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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 
Το  Κέντρο ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου έχοντας υπ’ όψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 717/1977 (ΦΕΚ Α΄ 297/6-10-1977) «Περί ιδρύσεως Κέντρου ∆ιεθνούς και 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου», όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α΄ 19/1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων». 
3. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247/1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
4. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου 

(ΚΠ∆)». 
5. Τις διατάξεις του Κανονισµού Ανάθεσης Συµβάσεων Προµηθειών και Υπηρεσιών του Κέντρου 

∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 142/27/5/2008 
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Κ∆ΕΟ∆ και κυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4834/∆ΙΟΕ 
236/29-1-2009 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ Β’ 195/5-2-2009). 

 
ΚΑΛΕΙ 

 
Επιχειρήσεις (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών) που δραστηριοποιούνται στον τοµέα 
προµήθειας εξοπλισµού και παροχής υπηρεσιών Η/Υ - πληροφορικής και µηχανοργάνωσης / 
αυτοµατισµού γραφείων να υποβάλλουν σφραγισµένες δεσµευτικές προσφορές στο πλαίσιο της 
διενέργειας µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της σύµβασης µε τίτλο «Προµήθεια, 
εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισµού πληροφορικής του Κέντρου ∆ιεθνούς και 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου (Κ∆ΕΟ∆)» 
  

Άρθρο 1 
Αντικείµενο – Προϋπολογισµός  

1. Το αντικείµενο, οι προβλεπόµενες ενέργειες, τα είδη και οι ποσότητες των υπό προµήθεια υλικών 
και των ζητούµενων υπηρεσιών, οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών και κάθε άλλη τεχνική 
λεπτοµέρεια περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της παρούσας 
πρόσκλησης.  

2. Ο προϋπολογισµός της δηµοπρατούµενης σύµβασης ανέρχεται στις ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (37.500,00 €), ΜΗ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19%.  

3. Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο (όχι για τµήµατα) των ζητούµενων υλικών και 
υπηρεσιών. 

4. Το Κ∆ΕΟ∆ δύναται να αυξήσει το συµβατικό αντικείµενο, παραγγέλλοντας επιπλέον οµοειδή είδη ή / 
και υπηρεσίες µέχρι ποσοστό 20% επί των αρχικώς προβλεποµένων ποσοτήτων, µη δυναµένης 
πάντως της αξίας της αρχικής σύµβασης και της συµπληρωµατικής αυτής παραγγελίας να υπερβεί 
συνολικά το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 

 
Άρθρο 2 

Χρονοδιάγραµµα 
Ως ανώτατο χρονικό όριο εκτέλεσης της σύµβασης ορίζονται οι ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ηµέρες από την 
υπογραφής της. 
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Άρθρο 3 
∆ικαίωµα συµµετοχής  

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι σχετικοί µε το αντικείµενο του διαγωνισµού προµηθευτές εφόσον είναι 
εγγεγραµµένοι σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο στην Ελλάδα ή έχουν την έδρα τους σε κράτη 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε κράτη που συµµετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο 
(ΕΟΧ). 

Άρθρο 4 
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Ο προσφέρων πρέπει: 
1. Να δραστηριοποιείται στην προµήθεια εξοπλισµού Η/Υ και πληροφορικής και στην παροχή συναφών 

υπηρεσιών, όπως τα απαιτούµενα από την αναθέτουσα αρχή. 
2. Να µην τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία που 

προβλέπεται από νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 
3. Να µην τελεί υπό εκκαθάριση (µόνο τα νοµικά πρόσωπα) ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 

παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής του.  

4. Να µην βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή εκκαθάρισης ή άλλη παρόµοια διαδικασία που 
προβλέπεται από τις νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

5. Να µην έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικά µε την επαγγελµατική του 
διαγωγή. 

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύµφωνα µε τους νόµους της χώρας εγκατάστασής του. 

7. Να έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του όπως προβλέπεται από τους νόµους της 
χώρας εγκατάστασής του. 

Άρθρο 5 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Ο διαγωνιζόµενος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει µε την υποβολή της προσφοράς του υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια αρχή ή υπηρεσία, 
όπου να δηλώνει ότι: 

i. δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις αποκλεισµού του άρθρου 4 και 
ii. ότι µε την ανακήρυξή του ως προσωρινού αναδόχου και προ της υπογραφής της σύµβασης θα 

προσκοµίσει, εντός ρητής προθεσµίας που θα τάξει µε την σχετική πρόσκλησή της η 
αναθέτουσα αρχή, τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης. 

Άρθρο 6 
∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 

1. Ο διαγωνιζόµενος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει προ της υπογραφής της σύµβασης τα κάτωθι 
δικαιολογητικά, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την υποβολή τους: 
i. Πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης, µη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση για τους αλλοδαπούς 
ii. Πιστοποιητικό µη θέσης σε εκκαθάριση (µόνο τα νοµικά πρόσωπα) ή εκκίνησης διαδικασίας 

θέσης σε εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση για τους αλλοδαπούς 
iii. Απόσπασµα ποινικού µητρώου του ανάδοχου ή του νοµίµου εκπροσώπου για τα νοµικά 

πρόσωπα 
iv. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα 
v. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από την αρµόδια αρχή του κράτους εγκατάστασής του 
vi. Για τα νοµικά πρόσωπα όλα βάσει της νοµοθεσίας που διέπει την σύσταση και λειτουργία τους  

απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα και στοιχεία. 
2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά µπορούν να αντικαθίστανται ή να συµπληρώνονται από ένορκη 

βεβαίωση του διαγωνιζοµένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής συµβολαιογράφου ή 
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οιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής, όταν αυτός προέρχεται από κράτος που δεν εκδίδει έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόµενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται. Στην 
περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη ένορκης βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα 
δικαιολογητικά µπορούν να αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση, της οποίας τη γνησιότητα 
βεβαιώνει η αρµόδια αρχή ή συµβολαιογράφος. 

3. Σε περίπτωση µη έγκαιρης προσκόµισης των ανωτέρω δικαιολογητικών ή εντοπισµού πληµµέλειας 
σε αυτά, η αναθέτουσα αρχή θα καλεί τον επόµενο σε σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο προς 
προσκόµιση δικαιολογητικών και υπογραφή της σύµβασης. 

Άρθρο 7 
Τρόπος σύνταξης – Ισχύς προσφορών 

1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισµένη 
προσφορά. 

2. Επί ποινή αποκλεισµού οι προσφορές πρέπει: α) Να είναι δακτυλογραφηµένες και να έχουν 
συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικούς όρους και τα συνηµµένα στην προσφορά 
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που επιτρέπεται να είναι στην αγγλική γλώσσα και β) να 
έχουν συνταχθεί µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται 
στην παρούσα πρόσκληση και να φέρουν την σφραγίδα και την υπογραφή του προσφέροντος σε 
κάθε σελίδα της προσφοράς τους. 

3. Οι προσφορές περιέχουν την τεχνική πρόταση και την οικονοµική προσφορά του υποψηφίου και 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικά ενηµερωτικά φυλλάδια µε τις προδιαγραφές που 
προσφερόµενου εξοπλισµού. 

4. Η συνολική προσφερόµενη τιµή αναγράφεται αριθµητικά και ολογράφως, εκπεφρασµένη σε ευρώ 
(€) και πρέπει να περιλαµβάνει όλες οι προβλεπόµενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Προσφορές, στις οποίες δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι 
προσφερόµενες τιµές ή η συνολική τιµή, απορρίπτονται. 

5. Αναπροσαρµογή της τιµής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. Προσφορές 
που θέτουν όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτονται. 

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισµό για εξήντα (60) ηµέρες 
από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που ορίζουν 
χρόνο ισχύος µικρότερο των εξήντα (60) ηµερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

7. Ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης, γενικούς και ειδικούς. Μετά την κατάθεση της  προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης. 
∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια επιτροπή, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα 
από έγγραφο της Υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση της επιτροπής. Σηµειώνεται ότι, 
από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

Άρθρο 8 
Υποβολή προσφορών 

1. Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή µε το νόµιµο 
εκπρόσωπο τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, ή µε συστηµένη ταχυδροµική 
επιστολή / υπηρεσία ταχυµεταφορών. 

2. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν µέχρι την 16/12/2009, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο 
Πρωτόκολλο του Κέντρου ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου, Ικάρων 1 (ΤΘ 14) 55102 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (Αρµόδιος για παραλαβή: κα Ε. Κολοκοτρώνη, τηλ: 2310-486900). 

3. Όσες προσφορές δεν περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Κ∆ΕΟ∆ µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία και 
ώρα δεν λαµβάνονται υπόψη. Στις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 
παραλαµβάνουν τις προσφορές τους µε δική τους φροντίδα. Αν οι διαγωνιζόµενοι δεν παραλάβουν 
τις προσφορές τους εντός µηνός από την ειδοποίησή τους, τότε αυτές καταστρέφονται. 
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4. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο. Στο φάκελο κάθε προσφοράς 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 

Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µε κεφαλαία γράµµατα. 
Β) Ο αριθµός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης 
Γ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
∆) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

5. Ο φάκελος της προσφοράς περιλαµβάνει τρεις υποφακέλους, οι οποίοι φέρουν και τις ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου: 

Α) Υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»: Στον φάκελο αυτό τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα 
δικαιολογητικά. 

Β) Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Στον υποφάκελο αυτό τοποθετούνται τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς. 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. 

Γ) Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 
τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού σε χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο επίσης µέσα 
στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

6. Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς υποφακέλους την τεχνική προσφορά και την 
οικονοµική προσφορά τοποθετηµένες µέσα στον κυρίως φάκελο θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

7. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραµµένη τόσο την τεχνική 
όσο και την οικονοµική τους προσφορά. 

8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογεγραµµένη από τον 
προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού πρέπει κατά τον έλεγχο να 
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της 
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται 
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. 

9. ∆υνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται µόνο για το σύνολο των υλικών και υπηρεσιών που 
συγκροτούν το αντικείµενο της δηµοπρατούµενης σύµβασης. Προσφορά για τµήµα της σύµβασης 
είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

10. Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται 
υπόψη. 

11. Προσφορές που είναι ελλιπείς, υπό αίρεση, συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς 
του παρόντος διαγωνισµού ή είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτιµήσεως απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

12. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού, τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τους όρους της σύµβασης παρέχονται µόνο εφόσον υποβληθεί µε γραπτό ή ηλεκτρονικό (fax, email 
κλπ) µέσο επίσηµο ερώτηµα στο Πρωτόκολλο του Κέντρου ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
∆ικαίου, Ικάρων 1 (ΤΘ 14) 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, kdeod@cieel.gr  το αργότερο µέχρι την 14/12/2009, 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 (Αρµόδιοι για πληροφορίες: κκ Χ. Νικολαϊδης, Σ. Παναγόπουλος, τηλ: 
2310-486900). Προφορικές διευκρινίσεις δεν δεσµεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την αναθέτουσα 
αρχή. 
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Άρθρο 9 
Περιεχόµενο φακέλου προσφοράς 

Ο φάκελος της προσφοράς και οι υποφάκελοι πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να έχουν το ακόλουθο 
περιεχόµενο: 
Ι. Υποφάκελος δικαιολογητικών 

Περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 5 της παρούσας πρόσκλησης. 
ΙΙ. Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

Οι τεχνικές προσφορές περιλαµβάνουν τα παρακάτω µέρη: 
Μέρος Α': Στοιχεία εξοπλισµού 
1. Για τη διευκόλυνση της σύγκρισης µεταξύ των προσφορών, οι υποψήφιοι προµηθευτές 

υποχρεούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού: 
α) συµπληρωµένους τους  πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών  (πίνακες 
συµµόρφωσης) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α (Μέρος ΙΙ) της παρούσας πρόσκλησης σύµφωνα 
µε τις ειδικότερες απαιτήσεις που αναφέρονται σ' αυτούς και  
β) Συµπληρωµένους τους πίνακες της οικονοµικής προσφοράς σύµφωνα µε το υπόδειγµα που 
παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας πρόσκλησης µε τους κωδικούς και την 
περιγραφή κάθε εξαρτήµατος  ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ (πίνακες οικονοµικής 
προσφοράς χωρίς τιµές). 

2. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού θα βασίσει την κρίση της µόνο σε τεχνικά 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια. Η τεχνική αρτιότητα των φυλλαδίων 
θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης ως ένδειξη της τεχνικής υποστήριξης που µπορεί να 
προσφέρουν οι προµηθευτές. 

3. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της πρόσκλησης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν 
επιτρέπονται µονολεκτικές απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη» (NOTED), συµφωνούµε και 
αποδεχόµεθα, (COMPLIED) κ.τ.λ. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις του Οίκου ή 
υποψήφιου επιτρέπονται, εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο 
συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά µε, κατά την κρίση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω 
αξιολόγηση. 

4. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συµπληρωµένους πίνακες των τεχνικών 
προδιαγραφών και τους πίνακες οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές και σε CD ROM το οποίο θα 
εµπεριέχεται µέσα στο σφραγισµένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης 
διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της τεχνικής προσφοράς ή των πινάκων των τεχνικών 
προδιαγραφών που θα υποβληθούν σε CD ROM µε εκείνους της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα 
αναγραφόµενα στο έγγραφο αντίτυπο. 

Μέρος Β': Τεχνική υποστήριξη και εγγύηση καλής λειτουργίας 
Η προσφορά πρέπει να καλύπτει αναλυτικά το χρονικό διάστηµα παροχής εγγύησης καλής 
λειτουργίας και τη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης που µπορεί να προσφέρει ο υποψήφιος 
προµηθευτής για τα είδη που προσφέρει. Ειδικότερα, πρέπει να τεκµηριώνεται η δυνατότητα που 
έχει ο προσφέρων να παράσχει τη συγκεκριµένη υπηρεσία (προσωπικό, ανταλλακτικά κλπ) σήµερα 
και για µια 3ετία από την προµήθεια. 

ΙΙΙ. Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 
1. Κάθε οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει συµπληρωµένους τους πίνακες οικονοµικής 

προσφοράς οι οποίοι θα συνταχθούν µε βάση το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β 
«ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της παρούσας πρόσκλησης.  

2. Στους πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να εµφανίζεται το κόστος των 
προσφεροµένων προϊόντων, καθώς και το συνολικό κόστος της προσφοράς. Προϊόντα ή 
υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Σε καµιά 
περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη 
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κ.λ.π. Οι πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα εµφανίζουν την τελική τιµή του προσφερόµενου 
προϊόντος ή υπηρεσίας µετά από πιθανές εκπτώσεις. 

3. Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
4. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τους συµπληρωµένους πίνακες της οικονοµικής 

προσφοράς και σε CD ROM το οποίο θα εµπεριέχεται µέσα στο σφραγισµένο φάκελο της 
οικονοµικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της 
οικονοµικής προσφοράς ή των πινάκων της οικονοµικής προσφοράς που θα υποβληθούν σε 
CD ROM µε εκείνους της οικονοµικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο έγγραφο 
αντίτυπο της προσφοράς. 

Άρθρο 10 
Αποσφράγιση προσφορών 

1. Η αποσφράγιση προσφορών θα πραγµατοποιηθεί αµέσως µετά τη λήξη της ηµέρας και ώρας 
κατάθεσης, στα γραφεία του Κ∆ΕΟ∆, Ικάρων 1 (ΤΘ 14) 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. Κατά την αποσφράγιση 
των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά αυτοπροσώπως ή 
µε το νόµιµο εκπρόσωπο τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 

2. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής προκύψουν 
απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο τεκµηριώνει την απόρριψη. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: 
α) Καταρχάς, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά, καθώς και ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά και όλα τα φύλλα της τεχνικής προσφοράς, κατά φύλλο, εκτός από τα τεχνικά 
φυλλάδια. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται, 
σφραγίζεται και φυλάσσεται από την Επιτροπή. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η 
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο 
υπογράφει και σφραγίζει. 
β) Ακολούθως αποσφραγίζονται οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς. Οι σφραγισµένοι φάκελοι 
µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 
στοιχείων τους, αν υπάρχουν, από την  Επιτροπή  διενέργειας τουµδιαγωνισµού, για  όσες 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού 
και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών. Μετά την αποσφράγιση και των οικονοµικών προσφορών η 
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού προβαίνει στην συµπλήρωση τελικού 
πρακτικού το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

Άρθρο 11 
Κριτήριο ανάθεσης - Αξιολόγηση προσφορών - Κατακύρωση 

Ι. Κριτήριο ανάθεσης 
Η σύµβαση θα ανατεθεί στον προσφέροντα που έχει υποβάλει την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  
ΙΙ. Αξιολόγηση Προσφορών 
Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών (δικαιολογητικά) θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους και 
η επιλογή του αναδόχου. Η διαδικασία της οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω: 
1. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι 

φάκελοι µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται και δεν αποσφραγίζονται. 
2. Ακολουθεί τεχνική αξιολόγηση των τυπικώς παραδεκτών, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 
3. Οι όροι της πρόσκλησης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισµού εκτός αν ρητά 

ορίζεται διαφορετικά. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν οποιονδήποτε όρο που έχει τεθεί ρητά επί 
ποινή αποκλεισµού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µε 
ειδικά αιτιολογηµένη κρίση της δύναται κατ ’ εξαίρεση να µην αποκλείσει προσφορά ή 
υποψήφιο για παράβαση όρου που δεν τίθεται ρητά επί ποινή αποκλεισµού. Επίσης στην 
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δικαιοδοσία της Επιτροπής υπάγεται η δυνατότητα να απορρίψει τον υποψήφιο προµηθευτή, εάν 
κρίνει ότι δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή και δεν είναι σε θέση να φέρει σε πέρας το έργο. 

4. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις 
κρίνονται ως επουσιώδεις. 

5. Με βάση τα αποτελέσµατα της τεχνικής αξιολόγησης καταρτίζεται κατάλογος των παραδεκτών 
προσφορών, που πληρούν τους όρους της πρόσκλησης των προσφορών, από την καλύτερη έως 
τη χειρότερη. 

6. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συµµετέχουν στη φάση της οικονοµικής 
αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών επιστρέφονται σφραγισµένοι. 

ΙΙΙ. Κατάταξη προσφορών 
1. Η κατάταξη των προσφορών γίνεται, κατά αύξουσα σειρά µε βάση την οικονοµική προσφορά 

κάθε υποψηφίου. 
2. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 

προκρίνεται ως ανάδοχος, ο υποψήφιος που προσέφερε την χαµηλότερη συνολική τιµή. 
Άρθρο 11 

Κατακύρωση – Υπογραφή σύµβασης 
1. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το αρµόδιο όργανο της διοίκησης του Κ∆ΕΟ∆ και θα 

ανακοινωθεί εγγράφως στους διαγωνιζόµενους, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Κανονισµού 
Συµβάσεων Προµηθειών του Κ∆ΕΟ∆. 

2. Το Κ∆ΕΟ∆ δικαιούται κατά την ελεύθερη κρίση του και αζηµίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να 
αποδέχεται µερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει µέρος ή ολόκληρο το 
διαγωνισµό, ή να τον αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ' αυτόν. 

3. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της σύµβασης, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση 
που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα  στοιχεία: α) Περιγραφή είδους, β) την τιµή, γ) τον τόπο 
προορισµού, δ) την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

4. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η σύµβαση, υποχρεούται να προσέλθει εντός ΠΕΝΤΕ (5) 
ηµερών την  ηµεροµηνία   κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για  την  υπογραφή  της σύµβασης. 
Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των 5 ηµερών που αναφέρεται  
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία  υπογραφής της σύµβασης. 

5. Η σύµβαση συντάσσεται υποχρεωτικά βάσει του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ της παρούσας πρόσκλησης «ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ», που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου 
κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, πρόσκληση και λοιπά συµβατικά τεύχη, 
απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός προφανών σφαλµάτων ή παραδροµών. 

6. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή το Κ∆ΕΟ∆ να αποφασίσει την ανάθεση της προµήθειας 
στον επόµενο κατά σειρά καταταχθέντα  διαγωνιζόµενο ή την επανάληψη του διαγωνισµού. Σε κάθε 
περίπτωση, η απόφαση λαµβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε µέτρο για την 
αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζηµίας υπέστη το Κ∆ΕΟ∆. 

Άρθρο 12 
Υποχρεώσεις αναδόχου 

1. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να παράσχει τον εξοπλισµό και της υπηρεσίες που θα του ανατεθούν 
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της σύµβασης που θα συναφθεί µεταξύ 
αυτού και του Κ∆ΕΟ∆, η οποία θα συναφθεί βάσει του ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ που 
επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσης και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 
παρούσας πρόσκλησης. 

2. Ο ανάδοχος, κατά την υπογραφή της σύµβασης µε το Κ∆ΕΟ∆, τεκµαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση 
του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης και των αντίστοιχων 
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κινδύνων. Τεκµαίρεται επίσης ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση της σύµβασης θεωρώντας το 
συµβατικό αντάλλαγµα επαρκές για την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης µετά από την 
συνολική έρευνα που πραγµατοποίησε πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. Τυχόν 
παράλειψη ή πληµµέλεια στην ενηµέρωση του δεν τον απαλλάσσει από τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις και ευθύνες. 

3. Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης. Ευθύνεται 
δε για κάθε είδους βλάβη κατά την παροχή των υπηρεσιών εκ µέρους του προσωπικού του, από 
οιανδήποτε αιτία και εάν προέρχεται, εκτός αν άλλως προβλεφθεί στην σύµβαση. 

4. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισµό των ειδών, που θα παραδώσει, ελεύθερα στους χώρους 
εγκατάστασης του Κ∆ΕΟ∆ που θα υποδειχθούν εγγράφως. Οι δασµοί, φόροι, λοιπές δηµοσιονοµικές 
επιβαρύνσεις καθώς και µεταφορικά βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Άρθρο 13 
Εφαρµοστέο δίκαιο  

1. Η παρούσα πρόσκληση και η σύµβαση που θα υπογραφεί, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε 
διαφορά που θα ανακύψει κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού και την εκτέλεση της σύµβασης 
υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 

2. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κανονισµού 
Συµβάσεων Προµηθειών και Υπηρεσιών του Κ∆ΕΟ∆ (ΦΕΚ Β’ 195/5-2-2009) και αναλογικά-
συµπληρωµατικά οι διατάξεις του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου (ΚΠ∆)», των οποίων µε την παραλαβή της πρόσκλησης και την υποβολή προσφοράς 
τεκµαίρεται ότι οι υποψήφιοι έχουν λάβει πλήρη γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
Με την υπ’ αριθµ. 13600/13.11.2009 απόφαση της ∆ιευθύντριας του Κ∆ΕΟ∆ 

 
 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ 
Να αναρτηθεί η παρούσα πρόσκληση στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 15 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

προσφορών και να δηµοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του Κ∆ΕΟ∆ (http://www.cieel.gr) 
 
 

Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2009 
 
 
 
 

Καθηγήτρια Ευ. Κουτούπα Ρεγκάκου 
∆ιευθύντρια του Κ∆ΕΟ∆ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Μέρος Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. Εξοπλισµός 
Όπως στους κάτωθι Πίνακες Συµµόρφωσης του παρόντος παραρτήµατος 
Οι διαγωνιζόµενοι είναι υποχρεωµένοι, εάν αυτό ζητηθεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, να επιδείξουν τη συµβατότητα και συνεργασιµότητα των ειδών που προσφέρουν µε τον 
ήδη υπάρχοντα εγκατεστηµένο εξοπλισµό πληροφορικής του Κ∆ΕΟ∆. 
 
2. Υπηρεσίες εγκατάστασης 
Όλα τα προσφερόµενα υλικά θα παραδοθούν, θα εγκατασταθούν και θα συναρµολογηθούν στις 
εγκαταστάσεις του Κ∆ΕΟ∆: Ικάρων 1 – 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ.  
Ο εξοπλισµός και το λογισµικό θα πρέπει να ενσωµατωθούν µε ευθύνη του αναδόχου στο υφιστάµενο 
δίκτυο πληροφορικής του Κ∆ΕΟ∆. 
 
3. Τεχνική υποστήριξη – Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Ο ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και εγγύησης καλής λειτουργίας για τον 
εξοπλισµό και το λογισµικό, που περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

• Όλος ο προσφερόµενος εξοπλισµός καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας on-site διάρκειας 
τριών (3) ετών για τους  εξυπηρετητές (servers), τους Η/Υ γραφείου και τους φορητούς Η/Υ και 
ενός (1) έτους τουλάχιστον για τα υπόλοιπα συστήµατα. 

• Το λογισµικό, που τυχόν θα χρησιµοποιηθεί καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας και 
επικαιροποίησης (update) τριών (3) ετών. 

• Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας υπολογίζεται από την ηµεροµηνία την ηµέρα παράδοσης 
του εξοπλισµού και του λογισµικού. 

• Η εγγύηση αφορά όλα τα συστήµατα τόσο συνολικά όσο και τα επιµέρους εξαρτήµατα. 
• Ο ανάδοχος εγγυάται τη διαθεσιµότητα όλων των ανταλλακτικών και εργαλείων που απαιτούνται 

για την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισµού, καθ' όλη τη διάρκεια τους εγγύησης, έτσι ώστε 
η αποκατάσταση βλάβης και η θέση σε λειτουργία να πραγµατοποιείται εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την ώρα της κλήσης. 

• Τα εκάστοτε ανταλλακτικά, η µεταφορά και εγκατάστασή τους επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Τα 
αναλώσιµα εξαιρούνται από την έννοια του ανταλλακτικού. 

• Σε περίπτωση βλάβης ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί είτε τηλεφωνικά, είτε µε επιτόπια 
επίσκεψη εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. 

• Σε κάθε περίπτωση η επανόρθωση της τυχόν βλάβης θα πρέπει να πραγµατοποιείται εντός τριών 
(3) εργάσιµων ηµερών από τη στιγµή της αρχικής κλήσης. 

• Σε περίπτωση που η αποκατάσταση δεν είναι δυνατή, ο ανάδοχος οφείλει να 
προχωρήσει σε άµεση αντικατάσταση του συγκεκριµένου εξοπλισµού και θέση του σε λειτουργία 
όπως ακριβώς πριν την βλάβη, µε δική του επιβάρυνση. 

• Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της εγγύησης - δωρεάν συντήρησης, παρουσιαστούν 
επαναλαµβανόµενες βλάβες σε κύρια µέρη του εξοπλισµού, τα οποία οφείλονται σε 
κατασκευαστική ατέλεια ή κρυµµένα ελαττώµατα, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει 
αποκλειστικά µε δικά του έξοδα τα κύρια αυτά µέρη µε άλλα καινούργια και αµεταχείριστα. Στην 
περίπτωση αυτή ανανεώνεται η διάρκεια εγγύησης και δωρεάν συντήρησης, µε νέα ηµεροµηνία 
έναρξης, την ηµεροµηνία αντικατάστασης των κύριων µερών. 

• Εάν σφάλµατα στην κατασκευή ή τα υλικά προκαλέσουν διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισµού 
ή τµήµατος αυτού για συναπτά χρονικά διαστήµατα δώδεκα (12) ή περισσότερων ωρών, τα 
διαστήµατα αυτά αθροίζονται και η συµφωνηµένη εγγύηση παρατείνεται κατά το σύνολο του 
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χρόνου διακοπής. Εάν τα διαστήµατα διακοπής εξ αιτίας ενός και µόνο σφάλµατος στην 
κατασκευή ή τα υλικά, ανέλθουν συνολικά σε δέκα (10) ώρες, η συµφωνηµένη περίοδος 
εγγύησης επανεκκινεί από την ηµεροµηνία επανόρθωσης του σφάλµατος. 

• Εάν σφάλµα στη σχεδίαση προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισµού ή τµήµατος 
αυτού, η συµφωνηµένη εγγύηση ανανεώνεται και η πλήρης συµφωνηµένη περίοδος εγγύησης - 
δωρεάν συντήρησης επανεκκινεί από την ηµεροµηνία επανόρθωσης του σφάλµατος. 

• Η αποκατάσταση βλάβης η οποία έχει προκληθεί από χρήση µη συµβατή µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή, δεν εµπίπτει στις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. 

Κατά το διάστηµα εγγύησης - δωρεάν τεχνικής υποστήριξης, ο προµηθευτής είναι υπεύθυνος για την 
χωρίς καθυστέρηση και αποκλειστικά µε δικά του έξοδα θεραπεία κάθε ελαττώµατος που παρουσιάζεται 
στον εξοπλισµό (στα έξοδα περιλαµβάνονται και όλα τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και αµοιβής 
προσωπικού και µεταφοράς εξοπλισµού), εκτός εάν αυτό αποδεδειγµένα προέρχεται από αιτία που δεν 
έχει σχέση µε σφάλµατα στην κατασκευή, τα υλικά ή τη σχεδίαση. 
Σε περίπτωση που ο προµηθευτής θα χρησιµοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσηµους 
συνεργάτες, εξουσιοδοτηµένους αντιπρόσωπους ή άλλο) που βρίσκονται στις περιοχές του έργου, οφείλει 
να το δηλώσει, καθώς επίσης και την αντίστοιχη δέσµευση των τρίτων ότι αποδέχονται την ανάθεση 
αυτή. 
Ο υποψήφιος προµηθευτής θα πρέπει να τεκµηριώσει αναλυτικά το σχήµα υποστήριξης που προτείνει 
καθώς και τον τρόπο λειτουργίας αυτού. 
 
Μέρος ΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
1. Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε µορφή πινάκων συµµόρφωσης έγινε για οµοιοµορφία 

στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της 
αξιολόγησης. Συνεπώς, οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να υποβάλουν υποχρεωτικά επί ποινή 
αποκλεισµού τους κατωτέρω πίνακες συµπληρωµένους και µε τις κατάλληλες παραποµπές σε 
σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα.  

2. Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων 
συµµόρφωσης. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών µε τη λέξη 
ΝΑΙ ή µε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ που υπάρχουν στη στήλη (Α) «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται 
τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όπου στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν 
υπάρχει η λέξη «ΝΑΙ» ή ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ, η απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική, αλλά η 
µη ικανοποίηση του κριτηρίου δεν καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. 

3. Ειδικότερα, η στήλη (Β) των πινάκων θα συµπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψήφιους µε τη 
λέξη «ΝΑΙ» ή µε αριθµητικό όριο εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υποχρέωση προσφέρεται 
ή αναλαµβάνεται απ' αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα συµπληρωθεί µε την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε 
περίπτωση που µένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ». 

4. Τέλος, στη στήλη (Γ) γίνεται συγκεκριµένη παραποµπή σε σελίδα των επισυναπτοµένων τεχνικών 
εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκµηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του 
της στήλης (Β). Οι παραποµπές στα εγχειρίδια θα γίνονται µε την µορφή αριθµηµένων προσθηκών 
που θα αναφέρονται στους πίνακες µαζί µε το όνοµα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλπ. 
Οι ίδιοι κωδικοί αριθµοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τµηµάτων τους, αν 
είναι ογκώδη. 

5. Τα τεχνικά εγχειρίδια και όλα τα επισυναπτόµενα έγγραφα ή δηµοσιεύµατα θα περιέχονται το καθένα 
ξεχωριστά σε δικό του αριθµηµένο µε κωδικό παράρτηµα, θα πρέπει να υπάρχει αναλυτικό 
ευρετήριο των κωδικών των παραρτηµάτων και των παραποµπών. Αν υπάρχει ασάφεια ή αοριστία, 
ερµηνεύεται σε βάρος του υποψηφίου. Η επιτροπή αξιολόγησης δεν υποχρεούται να αναζητήσει 
το σχετικό έγγραφο αν η παραποµπή που υπάρχει είναι λανθασµένη. 

6. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν µαζί µε την προσφορά τους συµπληρωµένους πίνακες 
των τεχνικών προδιαγραφών και σε CD-ROM, το οποίο θα εµπεριέχεται µέσα στο σφραγισµένο 
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φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της 
τεχνικής προσφοράς ή των πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών που θα υποβληθούν σε CD-ROM µε 
εκείνους της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο έγγραφο αντίτυπο. 

7. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις παρακάτω αναφερόµενες στους επισυναπτόµενους πίνακες 
υποχρεώσεις δεν καλύπτεται, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8. Στην περίπτωση που εµπεριέχονται αναφορές εµπορικών σηµάτων, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή 
τύπων ή αναφορές ορισµένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριµένοι 
τύποι ή ισοδύναµοι. 

 

 

ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙ∆Α ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Κ∆ΕΟ∆ 7/2009 
 
 
ΤΜΗΜΑ Α: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
 
 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(Α) 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Β) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(Γ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

I ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ (SERVERS)  

1. Γενικά Χαρακτηριστικά Συστήµατος    

1.1. Αριθµός Τεµαχίων. Τρεις (3)   

1.2. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το Μοντέλο και η  
αναλυτική σύνθεση του προσφερόµενου συστήµατος. 

ΝΑΙ   

1.3. 

Ο προσφερόµενος εξυπηρετητής (server) πρέπει να 

είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση µέσα 
στους τελευταίους 12 µήνες πριν την ηµεροµηνία 
κατάθεσης της προσφοράς, και να µην υπάρχει 

ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του 

ΝΑΙ   

1.4. 
Να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης / 

απενεργοποίησης των περιφερειακών από το BIOS 
NAI   

1.5. 
∆ιαγνωστικά προγράµµατα, Πιστοποίηση χρήστη µέσω 
password σε επίπεδο BIOS 

ΝΑΙ   

1.6. Αναβάθµιση BIOS µε Flash ΝΑΙ   

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1. Να αναφερθούν οι ελεύθερες θύρες της Μητρικής 
Κάρτας του προσφερόµενου σταθµού εργασίας   

ΝΑΙ 
  

2.2. Να αναφερθούν αναλυτικά οι θύρες διασύνδεσης (π.χ. 
USB, παράλληλες, κ.λ.π.) 

ΝΑΙ   

2.3. 

1 X Επεξεργαστής (CPU) µε τα ακόλουθα ενδεικτικά 

τεχνολογικά χαρακτηριστικά:  Πλήθος Core ≥ 4, 
συχνότητα ≥ 2.0 GHz, FSB: ≥ 1066 MHz, Μνήµη 
Cache: ≥ 12 MB,) ή ανώτερος ή λειτουργικά 

ισοδύναµος, µε βαθµολογία ανώτερη του 3,700 στο 
µετροπρόγραµµα PassMark-CpuMark 
(http://www.cpubenchmark.net/) 

( ≥ 2 Θέσεις επεξεργαστή στην Μ/Β )  

ΝΑΙ   

2.4. 
Να αναφερθεί το µέγεθος προσφερόµενης µνήµης 
RAM ≥8 GB (4 Χ 2GB) DDR-2  ή ανώτερη 

ΝΑΙ   

2.5. 
Να αναφερθεί το µέγεθος µνήµης της Κάρτας 
γραφικών 

ΝΑΙ   

2.6. 
Να αναφερθεί η µέγιστη ανάλυση κάρτας γραφικών 
@75Hz 

ΝΑΙ   

2.7. Σκληρός δίσκος 
4 Χ 500 GB 

SATA HS  
  

2.8. ServRaid CTRL 0-1-1e-5-6-10 ΝΑΙ   

2.9. 
Κάρτα Gigabit Ethernet (autosensing, UTP), µε 
δυνατότητα Network Boot. 

1 
(επιθυµητό 2) 
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2.10. Mονάδα Εύκαµπτου ∆ίσκου NAI   

2.11. 
Μονάδα Εύκαµπτου ∆ίσκου 3 ½ DS/HD, εσωτερική 
χωρητικότητας 1,44 ΜΒ 

ΝΑΙ 
  

2.12. Μονάδα DVD-ROM Εσωτερικό 1   

2.13. Ταχύτητα ανάγνωσης  DVD ≥ 16x   

2.14. Ταχύτητα ανάγνωσης  CD ≥ 48x   

2.15. Μονάδα DVD-RW Εσωτερικό Επιθυµητό   

2.16. Ταχύτητα ανάγνωσης DVD ≥ 16x   

2.17. Ταχύτητα εγγραφής CD ≥ 40x   

2.18. Ταχύτητα εγγραφής DVD +/-R ≥ 16x   

2.19. Ταχύτητα επανεγγραφής ±RW ≥ 8x   

2.20. Λογισµικό εκµετάλλευσης των δυνατοτήτων του ΝΑΙ   

2.21. 
Πληκτρολόγιο συµβατό µε πρότυπο ΕΛΟΤ-928, µε 

µόνιµη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών 
χαρακτήρων 

ΝΑΙ   

2.22. Optical mouse µε τροχό (wheel) ΝΑΙ   

3. Λειτουργικό Σύστηµα και άλλο λογισµικό:    

3.1. 

Microsoft Windows Server 2008 µε όλα τα Service 

Pack, παραµετροποιηµένο ώστε να τρέχει σχεσιακή 
βάση δεδοµένων και όλες τις εφαρµογές που θα 
υποδειχθούν 

5 άδειες   

3.2. Microsoft Sql Server 2008 5 άδειες   

3.3. Symantec pcAnywhere host & remote version 12,5 5 άδειες   

4. Έγχρωµη Οθόνη    

4.1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο. ΝΑΙ   

4.2. Τύπος LCD / TFT ΝΑΙ   

4.3. ∆ιαγώνια διάσταση (inches)  ≥ 17’’   

4.4. Να αναφερθεί η ελάχιστη υποστηριζόµενη ανάλυση  ΝΑΙ   

4.5. Να αναφερθεί ο χρόνος απόκρισης ΝΑΙ   

4.6. 
Συµβατότητα µε πρότυπα: Energy Star, TCO 03. ή 

νεώτερο TCO ή ισοδύναµα πρότυπα 
ΝΑΙ   

4.7. Να αναφερθούν οι λοιπές πιστοποιήσεις που διαθέτει ΝΑΙ   

5. Άλλα Χαρακτηριστικά Συστήµατος    

5.1. 
Να αναφερθεί υποστήριξη χαρακτηριστικών 
εξοικονόµησης ενέργειας και εργονοµίας 

ΝΑΙ   

5.2. Πιστοποίηση θορύβου ISO 9296, RoHS, FCC, CE    

6. Γενικές απαιτήσεις εξοπλισµού:    

6.1. Τροφοδοτικό 2 X ≥ 650 W   

6.2. UPS line interactive 3000 VA 1   

6.3. 
Modem USB crypto µε λογισµικό για Microsoft Sql 
Server 2008 

1   

6.4. 
Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστηµα σε 
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.  

ΝΑΙ   

6.1. 
Όλοι οι προσφερόµενοι εξυπηρετητές (servers) θα 

πρέπει να έχουν την ίδια σύνθεση. 
ΝΑΙ   

 
 



Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της σύµβασης µε τίτλο  
«Προµήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισµού πληροφορικής του Κ∆ΕΟ∆» 

 
 

 
 

Κ∆ΕΟ∆-Πρόσκληση 7/2009 Σελίδα 15 από 34 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(Α) 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Β) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(Γ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

II ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ «Α»  

1. Γενικά Χαρακτηριστικά Συστήµατος    

1.7. Αριθµός Τεµαχίων. 
∆έκα πέντε 
(15) 

  

1.8. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το Μοντέλο και η  
αναλυτική σύνθεση του προσφερόµενου συστήµατος. 

ΝΑΙ   

1.9. 

Ο προσφερόµενος σταθµός εργασίας πρέπει να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση µέσα στους 
τελευταίους 12 µήνες πριν την ηµεροµηνία κατάθεσης 

της προσφοράς, και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης /απόσυρσης του 

ΝΑΙ   

1.10. 
Να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης / 

απενεργοποίησης των περιφερειακών από το BIOS 
NAI   

1.11. 
∆ιαγνωστικά προγράµµατα, Πιστοποίηση χρήστη µέσω 

password σε επίπεδο BIOS 
ΝΑΙ   

1.12. Αναβάθµιση BIOS µε Flash ΝΑΙ   

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

3.4. Βαθµολογία κατά µετροπρόγραµµα SysMark 2007 
(http://www.bapco.com/) µε σενάριο χρήσης Office 

Productivity (για περιπτώσεις σταθµών εργασίας 
χρήσης εφαρµογών Γραφείου. Σε περίπτωση χρήσης 
άλλων εφαρµογών π.χ. e-learning, εφαρµογών 3-D, 

Video Creation θα πρέπει να χρησιµοποιείται το 
αντίστοιχο σενάριο του Μετροπρογράµµατος SysMark 
2007)  

≥  150 

  

3.5. Πιστοποίηση Βεβαίωσης Βαθµολογίας  σε έντυπη 
µορφή για την προσφερόµενη σύνθεση και επί πλέον 
αν υπάρχει να δοθεί από επίσηµο site δώστε το 

αντίστοιχο link. 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού δύναται να 
καλέσει τον προσφέροντα να εκτελέσει το 

µετροπρόγραµµα στην προσφερόµενη σύνθεση 
ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις που η σχετική 
πιστοποίηση δεν παρέχεται από επίσηµο site. 

ΝΑΙ   

3.6. Να αναφερθούν οι ελεύθερες θύρες της Μητρικής 
Κάρτας του προσφερόµενου σταθµού εργασίας   

 
  

3.7. Να αναφερθούν αναλυτικά οι θύρες διασύνδεσης (π.χ. 
USB, παράλληλες, κ.λ.π.) 

ΝΑΙ   

3.8. 
Να αναφερθεί το µέγεθος χωρητικότητας σκληρού 

∆ίσκου 
ΝΑΙ   

3.9. 
Να αναφερθεί το µέγεθος προσφερόµενης µνήµης 

RAM (≥2 GB) 
ΝΑΙ   

3.10. 
Να αναφερθεί το µέγεθος µνήµης της Κάρτας 
γραφικών 

ΝΑΙ   

3.11. Να αναφερθεί η µέγιστη ανάλυση κάρτας γραφικών ΝΑΙ   
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@75Hz 

3.12. Κύκλωµα Ήχου 8chanel ΝΑΙ   

3.13. Ηχεία ή ακουστικά & µικρόφωνο    

3.14. 
100/1000  Mbps Ethernet (autosensing, UTP), µε 
δυνατότητα Network Boot. 

ΝΑΙ   

3.15. 
DVD/RW Drive double layer µε ταχύτητα ανάγνωσης 

CD/DVD ≥ 40/12 
ΝΑΙ   

3.16. Να αναφερθεί η ταχύτητα εγγραφής  CD/DVD ΝΑΙ   

3.17. Floppy Disk Drive 1.44 Mb.  ΝΑΙ    

3.18. 
Πληκτρολόγιο συµβατό µε πρότυπο ΕΛΟΤ-928, µε 
µόνιµη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών 

χαρακτήρων 
ΝΑΙ   

3.19. Optical mouse µε τροχό (wheel) ΝΑΙ   

3. Λειτουργικό Σύστηµα και άλλο Λογισµικό:    

3.1. 
Λειτουργικό σύστηµα σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον 
που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του και το 

επίσηµο CD εγκατάστασης. 

ΝΑΙ   

3.2. 

Λογισµικό αυτοµατισµού γραφείου πλήρως 

εξελληνισµένο, να περιλαµβάνει τουλάχιστον 
επεξεργαστή κειµένου, επεξεργαστή φύλλων 
εργασίας, λογισµικό διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, 

λογισµικό δηµιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων 
καθώς και λογισµικό διαχείρισης ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, τα οποία να συνεργάζονται µεταξύ 

τους. 

ΝΑΙ   

3.3. 
Λογισµικό ανάγνωσης αρχείων τύπου PDF (Acrobat 
reader ή αντίστοιχο). 

ΝΑΙ   

3.4. Λογισµικό Συµπίεσης Αρχείων τύπου ZIP ΝΑΙ   

4. Έγχρωµη Οθόνη    

6.5. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο. ΝΑΙ   

6.6. Τύπος LCD / TFT ΝΑΙ   

6.7. ∆ιαγώνια διάσταση (inches)  ≥ 20’’   

6.8. Βήµα κουκίδας (Dot Pitch) ≤ 0,28 mm    

6.9. Να αναφερθεί η ελάχιστη υποστηριζόµενη Ανάλυση     

6.10. Να αναφερθεί ο χρόνος απόκρισης    

6.11. 
Συµβατότητα µε πρότυπα: Energy Star, TCO 03. ή 

νεώτερο TCO ή ισοδύναµα πρότυπα 
   

6.12. Να αναφερθούν οι λοιπές πιστοποιήσεις που διαθέτει    

5. Άλλα Χαρακτηριστικά Συστήµατος    

5.3. 
Να αναφερθεί υποστήριξη χαρακτηριστικών 
εξοικονόµησης ενέργειας και εργονοµίας 

ΝΑΙ   

5.4. Πιστοποίηση CE. ΝΑΙ   

5.5. 
Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά 

standards. 
   

6. Γενικές απαιτήσεις εξοπλισµού:    

6.2. 
Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστηµα σε 
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.  

ΝΑΙ   

6.3. Όλοι οι προσφερόµενοι Προσωπικοί Υπολογιστές θα ΝΑΙ   
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πρέπει να έχουν την ίδια επακριβώς σύνθεση. 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(Α) 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Β) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(Γ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

III ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ «B»  

1. Γενικά Χαρακτηριστικά Συστήµατος    

1.1. Αριθµός Τεµαχίων. Τρεις (3)   

1.2. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το Μοντέλο και η 
αναλυτική σύνθεση του προσφερόµενου συστήµατος. 

ΝΑΙ   

1.3. 

Ο προσφερόµενος σταθµός εργασίας πρέπει να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση µέσα στους 
τελευταίους 12 µήνες πριν την ηµεροµηνία 
κατάθεσης της προσφοράς, και να µην υπάρχει 
ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του 

ΝΑΙ   

1.4. 
Να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης / 
απενεργοποίησης των περιφερειακών από το BIOS 

NAI   

1.5. 
∆ιαγνωστικά προγράµµατα, Πιστοποίηση χρήστη µέσω 

password σε επίπεδο BIOS 
ΝΑΙ   

1.6. Αναβάθµιση BIOS µε Flash ΝΑΙ   

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1. Βαθµολογία κατά µετροπρόγραµµα SysMark 2007 
(http://www.bapco.com/) µε σενάριο χρήσης Office 

Productivity (για περιπτώσεις σταθµών εργασίας 
χρήσης εφαρµογών Γραφείου. Σε περίπτωση χρήσης 
άλλων εφαρµογών π.χ. e-learning, εφαρµογών 3-D, 

Video Creation θα πρέπει να χρησιµοποιείται το 
αντίστοιχο σενάριο του Μετροπρογράµµατος SysMark 
2007)  

≥  210 

  

2.2. Πιστοποίηση Βεβαίωσης Βαθµολογίας  σε έντυπη 
µορφή για την προσφερόµενη σύνθεση και επί πλέον 

αν υπάρχει να δοθεί από επίσηµο site δώστε το 
αντίστοιχο link. 
Η ΕΑΠ δύναται να καλέσει τον προσφέροντα να 

εκτελέσει το µετροπρόγραµµα στην προσφερόµενη 
σύνθεση ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις που η σχετική 
πιστοποίηση δεν παρέχεται από επίσηµο site. 

ΝΑΙ   

2.3. Να αναφερθούν οι ελεύθερες θύρες της Μητρικής 
Κάρτας του προσφερόµενου σταθµού εργασίας   

 
  

2.4. Να αναφερθούν αναλυτικά οι θύρες διασύνδεσης (π.χ. 

USB, παράλληλες, κ.λ.π.) 

ΝΑΙ   

2.5. 
Να αναφερθεί το µέγεθος χωρητικότητας σκληρού 

∆ίσκου 
ΝΑΙ   

2.6. 
Να αναφερθεί το µέγεθος προσφερόµενης µνήµης 
RAM (≥4 GB) 

ΝΑΙ   

2.7. 
Να αναφερθεί το µέγεθος µνήµης της Κάρτας 
γραφικών 

ΝΑΙ   

2.8. 
Να αναφερθεί η µέγιστη ανάλυση κάρτας γραφικών 
@75Hz 

ΝΑΙ   
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2.9. Κύκλωµα Ηχου 8chanel ΝΑΙ   

2.10. Ηχεία ή ακουστικά & µικρόφωνο    

2.11. 
100/1000  Mbps Ethernet (autosensing, UTP), µε 
δυνατότητα Network Boot. 

ΝΑΙ   

2.12. 
DVD/RW Drive double layer µε ταχύτητα ανάγνωσης 
CD/DVD ≥ 40/12 

ΝΑΙ   

2.13. Να αναφερθεί η ταχύτητα εγγραφής  CD/DVD ΝΑΙ   

2.14. Floppy Disk Drive 1.44 Mb.  ΝΑΙ    

2.15. 
Πληκτρολόγιο συµβατό µε πρότυπο ΕΛΟΤ-928, µε 
µόνιµη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών 
χαρακτήρων 

ΝΑΙ   

2.16. Optical mouse µε τροχό (wheel) ΝΑΙ   

3. Λειτουργικό Σύστηµα και άλλο Λογισµικό:    

3.1. 
Λειτουργικό σύστηµα σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον 
που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του και το 
επίσηµο CD εγκατάστασης. 

ΝΑΙ   

3.2. 

Λογισµικό αυτοµατισµού γραφείου πλήρως 
εξελληνισµένο, να περιλαµβάνει τουλάχιστον 
επεξεργαστή κειµένου, επεξεργαστή φύλλων 

εργασίας, λογισµικό διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, 
λογισµικό δηµιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων 
καθώς και λογισµικό διαχείρισης ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, τα οποία να συνεργάζονται µεταξύ 
τους. 

ΝΑΙ   

3.3. 
Λογισµικό ανάγνωσης αρχείων τύπου PDF (Acrobat 
reader ή αντίστοιχο). 

ΝΑΙ   

3.4. Λογισµικό Συµπίεσης Αρχείων τύπου ZIP ΝΑΙ   

4. Έγχρωµη Οθόνη    

4.1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο. ΝΑΙ   

4.2. Τύπος LCD / TFT ΝΑΙ   

4.3. ∆ιαγώνια διάσταση (inches)  ≥ 20’’   

4.4. Βήµα κουκίδας (Dot Pitch) ≤ 0,28 mm    

4.5. Να αναφερθεί η ελάχιστη υποστηριζόµενη Ανάλυση     

4.6. Να αναφερθεί ο χρόνος απόκρισης    

4.7. 
Συµβατότητα µε πρότυπα: Energy Star, TCO 03. ή 
νεώτερο TCO ή ισοδύναµα πρότυπα 

   

4.8. Να αναφερθούν οι λοιπές πιστοποιήσεις που διαθέτει    

5. Άλλα Χαρακτηριστικά Συστήµατος    

5.1. 
Να αναφερθεί υποστήριξη χαρακτηριστικών 
εξοικονόµησης ενέργειας και εργονοµίας 

ΝΑΙ   

5.2. Πιστοποίηση CE. ΝΑΙ   

5.3. 
Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά 
standards. 

   

6. Γενικές απαιτήσεις εξοπλισµού:    

6.1. 
Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστηµα σε 

έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.  
ΝΑΙ   

6.2. 
Όλοι οι προσφερόµενοι Προσωπικοί Υπολογιστές θα 
πρέπει να έχουν την ίδια επακριβώς σύνθεση. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(Α) 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Β) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(Γ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

IV ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  

1. Γενικά Χαρακτηριστικά:  

1.1. Αριθµός Τεµαχίων. Τρεις (3)   

1.2. 
Να αναφερθούν κατασκευαστής και Μοντέλο και η 
πλήρης σύνθεση του συστήµατος 

ΝΑΙ 
  

1.3. 

Ο προσφερόµενος φορητός σταθµός εργασίας πρέπει 

να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση µέσα 
στους τελευταίους 12 µήνες πριν την ηµεροµηνία 
κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί στη διεθνή 

αγορά, και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης /απόσυρσης του) 

ΝΑΙ 

  

1.4. 

Το σύνολο του συστήµατος να είναι 

συναρµολογηµένο από το εργοστάσιο κατασκευής του 
µικροϋπολογιστή, εγκεκριµένο και πιστοποιηµένο από 
την κατασκευάστρια εταιρεία και να υπάρχει ειδική 

ένδειξη που να το βεβαιώνει. 

ΝΑΙ 

  

1.5. 
Να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης / 

απενεργοποίησης των περιφερειακών από το BIOS 
NAI 

  

1.6. 
∆ιαγνωστικά προγράµµατα, Πιστοποίηση χρήστη µέσω 
password σε επίπεδο BIOS 

ΝΑΙ 
  

1.7. Αναβάθµιση BIOS µε Flash ΝΑΙ   

1.8. Βάρος ≤3 kgr   

2. Αποτελέσµατα Μετρήσεων Μετροπρογράµµατος  

2.1 Μετροπρόγραµµα  

 Βαθµολογία κατά µετροπρόγραµµα MobileMark 
2007 (http://www.bapco.com/) µε σενάριο χρήσης 
Productivity 2007 

≥ 450 
  

 Πιστοποίηση Βεβαίωσης Βαθµολογίας  σε έντυπη 
µορφή και επί πλέον αν υπάρχει να δοθεί από επίσηµο 
site δώστε το αντίστοιχο link. 

Η ΕΑΠ δύναται να καλέσει τον προσφέροντα να 
εκτελέσει το µετροπρόγραµµα στην προσφερόµενη 
σύνθεση ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις που η σχετική 

πιστοποίηση δεν παρέχεται από επίσηµο site. 

ΝΑΙ   

 Πιστοποιητικό Βεβαίωσης Βαθµολογίας  ΝΑΙ   

3. Motherboard:  

 Να αναφερθεί το µέγεθος προσφερόµενης µνήµης (≥ 

3 GB) 
ΝΑΙ 

  

 Να αναφερθεί ο προσφερόµενος επεξεργαστής και η 
συχνότητα λειτουργίας του 

ΝΑΙ 
  

 Θύρες USB 2.0. ≥ 3   

 Παράλληλες θύρες.    

 HDMI    

 Σειριακές θύρες.    
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(Α) 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Β) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(Γ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 PCMCIA Type II ≥ 1   

 Wake on Lan.    

 Firewire (IEEE 1394).    

4. DVD±RW Drive:  

 Εσωτερικό ΝΑΙ   

 Πλήθος µονάδων 1   

 Read Speed CD/DVD ≥ 40/16   

 Double Layer  ΝΑΙ   

 Write/Rewrite Speed CD    

 Write/Rewrite Speed DVD    

5. Κάρτα ∆ικτύου   

 Ethernet 10/100/1000 ή ανώτερη ΝΑΙ   

 Auto sense ΝΑΙ   

 UTP ΝΑΙ   

 Wireless Lan 802.11a/b/g/n ΝΑΙ   

6. Κύκλωµα ήχου   

 Κύκλωµα ήχου µε ενσωµατωµένα ηχεία   

7. Οθόνη 

 Τύπος: TFT NAI   

 Μέγεθος διαγωνίου    

                                         Για τον ένα (1) φορητό : ≥ 15,4’’   

                                    Για τους δύο (2) φορητούς : ≥ 17,0’’   

 Color Depth ≥ 24bit   

 Συµβατότητα µε πρότυπα: EPA Energy Star, TCO 99 ή 
ισοδύναµα πρότυπα.  

ΝΑΙ 
  

8. Άλλα στοιχεία  

 Ενσωµατωµένο pointing device τύπου touchpad  ΝΑΙ   

 Επιπλέον εξωτερικό Οπτικό ποντίκι  ΝΑΙ   

9. Λειτουργικό Σύστηµα και άλλο Λογισµικό:  

 Λειτουργικό σύστηµα σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον 
που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του και το 

επίσηµο CD εγκατάστασης. 

 
  

 Λογισµικό αυτοµατισµού γραφείου πλήρως 
εξελληνισµένο, να περιλαµβάνει τουλάχιστον 

επεξεργαστή κειµένου, επεξεργαστή φύλλων 
εργασίας, λογισµικό διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, 
λογισµικό δηµιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων 

καθώς και λογισµικό διαχείρισης ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, τα οποία να συνεργάζονται µεταξύ 
τους. 

ΝΑΙ 

  

10. Άλλα Χαρακτηριστικά Συστήµατος:  

 Τύπος Μπαταρίας Li-ion   

 Αυτονοµία Μπαταρίας >=120 min   

 Πιστοποίηση CE. ΝΑΙ   

 Να προσφερθεί τσάντα µεταφοράς  ΝΑΙ   
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α 
Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες 
για την υποβολή των προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 
Αναγνώστες Έξυπνων καρτών (Smart Card 
Reader – Writer): 

 

2 Σύνδεση µέσω USB    

3 ∆υνατότητα αναβάθµισης του Firmware    

4 
Οδηγοί (drivers) για Windows 98, ME, 2000, 

XP,Vista, windows 7 

   

5 
Να αναφερθούν άλλα λειτουργικά συστήµατα 

που υποστηρίζονται 

   

6 

Smart Card Interface: 
� ISO 7816 1/2/3/4 Συµβατό 

� Υποστήριξη Τ=0, Τ=1 
� Αριθµός Εισαγωγών >= 100.000 

   

7 Υποστήριξη PC/SC    

8 Ένδειξη Λειτουργίας µέσω LED    

9 
∆υνατότητα αποθήκευσης / ανάκτησης και 

άλλων πληροφοριών στο Smart Card. 

   

10- Συνδεσιµότητα  

11 Υποστήριξη Σύνδεσης Bluetooth    

12 Εξωτερικά Αποθεηκευτικά Μέσα  

13 Εξωτερικό Floppy Disk FDD 1’44    

14 Εξωτερικός Σκληρός ∆ίσκος ≥160 GB    

15 Συσκευές Πολυµέσων  

16 Ενσωµατωµένη Webcamera    
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ΤΜΗΜΑ Β: ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 
 
 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(Α) 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Β) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(Γ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

V ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ  

1  Αριθµός τεµαχίων  ∆έκα (10)   

2 Τεχνολογία εκτύπωσης  LASER B/W ΝΑΙ   

3 Αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης  ΝΑΙ   

4 Ανάλυση εκτύπωσης 
Έως 
1200 X 1200 dpi 

  

5 Αριθµός εκτυπώσεων ανά µήνα  ≥ 40.000 σελ.   

6 Ταχύτητα ≥ 30 σελ. / λεπτό   

7 Μνήµη ≥ 64 Mb   

8 
Να αναφερθούν οι  προσφερόµενες 
συνδέσεις του εκτυπωτή (παράλληλη, usb, 

Ethernet) 

ΝΑΙ   

9 
Υποστηριζόµενα µεγέθη: A4, A5, B5 (JIS), 
A6 

ΝΑΙ   

VΙ 
∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1  Αριθµός τεµαχίων  Πέντε (5)   

2 Τεχνολογία εκτύπωσης  LASER B/W ΝΑΙ   

3 Αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης  ΝΑΙ   

4 Ανάλυση εκτύπωσης 
Έως 

1200 Χ 1200 dpi 
  

5 Αριθµός εκτυπώσεων ανά µήνα  ≥ 75.000 σελ.   

6 Ταχύτητα ≥ 35 σελ. / λεπτό   

7 Μνήµη 
≥ 128Mb ή 
περισσότερο 

  

8 
Υποστηριζόµενα µεγέθη: A4, A5, B5 (JIS), 
A6 

ΝΑΙ   

9 ∆ίσκοι χαρτιού ≥ 2   

10 
Κάρτα δικτύου Gigabit Ethernet 
10/100/1000 

ΝΑΙ   

11 Λογισµικό διαχείρισης εκτυπωτή ΝΑΙ   

12 
Drivers για τα συνήθη λειτουργικά 
συστήµατα και για το προσφερόµενο 

λειτουργικό των Η/Υ του διαγωνισµού 

ΝΑΙ   

VIΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ  

1  Αριθµός τεµαχίων  Ένας (1)   

2 Τεχνολογία εκτύπωσης  LASER COLOR ΝΑΙ   

3 Εκτύπωση σε: A4-A3-SRA3 ΝΑΙ   

4 Ανάλυση εκτύπωσης 
Έως 
1200 X 1200 dpi 
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5 Αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης  ΝΑΙ   

6 Αριθµός εκτυπώσεων ανά µήνα  ≥ 100.000   

7 Ταχύτητα 
≥ 30 σελίδες το 
λεπτό 

  

8 Μνήµη ≥ 512 Mb   

9 Σκληρός δίσκος 1 (≥ 30 Gb)   

10 
Κάρτα δικτύου Gigabit Ethernet 
10/100/1000 

ΝΑΙ   

11 
Σύστηµα και λογισµικό διαχείρισης 

χρωµάτων και καλιµπραρίσµατος 
χρωµάτων, διαχείρισης  εκτυπώσεων  

ΝΑΙ   

12 Λογισµικό web διαχείρισης εκτυπωτή ΝΑΙ   

13 
Drivers για τα συνήθη λειτουργικά 
συστήµατα και για το προσφερόµενο 

λειτουργικό των Η/Υ του διαγωνισµού 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ Γ:  ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(Α) 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

(Β) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(Γ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

VIIΙ ΟΘΟΝΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ   

1  Αριθµός τεµαχίων  Μία (1)   

2 Οθόνη LCD µε τεχνολογία color calibration ΝΑΙ   

3 ∆ιάσταση ≥ 20’’   

4 Φωτεινότητα  ≥ 250 cd / m2   

5 Ανταπόκριση ≤ 16ms   

6 Ανάλυση Έως 1600 Χ 900   

7 Λόγος αντίθεσης ≥ 500:1   

8 Γωνία θέασης ≥ 178ο   

9 Είσοδοι RGB, DVI, DVI-I  ΝΑΙ   

10 Θύρα USB 2.0 ≥ 2   

11 
Σύστηµα αυτόµατης προσαρµογής 

ρυθµίσεων οθόνης ανάλογα µε τις συνθήκες 
που επικρατούν στον χώρο εργασίας 

ΝΑΙ   

12 

Συσκευή σπεκτροφωτόµετρο και το 
αντίστοιχο λογισµικό για το καλιµπράρισµα  
της οθόνης, δηλαδή της προσαρµογής της 

λειτουργίας της οθόνης σε σταθερή και 
βέλτιστη κατάσταση, και στη συνέχεια τη 
δηµιουργία του icc χρωµατικού προφίλ της 

συσκευής) 

ΝΑΙ   

ΙΧ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

1  Αριθµός τεµαχίων  Μία (1)   

2 Τύπος σάρωσης: Επίπεδης επιφάνειας, ADF ΝΑΙ   

3 Οπτική ανάλυση σάρωσης Έως 600 dpi   

4 Ηµερήσιος κύκλος εργασιών  Έως 500 σελ.   

5 Επίπεδα κλίµακας γκρι 256   

6 Χωρητικότητα ADF ≥ 50 φύλλα   

7 Ταχύτητα σάρωσης ADF ≤ 15 σελ. / λεπτό   

8 Υποστηριζόµενοι τύποι µέσων  

Χαρτί (inkjet, 
φωτογραφικό, 

απλό), φάκελοι, 
ετικέτες, κάρτες 
(επαγγελµατικές, 

ευχετήριες, κλπ) 

  

9 Βάρος µέσων (ADF) 60 έως 90 g/m2   

10 
Μέγεθος σάρωσης επίπεδης επιφάνειας / 
ADF (µέγιστο) 

216 x 297 mm   

11 Κάρτα δικτύου ΝΑΙ   

12 
Drivers για τα συνήθη λειτουργικά 
συστήµατα και για το προσφερόµενο 
λειτουργικό των Η/Υ του διαγωνισµού 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

 (χωρίς ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΟ 
 (προ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ   
(µε ΦΠΑ) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 ΣΥΝΟΛΑ 
 

    

 
 
 

Ηµεροµηνία ……………………. 2009 
 
 
 
 

[Υπογραφή-Σφραγίδα] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

για την  «Προµήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισµού πληροφορικής για την κάλυψη 
των αναγκών του Κέντρου ∆ιεθνούς &  Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου (Κ∆ΕΟ∆)» 

 

Στην Θεσσαλονίκη σήµερα την ……………………..2009, ηµέρα …………………, µεταξύ αφενός του 
ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ (Κ∆ΕΟ∆) που εδρεύει στον ∆ήµο 
Καλαµαριάς, επί της οδού Ικάρων αριθµός 1 - ΤΚ 551 02 και εκπροσωπείται νόµιµα από την 
∆ιευθύντρια αυτού, Καθηγήτρια Ευαγγελία Κουτούπα Ρεγκάκου, καλούµενο εφεξής χάριν συντοµίας «η 
αναθέτουσα αρχή» ή «το Κ∆ΕΟ∆» (ΑΦΜ: 090067184 / ∆ΟΥ Καλαµαριάς) και αφετέρου τ……………… µε 
την επωνυµία «………………………………….» που εδρεύει στον ∆ήµο ………………………., επί της οδού 
…………………………………………  – ΤΚ ………………………..και εκπροσωπείται νόµιµα από τον 
………………………………………., κάτοχο ……………………. Α.∆.Τ. του ……………………………………, 
καλούµεν……… εφεξής χάριν συντοµίας «ο ανάδοχος» (ΑΦΜ: …………………………. / ∆ΟΥ 
……………………), συνοµολογήθησαν, συνεφωνήθησαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο σύµβασης 

1. Σε συνέχεια της διαδικασία υποβολής προσφορών που προκηρύχθηκε από το Κ∆ΕΟ∆ µε την υπ’ 
αριθµ. 7/2009 πρόσκληση και κατακυρώθηκε στον ανάδοχο µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. Κ∆ΕΟ∆ 
…………………/2009 απόφαση της ∆ιευθύντριας του Κ∆ΕΟ∆, ο ανάδοχος αναλαµβάνει την 
εκτέλεση της σύµβασης µε τίτλο: «Προµήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη 
εξοπλισµού πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου ∆ιεθνούς &  Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού ∆ικαίου (Κ∆ΕΟ∆)», σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσης 
σύµβασης. 

2. Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο των κανόνων, ρυθµίσεων ή αποφάσεων 
που προκύπτουν από: α) Το σύνολο των εφαρµοστέων διατάξεων του Κοινοτικού και Εθνικού 
δικαίου που διέπουν την παρούσα σύµβαση, β) τους ειδικότερους όρους της υπ’ αριθµ. 7/2009 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών και των παραρτηµάτων αυτής, γ) τα υπ’ αριθµ. 
…………………/2009 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, δ) την υπ’ αριθµ. 
πρωτ. Κ∆ΕΟ∆ …………………/2009 απόφαση κατακύρωσης της σύµβασης στον ανάδοχο και ε) 
την υποβληθείσα από τον ανάδοχο υπ’ αριθµ. πρωτ. Κ∆ΕΟ∆ …………………/2009 τεχνική και 
οικονοµική προσφορά του αναδόχου. 

Άρθρο 2 

Είδη – Ποσότητες  

Ι. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1. Η σύµβαση αφορά την προµήθεια του κάτωθι εξοπλισµού πληροφορικής: 
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ι Εξυπηρετητές (Servers) & λογισµικό  

ΙΙ 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές γραφείου «Α» & 
λογισµικό 

 

ΙΙΙ 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές γραφείου «Β» & 
λογισµικό 

 

ΙV Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές & λογισµικό  

V Οθόνη & εξοπλισµός γραφίστα  

VI Προσωπικοί εκτυπωτές  

VII Εκτυπωτές οµάδας εργασίας  

VIII Εκτυπωτής γραφίστα  

IX ∆ικτυακός σαρωτής εγγράφων  

Όπως αυτά αναλυτικά προσδιορίζονται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. Κ∆ΕΟ∆ …………………/2009 
τεχνική και οικονοµική προσφορά του αναδόχου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα 
σύµβαση και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 

2. Τα ανωτέρω προς προµήθεια είδη θα είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
όρους της υπ’ αριθµ. 7/2009 πρόσκλησης, σε συνδυασµό µε την τεχνική προσφορά του 
αναδόχου. 

ΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α. Εγκατάσταση 

Ο παραπάνω εξοπλισµός θα εγκατασταθεί από τον ανάδοχο σε χώρους που θα υποδείξει το Κ∆ΕΟ∆ και 
θα ενσωµατωθεί στο υφιστάµενο δίκτυο Η/Υ που λειτουργεί στα γραφεία του Κ∆ΕΟ∆. Επιπλέον θα 
πρέπει να προβλεφθεί απαραίτητος χρόνος για να δοκιµασθούν τα συστήµατα αυτά µε την λοιπή 
υποδοµή του Κ∆ΕΟ∆. 

Β. Τεχνική υποστήριξη και εγγύηση καλής λειτουργίας  

Ο ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες εγγύησης και καλής λειτουργίας για τον εξοπλισµό και το 
λογισµικό, που περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

1. Όλος ο προσφερόµενος εξοπλισµός καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας on-site 
διάρκειας τριών (3) ετών για τους  Η/Υ γραφείου και τους φορητούς Η/Υ και ενός (1) 
έτους τουλάχιστον για τα υπόλοιπα συστήµατα. 

2. Το λογισµικό, που τυχόν θα χρησιµοποιηθεί καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 
και επικαιροποίησης (update) τριών (3) ετών. 

3. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας υπολογίζεται από την ηµεροµηνία την ηµέρα 
παράδοσης του εξοπλισµού και του λογισµικού. 

4. Η εγγύηση αφορά όλα τα συστήµατα τόσο συνολικά όσο και τα επιµέρους εξαρτήµατα. 

5. Ο ανάδοχος εγγυάται τη διαθεσιµότητα όλων των ανταλλακτικών και εργαλείων που 
απαιτούνται για την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισµού, καθ' όλη τη διάρκεια τους 
εγγύησης, έτσι ώστε η αποκατάσταση βλάβης και η θέση σε λειτουργία να πραγµατοποιείται 
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ώρα της κλήσης. 
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6. Τα εκάστοτε ανταλλακτικά, η µεταφορά και εγκατάστασή τους επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
Τα αναλώσιµα εξαιρούνται από την έννοια του ανταλλακτικού. 

7. Σε περίπτωση βλάβης ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί είτε τηλεφωνικά, είτε µε επιτόπια 
επίσκεψη εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. 

8. Σε κάθε περίπτωση η επανόρθωση της τυχόν βλάβης θα πρέπει να πραγµατοποιείται εντός 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από τη στιγµή της αρχικής κλήσης. 

9. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση δεν είναι δυνατή, ο ανάδοχος οφείλει να 
προχωρήσει σε άµεση αντικατάσταση του συγκεκριµένου εξοπλισµού και θέση του σε 
λειτουργία όπως ακριβώς πριν την βλάβη, µε δική του επιβάρυνση. 

10. Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της εγγύησης - δωρεάν συντήρησης, παρουσιαστούν 
επαναλαµβανόµενες βλάβες σε κύρια µέρη του εξοπλισµού, τα οποία οφείλονται σε 
κατασκευαστική ατέλεια ή κρυµµένα ελαττώµατα, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει 
αποκλειστικά µε δικά του έξοδα τα κύρια αυτά µέρη µε άλλα καινούργια και αµεταχείριστα. Στην 
περίπτωση αυτή ανανεώνεται η διάρκεια εγγύησης και δωρεάν συντήρησης, µε νέα ηµεροµηνία 
έναρξης, την ηµεροµηνία αντικατάστασης των κύριων µερών. 

11. Εάν σφάλµατα στην κατασκευή ή τα υλικά προκαλέσουν διακοπή της λειτουργίας του 
εξοπλισµού ή τµήµατος αυτού για συναπτά χρονικά διαστήµατα δώδεκα (12) ή περισσότερων 
ωρών, τα διαστήµατα αυτά αθροίζονται και η συµφωνηµένη εγγύηση παρατείνεται κατά το 
σύνολο του χρόνου διακοπής. Εάν τα διαστήµατα διακοπής εξ αιτίας ενός και µόνο σφάλµατος 
στην κατασκευή ή τα υλικά, ανέλθουν συνολικά σε δέκα (10) ώρες, η συµφωνηµένη περίοδος 
εγγύησης επανεκκινεί από την ηµεροµηνία επανόρθωσης του σφάλµατος. 

12. Εάν σφάλµα στη σχεδίαση προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισµού ή τµήµατος 
αυτού, η συµφωνηµένη εγγύηση ανανεώνεται και η πλήρης συµφωνηµένη περίοδος εγγύησης - 
δωρεάν συντήρησης επαναρχίζει από την ηµεροµηνία επανόρθωσης του σφάλµατος. 

13. Η αποκατάσταση βλάβης η οποία έχει προκληθεί από χρήση µη συµβατή µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή, δεν εµπίπτει στις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. 

ΙΙΙ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος της να αναθέσει στον ανάδοχο την προµήθεια 
πρόσθετου εξοπλισµού πληροφορικής για την συµπλήρωση-αναβάθµιση της σύνθεσης και των 
δυνατοτήτων των ανωτέρω υλικών µέσω της προµήθειας οµοειδών ειδών ή / και την προµήθεια νέων 
(πρόσθετων-συµπληρωµατικών) υπηρεσιών υποστήριξης του εξοπλισµού που αποτελεί αντικείµενο της 
παρούσης σύµβασης µέσω της τροποποίησης αυτής,  υπό τον όρο ότι η συνολική δαπάνη της αρχικής 
σύµβασης και του δικαιώµατος προαίρεσης δεν θα υπερβούν το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων 
ευρώ (45.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Άρθρο 3 

Συµβατικό τίµηµα 

1. Το συµβατικό τίµηµα για τα υλικά τις υπηρεσίες του προηγούµενου άρθρου ανέρχεται στο 
καθαρό ποσό των ……………………… ευρώ (………………… €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
19% εξ ευρώ ……………………… (………………… €), ήτοι συνολικώς στο ποσό των 
……………………… (………………… €), σύµφωνα µε την αναλυτική υπ’ αριθµ. πρωτ. 
…………………………… οικονοµική προσφορά του αναδόχου. 

2. Ο ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα 
αναγκαία στοιχεία για την εµπρόθεσµη και προσήκουσα εκτέλεση της σύµβασης και συνεπώς, 
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στο συµβατικό τίµηµα περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε την υλοποίηση του έργου έξοδα, 
όπως: 

α) Τα έξοδα µεταφοράς, χειρισµού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαµετακόµισης, 
παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας συναρµολόγησης ή/και της 
θέσης σε λειτουργία των προµηθευόµενων µε τη σύµβαση προϊόντων (εξοπλισµού και 
λογισµικού). 

β) Τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, µελετών, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων 

γ) Τα έξοδα της προµήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου 

δ) Τα έξοδα της προµήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών.  

ε)  Τις υπέρ τρίτων κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο 

Άρθρο 4 

Παράδοση – Τόπος και χρόνος παράδοσης & παραλαβής 

1. Η παράδοση και εγκατάσταση των παραπάνω ειδών θα γίνει εντός ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) 
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Η προθεσµία 
παράδοσης-παραλαβής δύναται να παρατείνεται µε κοινή συµφωνία των ώδε συµβαλλοµένων 
µερών. 

2. Ο ανάδοχος, µε δική του ευθύνη, δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η Επιτροπή 
Παραλαβής να µπορεί να ελέγξει την πλήρη σύνθεση εξοπλισµού που θα παραληφθεί, σύµφωνα 
µε πίνακα παράδοσης των ειδών της σύµβασης, που θα επισυνάπτεται σ' αυτήν και θα αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της. 

3. Τα υπό προµήθεια είδη θα συνοδεύονται από κάθε τι απαραίτητο (καλώδια συνδέσεων, 
εγχειρίδια λειτουργίας, οδηγούς συσκευών και άδειες χρήσης) και θα παραδοθούν σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία στο Τµήµα Πληροφορικής του Κ∆ΕΟ∆, µέσα στο χρονικό διάστηµα που 
αναφέρεται ανωτέρω. 

4. Μετά τον έλεγχο, η Επιτροπή Παραλαβής, συµπληρώνει πίνακα εξοπλισµού, στον οποίο 
καταγράφεται το πλήθος, το είδος και οι σειριακοί αριθµοί (serial numbers) των προϊόντων που 
παραδίδονται - παραλαµβάνονται, εφόσον υπάρχουν. Ο πίνακας εξοπλισµού συµπληρώνεται και 
υπογράφεται από την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής µαζί µε το Πρωτόκολλο Παραλαβής 
Υλικών, του οποίου ο πίνακας εξοπλισµού αποτελεί αναπόσπαστο µέρος. Αντίγραφο του 
Πρωτοκόλλου κοινοποιείται από το Κ∆ΕΟ∆ στον ανάδοχο. Κατά τα λοιπά η  εκτέλεση της 
σύµβασης, όσον αφορά την παράδοση-παραλαβή, θα γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της υπ’ 
αριθµ. 7/2009 πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

5. Σε περίπτωση που χρειαστεί για οιοδήποτε λόγο να αναπροσαρµοστεί ο χρόνος παράδοσης 
του προς προµήθεια είδους, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει αιτιολογηµένη εισήγηση 
στην Επιτροπή Παραλαβής. Η Επιτροπή αξιολογεί το αίτηµα και αποφασίζει για την αποδοχή ή 
την απόρριψή του. 

Άρθρο 5 

Επικοινωνία 

1. Κάθε επικοινωνία µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου γίνεται στην ελληνική 
γλώσσα. Στην ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα παραδοτέα 
και όλο το υλικό τεκµηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εγχειρίδια, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. 
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2. Η επικοινωνία µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου (έγγραφα, διοικητικές εντολές) 
πραγµατοποιείται ταχυδροµικά, ηλεκτρονικά ή και ιδιοχείρως. Σε κάθε περίπτωση, ο 
αποστολέας λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του εγγράφου 
από τον παραλήπτη και την απόδειξη της. 

3. Όπου στην σύµβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, βεβαίωση, 
πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, 
κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. 

Άρθρο 6 

Εµπιστευτικότητα 

1. Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ο ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων 
λαµβάνει γνώση σε σχέση µε την σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό 
του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω 
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 
αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση 
κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.  

2. Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το έργο χωρίς την 
προηγούµενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες 
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις της του στην αναθέτουσα αρχή και δεν δεσµεύει την 
αναθέτουσα αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της ο ανάδοχος οφείλει να µην ανακοινώνει σε κανένα, 
παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτόν 
κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου και αφορούν σε τεχνικά του 
έργου ή επιχειρηµατικά ζητήµατα της αναθέτουσας αρχής. 

Άρθρο 7 

Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει την σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής.  

2. Κατ' εξαίρεση δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της 
αναθέτουσας αρχής για την καταβολή συµβατικού τιµήµατος, µε βάση τους όρους της 
σύµβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 

Άρθρο 8 

Υπεργολαβία 

1. Ο ανάδοχος µπορεί χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης υπεργολάβους, µόνο 
κατόπιν προηγούµενης έγγραφης συναίνεσης της αναθέτουσας αρχής. Οι υπεργολάβοι δεν 
αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την αναθέτουσα αρχή. 

2. Ο ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων 
ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των 
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

3. Εάν ο ανάδοχος συνάψει σύµβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, 
χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για παράβαση ουσιώδους 
όρου της σύµβασης. 
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Άρθρο 9 

Υποχρεώσεις αναθέτουσας αρχής 

1. Η αναθέτουσα αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του έργου. 

2. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να παραδίδει στον ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, 
µελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να 
γνωστοποιήσει, σχετικό µε την εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς να απαιτείται προηγούµενο 
αίτηµα του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω 
παραγράφου µε την οριστική παραλαβή του έργου ή µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της 
σύµβασης. 

3. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να παρέχει στον ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους τους χώρους 
εκτέλεσης της σύµβασης, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και σε περίπτωση που 
προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιµέρους άρθρα της σύµβασης και εκτός εργασίµων 
ηµερών και ωρών. 

4. Η αναθέτουσα αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 
προσωπικού του αναδόχου και των υπεργολάβων του, ιδίως δε ενηµερώνει εγγράφως τον 
ανάδοχο σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το έργο. 

5. Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροµή της αναθέτουσας αρχής προκειµένου να 
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του µε τυχόν εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, 
εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση 
των συµβατικών υποχρεώσεών του. 

Άρθρο 10 

Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 

1. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη σύµβαση υποχρεώσεις του µε τη 
δέουσα προσοχή και επιµέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 
ηθών. 

2. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια 
της σύµβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συµφωνούν, από 
κάθε άποψη, µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 7/2009 πρόσκληση και την υπ’ αριθµ. πρωτ. 
Κ∆ΕΟ∆ ……………………../2009 προσφορά του αναδόχου, που αποτελούν ουσιώδη και 
αναπόσπαστα τµήµατα της παρούσας σύµβασης. 

 

Άρθρο 11 

Υποχρεώσεις ασφάλισης 

1. Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζηµία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν 
στην αναθέτουσα αρχή σε εκτέλεση της σύµβασης, µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής 
τους, υποχρεούµενη σε περίπτωση ζηµιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, 
ακόµη και αντικατάστασή τους. Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος µεταβιβάζεται στην 
αναθέτουσα αρχή.  

2. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας 
βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου 
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από τον ανάδοχο ή τους τυχόν υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη 
αυτών ή σε ελάττωµα του εξοπλισµού.  

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του 
στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας 
και να µεριµνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

 

Άρθρο 12 

Αποζηµίωση 

1. Ο ανάδοχος αποζηµιώνει την αναθέτουσα αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση της 
σύµβασης, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, 
υποδειγµάτων και εργοστασιακών ή εµπορικών σηµάτων εκ µέρους της, η οποία αναφέρεται 
στην σύµβαση ή την προσφορά. 

2. Ο ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως το Κ∆ΕΟ∆, για κάθε ζηµία που ενδεχοµένως προκληθεί σε 
αυτό από υπαιτιότητα του αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν για την 
υλοποίηση του συµβατικού αντικειµένου. 

3. Ο ανάδοχος συνδράµει µε δαπάνες του το Κ∆ΕΟ∆, αναλαµβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, 
εξώδικης ή δικαστικής, µε τρίτους, που συνδέεται µε την εκ µέρους του αδυναµία ή πληµµελή 
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

Άρθρο 13 

Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες– Έκπτωση 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες 
αναγράφονται στην παρούσα σύµβαση (συµπεριλαµβανόµενων και των παραρτηµάτων της), 
τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύµβασης που θα υπογραφεί 
µετά την κατακύρωση της σύµβασης. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως 
αναφέρεται σχετικά παρακάτω. 

Α. Κυρώσεις µη τήρησης χρονοδιαγράµµατος: 

Η παράδοση του εξοπλισµού χρονικά οριοθετείται µέσα σε ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ηµέρες από την 
υπογραφή της σύµβασης µε τον προµηθευτή. Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία 
παράδοσης του εξοπλισµού για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, τότε το 
Κ∆ΕΟ∆ δικαιούται να επιβάλει στον ανάδοχο µε απόφαση του ∆ιευθυντή αυτού που εκδίδεται 
µετά από εισήγηση της Επιτροπής Προµηθειών του Κ∆ΕΟ∆, να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για 
κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό 2% επί του συµβατικού τιµήµατος του εξοπλισµού του 
οποίου καθυστερεί η παράδοση και µέχρι 10% επί του συµβατικού τιµήµατος αυτού. Εάν η 
καθυστέρηση είναι µεγαλύτερη των ΕΙΚΟΣΙ (20) ηµερών, το Κ∆ΕΟ∆ δικαιούται να 
προχωρήσει στις διαδικασίες έκπτωσης του αναδόχου. Οι ρήτρες καθυστέρησης αφαιρούνται 
από την οριστική πληρωµή προς τον ανάδοχο. 

Β. Έκπτωση αναδόχου: 

Το Κ∆ΕΟ∆ δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε 
αποζηµίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συµβατικών προθεσµιών ή 
εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της 
παρούσας σύµβασης. Πριν την κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου, του παρέχεται προθεσµία 
ΠΕΝΤΕ (5) ηµερών για την αποκατάσταση της παράλειψης ή πληµµέλειάς του. 
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Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου, το Κ∆ΕΟ∆ δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει 
µέρος ή το σύνολο του παραδοθέντος εξοπλισµού, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό 
τίµηµα και ο ανάδοχος θα υποχρεούται στην επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων, 
δικαιουµένου πάντως του Κ∆ΕΟ∆ να διεκδικήσει αποζηµίωση για κάθε θετική η αποθετική ζηµία 
που θα υποστεί λόγω της καταγγελίας της σύµβασης. Επιπλέον, ο έκπτωτος ανάδοχος 
υποχρεούται να καταβάλει στο Κ∆ΕΟ∆ ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο µε το 10% επί του 
συµβατικού τιµήµατος. 

2. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος όταν η αδυναµία εκπλήρωσης των όρων της 
σύµβασης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία θεωρούνται όλα εκείνα τα 
περιστατικά ή γεγονότα τα οποία ξεφεύγουν, κατά την αντικειµενική κρίση αγαθού ατόµου, από 
τον έλεγχο των συµβαλλοµένων και τα οποία (περιστατικά ή γεγονότα) είναι αδύνατο ακόµη και 
µε µέτρα άκρας σύνεσης και επιµέλειας να προβλεφθούν, προληφθούν ή αποτραπούν όπως 
θεοµηνίες, σεισµοί, πληµµύρες, πυρκαγιές, εκρήξεις, δολιοφθορές (σαµποτάζ), πόλεµοι, 
επαναστάσεις, ανταρσίες, επιβολή στρατιωτικού νόµου, παρακώλυση εργασιών από τρίτους, 
νόµιµες απεργίες κηρυγµένες επίσηµα και από αναγνωρισµένες ενώσεις εργαζοµένων, 
ανταπεργίες (lockouts) ή µέτρα και απαγορεύσεις από µέρους των Αρχών και παρόµοιας φύσης 
περιστατικά εφόσον και στο βαθµό που τα γεγονότα ή περιστατικά αυτά επιφέρουν αδυναµία 
εκτέλεσης των υποχρεώσεων των µερών. 

3. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος επικαλείται αδυναµία εκπλήρωσης υποχρεώσεών της λόγω 
γεγονότος που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς το Κ∆ΕΟ∆ τους σχετικούς λόγους και περιστατικά, προσκοµίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός ΠΕΝΤΕ 
(5) ηµερών στο σχετικό αίτηµα της αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της 
προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος. 

Άρθρο 14 

Εγγυητική Ευθύνη  

Ο ανάδοχος εγγυάται προς το Κ∆ΕΟ∆ ότι η παρούσα σύµβαση θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους 
ειδικότερους όρους και συµφωνίες αυτής, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισµένα 
πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόµοιων έργων, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη σύµβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωµάτων 
(οφειλοµένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πληµµελή κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά) και ότι θα 
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές 
προδιαγράφονται στην υπ’ αριθµ. 7/2009 πρόσκληση και την υπ’ αριθµ. πρωτ. Κ∆ΕΟ∆ 
……………………../2009 προσφορά που κατέθεσε ο ανάδοχος. 

Άρθρο 15 

Τρόπος χρηµατοδότησης – Πληρωµής  

1. Η χρηµατοδότηση της προµήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του τεχνικού δελτίου: 
«Χρηµατοδότηση της λειτουργίας της ΜΟΠΑ∆ΙΣ και της ΜΟΚΕ – 2009». 

2. Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της 
συµβατικής αξίας, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, ήτοι την 
υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης-παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή. 

3. Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των φορολογικών στοιχείων που 
προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την 
αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Σε 
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περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιµολογίου η εξόφληση του οποίου, σύµφωνα 
µε την σύµβαση, γίνεται σε επόµενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν 
απαιτείται νέο τιµολόγιο. 

4. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µε έµβασµα ή κατάθεση του οφειλοµένου ποσού στον 
τραπεζικό λογαριασµό υπ’ αριθµ.  ……………………………………………………… (ΙΒΑΝ 
………………………………………………………) που τηρεί ο ανάδοχος στην Τράπεζα 
…………………………………………………………………………. 

5. Για τις πληρωµές ο ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει: α) Τιµολόγια πώλησης ή/και παροχής 
υπηρεσιών κατά περίπτωση και β) απόδειξη είσπραξης για το εκάστοτε ποσό πληρωµής. 

6. Από κάθε τιµολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις και θα παρακρατούνται 
οι ανάλογοι φόροι, σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες νόµους και τις σχετικές ερµηνευτικές 
εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµικών. 

Άρθρο 16 

Επίλυση διαφορών – Εφαρµοστέο δίκαιο 

1. Ο ανάδοχος και το Κ∆ΕΟ∆ οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθεια για την από κοινού ρύθµιση 
κάθε ζητήµατος το οποίο τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. 

2. Κάθε διαφορά σχετική µε τη σύµβαση (συµπεριλαµβανοµένων και των ζητηµάτων 
προσυµβατικής και εξωσυµβατικής ευθύνης), επιλύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια, και 
συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια της Θεσσαλονίκης και σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο (δικονοµικό 
και ουσιαστικό). 

Άρθρο 17 

Τελικές διατάξεις 

1. Η σύµβαση περιλαµβάνει το σύνολο των συµφωνηθέντων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών 
για την υλοποίηση του συµβατικού αντικειµένου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. 

2. Σε περίπτωση αντικρουόµενων όρων ή ερµηνειών που περιέχονται ή βασίζονται σε διαφορετικά 
συµβατικά τεύχη, υπερισχύει αυτός (αυτή) που αναγράφονται στο τεύχος µε την µεγαλύτερη 
τυπική ισχύ και είναι σύµφωνος (σύµφωνη) µε τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις. Η σειρά 
ισχύος ορίζεται ως εξής:  
(α) Σύµβαση 
(β) Απόφαση κατακύρωσης 
(γ) Προσφορά 
(δ) Η υπ’ αριθµ. 7/2009 πρόσκληση υποβολής προσφορών 

3. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης, οι οποίοι συµφωνούνται όλοι 
ουσιώδεις, θα πραγµατοποιείται και θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο εγγράφως, 
αποκλειοµένου παντός ετέρου αποδεικτικού µέσου, συµπεριλαµβανοµένου του όρκου. 

Εις πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε δύο (2) όµοια πρωτότυπα, τα οποία αφού 
ανεγνώσθησαν και εβεβαιώθησαν, υπεγράφησαν από αµφότερα συµβαλλόµενα µέρη, έλαβε δε έκαστο 
εξ αυτών ένα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ∆ΕΟ∆       ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 


