.15.3 
Μέγεθος (Διαγώνια 

διάσταση inches) 
 20’’ 

  

2.15.4 
Υποστηριζόμενη 

ανάλυση 
 1600x900 

  

2.15.5 

Να αναφερθεί η Γωνία 

Θέασης & ο Λόγος 

Αντίθεσης 

ΝΑΙ 

  

2.15.6 

Συμβατότητα με 

πρότυπα : EPA 

EnergyStar, TCO 99, 

ISO 9241-3 

 

  

2.15.7 
Φωτεινότητα  250 nits 

(cd/m2 ) 
NAI 

  

2.15.8 

Να αναφερθούν οι  

λοιπές πιστοποιήσεις 

που διαθέτει 

 

  

2.15.9 Άλλα χαρακτηριστικά    
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.15.10 

Κατασκευαστής και 

Μοντέλο. 

H προσφερόμενη 

οθόνη και τα 

παρελκόμενα να είναι 

του ιδίου 

κατασκευαστή με τον 

σταθμό εργασίας. 

ΝΑΙ 

  

3 
ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

  

3.1 

Να δοθούν τα τεχνικά 

εγχειρίδια (manuals) 

για το σύστημα σε 

έντυπη μορφή και 

ηλεκτρονική μορφή 

ΝΑΙ 

  

3.2 

Ο Ανάδοχος σε κάθε 

περίπτωση εγγυάται 

την ομαλή εκκίνηση 

του υπολογιστή με όλα 

τα προσφερόμενα 

Περιφερειακά 

συνδεδεμένα σε αυτόν 

και σε πλήρη 

λειτουργία 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.3 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει 

να προσφέρει όλον τον 

αναγκαίο 

συμπληρωματικό 

εξοπλισμό και 

εξαρτήματα για τη θέση 

των Η/Υ και οθονών σε 

παραγωγική 

λειτουργία (π.χ. 

καλώδια, connectors 

κ.λ.π.) 

ΝΑΙ 

  

3.4 

Παροχή τουλάχιστον 

ενός (1) CD/DVD για 

κάθε προσφερόμενο 

λογισμικό, από το 

οποίο να υπάρχει 

δυνατότητα πλήρους 

εγκατάστασης 

ΝΑΙ 

  

4 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ    

4.1 

Να προσφέρεται 

εγγύηση του 

κατασκευαστή 

(σταθμός εργασίας, 

παρελκόμενα και 

οθόνη) με επιτόπου 

ανταπόκριση την 

επόμενη εργάσιμη μέρα 

(NBD). 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

4.2 
Υποστήριξη για 

χρονικό διάστημα 
3 έτη 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.  
ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
20 ημέρες 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Υπηρεσίες Εγγύησης, Συντήρησης & Υποστήριξης Εξοπλισμού 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Υπηρεσίες Εγγύησης 
Συντήρησης & Υποστήριξης 
Συστήματος  

 

  

1.1 

Υπηρεσίες Εγγύησης 
Συντήρησης & Υποστήριξης 
Συστήματος (λογισμικό, 
εφαρμογές και εξοπλισμός 
κ.λ.π.) δωρεάν για τρία (3) 
τουλάχιστον έτη εκτός και αν 
προσδιορίζεται ειδικότερα κατά 
περίπτωση (από τους 
παραπάνω πίνακες 
συμμόρφωσης) 

ΝΑΙ 

  

1.2 

Ο χρόνος αποκατάστασης του 
προβλήματος για το σύνολο 
του εξοπλισμού θα 
συμμορφώνεται και δεν θα 
υπερβαίνει τον χρόνο με τον 
εκάστοτε πίνακα 

ΝΑΙ 

  

1.3 

Σε περίπτωση μη 
αποκατάστασης του 
προβλήματος σύμφωνα με το 
1.2 που περιγράφονται αμέσως 
πιο πάνω από την ημερομηνία 
της γραπτής αναγγελίας της 
βλάβης, για κάθε πρόσθετη 
ημέρα καθυστέρησης θα έχει ως  
συνέπεια ποινική ρήτρα 0,1% 
του συνολικού συμβατικού 

ΝΑΙ 
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τιμήματος. 

1.4 

Η αποκατάσταση των βλαβών 
θα γίνεται στον τόπο που είναι 
εγκατεστημένος ο εξοπλισμός. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
μετά από έγκριση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
η επισκευή θα μπορεί να γίνει 
σε χώρους του Αναδόχου, με 
πλήρη ευθύνη και υποχρέωση 
του Αναδόχου στο πλαίσιο του 
συμβατικού τιμήματος. 

ΝΑΙ 

  

1.5 

Για σοβαρές βλάβες οι οποίες 
δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν εντός των 
παραπάνω χρονικών ορίων, 
μπορεί να παραταθεί ο χρόνος 
αποκατάστασης, χωρίς επιβολή 
ρητρών, εφόσον τεκμηριωθεί 
γραπτώς από τον Ανάδοχο και 
συμφωνήσει το ΥΔΜΗΔ. Σε 
κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να 
ξεπεράσει ως μέγιστο χρονικό 
περιθώριο τις πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες  

ΝΑΙ 

  

1.6 

Ο Ανάδοχος καλείται να 
παρουσιάσει σχέδιο 
συντήρησης εξοπλισμού και 
λογισμικού υποδομής. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να 
παρέχει τη δυνατότητα 
Σύμβασης Συντήρησης για δύο 
(2) κατ’ ελάχιστον χρόνια και 
εξασφάλιση ανταλλακτικών για 
δύο (2) τουλάχιστον χρόνια 
μετά το πέρας της περιόδου 
εγγύησης. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται στην οικονομική 
προσφορά να παρουσιάσει το 
ετήσιο σταθερό κόστος 

ΝΑΙ 
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συντήρησης. 

Στο πλαίσιο της εγγύησης και 
συντήρησης του έργου 
συμπεριλαμβάνονται τα 
ανταλλακτικά – εξοπλισμός, 
εκτός των αναλωσίμων. 

1.7 

Για την ενεργοποίηση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών 
εγγύησης και συντήρησης μετά 
το πέρας του έργου, θα 
καταρτιστεί νέα σύμβαση. Ο 
χρόνος ισχύος της Σύμβασης 
συντήρησης θα καθοριστεί από 
το Υπουργείο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και θα είναι μικρότερος ή ίσος 
του μέγιστου προσφερόμενου 
από τον Ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

  

2 
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες 
συντήρησης περιλαμβάνουν: 

 
  

2.1 
Για το λογισμικό οι όροι 

συντήρησης είναι ίδιοι με 
τους όρους υποστήριξης. 

ΝΑΙ 
  

2.2 
Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ 
δυσλειτουργιών και 
αποκατάσταση. 

ΝΑΙ 

  

2.3 

Ο Ανάδοχος οφείλει στην 
προσφορά του να προσδιορίσει 
την κατηγορία και τον χρόνο 
ανταπόκρισης σε παρεμβάσεις 
που θα ζητηθούν από το 
ΥΔΜΗΔ και αφορούν: 

διασφάλιση καλής λειτουργίας 
του εξοπλισμού και του 
λογισμικού 

αποκατάσταση των βλαβών και 
ανωμαλιών λειτουργίας του 
εξοπλισμού (hardware). 

αποκατάσταση των ανωμαλιών 
λειτουργίας του λογισμικού 
(bugs). 

παράδοση αντιτύπων όλων των 

ΝΑΙ 
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μεταβολών ή των 
επανεκδόσεων ή 
τροποποιήσεων των 
εγχειριδίων του υλικού και 
λογισμικού 

προληπτική συντήρηση του 
εξοπλισμού και του λογισμικού, 
η οποία πρέπει να είναι πέραν 
του ωραρίου κανονικής 
λειτουργίας της υπηρεσίας. 

Υπηρεσία HelpDesk για τους 
διαχειριστές του συστήματος. 

2.4 

Σε κάθε περίπτωση όπου ο 
Ανάδοχος και το ΥΔΜΗΔ  δεν 
συμφωνούν στο χρόνο που 
απαιτείται για την υλοποίηση – 
αντιμετώπιση μιας απαίτησης, 
τότε ο Ανάδοχος οφείλει να 
ανταποκριθεί σύμφωνα με τις 
έγγραφες απαιτήσεις του 
ΥΔΜΗΔ, διαφορετικά θα 
επιβάλλονται ρήτρες οι οποίες 
θα ανέρχονται σε 1/1000 του 
συνολικού συμβατικού 
τιμήματος, ανά ημέρα 
καθυστέρησης. 

ΝΑΙ 

  

2.5 

Ο Ανάδοχος οφείλει να 
προσδιορίσει στην οικονομική 
προσφορά του το ετήσιο κόστος 
για το σύνολο των υπηρεσιών 
συντήρησης – υποστήριξης, 
μετά τα 3 έτη εγγύησης, κατά τα 
οποία το σύνολο των 
υπηρεσιών (συντήρηση – 
υποστήριξη) προσφέρεται 
δωρεάν. 

ΝΑΙ 
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