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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ “EKAB” - N.Π.Δ.Δ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
www.ekab.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/06/2018
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΩΡΑ 14:30
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/06/2018
ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ, ΩΡΑ 12:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ: ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 6ο χλμ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΜΑΚΡΗΣ
Τ.Θ 130, Τ.Κ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ.
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΕΤ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
ΟΘΟΝΗ-ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ-ΠΟΝΤΙΚΙ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
CPV

5 ΤΕΜΑΧΙΑ
3.467,74€ πλέον Φ.Π.Α ήτοι 4.300,00€ με Φ.Π.Α
ΑΕ 70/07-03-18
30237300-2

Κ.Α.Ε
Α/Α ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

7123

ΕΞΗΝΤΑ (60) ΜΕΡΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΡΑΓΑΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ΩΙΙ8ΟΡ1Π-ΣΓΛ
18REQ003158533
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ (www.ekab.gr) του ΚΗΜΔΗΣ
(www.eprocurement.gov.gr) και του ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩ ΕΙΔΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΟΡΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
έχει οριστεί με την υπ’ αριθ. ΕΚΑ ΣΥΝ. 41/21-12-2017 Θέμα 86
Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.
Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ
ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΥΨΟΣ
ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΕΠΥ ΜΕ ΠΟΙΝΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ Η
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑ ΕΞΟΦΛΗΘΗ ΤΟ 100% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ:
ΚΑΕ 7123
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
180 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Κάθε νόμιμη κράτηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης προκειμένου να προβεί στην
προμήθεια επιτραπέζιων ηλεκτρονικών συσκευών σετ (με πληκτρολόγια, οθόνες, ποντίκια και
κεντρικές μονάδες) σύμφωνα με τα παραπάνω προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει
προσφορά έως την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέχρι την 11/06/2018, ΗΜΕΡΑ
Δευτέρα, ΩΡΑ 14:30 στο πρωτόκολλο του Ε.Κ.Α.Β. σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα κάτωθι:
• ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,6ο χλμ Αλεξανδρούπολης
Μάκρης Τ.Θ 130, Τ.Κ 68100 Αλεξανδρούπολη.
• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
• Ο αριθμός της μικροπρομήθειας ΑΕ 70/07-03-2018 και το είδος στο οποίο αναφέρεται η προσφορά
• Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος.
Μέσα στον κυρίως φάκελο θα περιέχονται :
Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8. του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει ,συμπληρωμένη
σύμφωνα με το Προσάρτημα που ακολουθεί.
• Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση
του παραρτήματος .
• Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών, προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.

Την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν:
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1)Οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και των προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε και Ε.Ε)
2)Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις
ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε)
3)Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.
4)Ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.
5)Κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.
Σημειώνεται πως αν κριθεί απαραίτητο ,το ΕΚΑΒ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση των ανωτέρω
δικαιολογητικών τα οποία θα αποδεικνύουν τα δηλωθέντα.
B. Τεχνική προσφορά , η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται και θα
περιέχει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά πιστοποιητικά που ζητούνται.
Γ. Οικονομική προσφορά θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, στις 12/06/2018 ημέρα
Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης .
2. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι θα
εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα
πρόσκληση.
3. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών και κάθε άλλη δαπάνη επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
4. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να έχουν σαφή παραπομπή στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ(με
παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο, τον α/α, περιγραφή, τιμή κ.λ.π)Σε περίπτωση που δεν
περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο Τιμών πρέπει να γίνεται σαφή μνεία προς τούτο.
5. Χρόνος παράδοσης έως εξήντα (60) μέρες από την αποστολή της ανακοίνωσης κατακύρωσης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή
συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα.
2. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα που διενεργεί
το διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση.
3. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση,
απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016.
4. Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους ,θα γίνεται μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική

παραλαβή του συμβατικού είδους.
5. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο Ν 4412/2016 άρθρο 200.
6. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
7. Όποιο στοιχείο ή όρος δεν αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση, καλύπτεται από τις ισχύουσες διατάξεις
του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
20174/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και τις σχετικές περί
προμηθειών διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.
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Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς Α.Ε. 70/07-03-2018

A/A ΕΙΔΟΣ

1

Τιμή
ανά
τεμάχιο
χωρίς
ΦΠΑ

Συνολική
τιμή είδους
χωρίς ΦΠΑ

Φ.Π.Α

Συνολική
Τιμή είδους

Παρατηρητήριο
Τιμών ΕΠΥ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΣΕΤ(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΟΘΟΝΗ-ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΠΟΝΤΙΚΙ)

Τεχνικές Προδιαγραφές για τους επιτραπέζιους σταθµούς εργασίας
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

1

ΓΕΝΙΚΑ

1.1

Να αναγραφεί το Μοντέλο

ΝΑΙ

1.2

Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής

ΝΑΙ

1.3

Αριθµός Τεµαχίων

5

Ο προσφερόµενος σταθµός εργασίας πρέπει να
είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση
µέσα στους τελευταίους 18 µήνες πριν την
1.4

ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς, να

ΝΑΙ

κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά, και να µην
υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης
/απόσυρσής του.
1.5
1.5.1
1.5.2

Πιστοποιήσεις
Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά ποιότητας
ISO 9001 της κατασκευάστριας εταιρείας
CE MARK

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ο σταθµός εργασίας να διαθέτει τα παρακάτω
περιβαλλοντικά πιστοποιητικά:

1.5.3

•

EnergyStar 5.0

•

EPEAT

•

IT-Eco-Declaration

•

RoHS (Restriction of hazardous
substances)

•

WEEE (Waste electrical and
electronical equipment)

NAI

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

1.5.4

1.6

Τα πιστοποιητικά θα αφορούν το σύνολο του
σταθµού εργασίας και όχι µέρη του

NAI

Τροφοδοτικά υψηλής απόδοσης (%) µε ενεργό
PFC.

2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2.1

Επεξεργαστής

≥

85

Επεξεργαστής ενδεικτικής τεχνολογίας x86,
2.1.1

συχνότητας (≥ 3.0GHz), δυο πυρήνων και

ΝΑΙ

µνήµη cache L2 (MB) (≥3)
2.2

Χαρακτηριστικά BIOS

2.2.1

Αναβάθµιση BIOS µε Flash.

ΝΑΙ

2.2.2

Υποστήριξη Hyper-Threading ή αντίστοιχο.

ΝΑΙ

Προστασία πρόσβασης / πιστοποίησης χρήστη
2.2.3

(user password) σε επίπεδο BIOS και

ΝΑΙ

λειτουργικού συστήµατος
2.3

Μνήµη

2.3.1

Προσφερόµενη κύρια µνήµη (GB)

≥4

2.3.2

Μέγιστη υποστηριζόµενη κύρια µνήµη (GB)

≥8

2.3.3

Τεχνολογία µνήµης

2.3.4

2.3.4.1

Να αναφερθεί ο αριθµός υποδοχών για µνήµες
και ο τύπος τους
Αναβάθµιση µνήµης χωρίς αντικατάσταση
υπάρχουσας

2.4

Μητρική Κάρτα

2.4.1

Θύρες USB

2.4.1.1

DDR4
ΝΑΙ

ΝΑΙ

≥4

Θύρες(1) PCI, (2) PCI Express x1 και (1) PCI
ΝΑΙ
Express x16

2.5

Μονάδες Σκληρών ∆ίσκων

2.5.1

Αριθµός µονάδων

2.5.2

Χωρητικότητα µονάδας SSD

2.5.3

Ταχύτητα Ανάγνωσης

≥ 450 MB/s

Ταχύτητα Εγγραφής

≥ 300 MB/s

2.5.4

Να αναφερθεί ο τύπος διαύλου

2.6

Μονάδα DVD

2.6.1

Εσωτερικό

2.6.2

Αριθµός Μονάδων

1
≥ 120 GB

SATA3

ΝΑΙ
1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

2.6.3

Τύπος SΑΤΑ

ΝΑΙ

2.6.4

Ταχύτητα ανάγνωσης DVD

≥ 8x

2.7

Κάρτα Γραφικών

2.7.1

Ενσωµατωµένη κάρτα γραφικών HD

NAI

2.7.7

1 Θύρα DVI-D ή 1 Θύρα D-sub VGA

ΝΑΙ

Πλήρης υποστήριξη σε Windows 10 και
2.8

να προσφερθούν drivers για το

ΝΑΙ

λειτουργικό σύστηµα
2.9
2.9.1

Μονάδες Εισόδου - Εξόδου
Πληκτρολόγιο ελληνο-λατινικό µε αριθµό
πλήκτρων

≥ 101 πλήκτρα

Τύπος QWERΤΥ µε µόνιµη αποτύπωση
2.9.2

Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε

ΝΑΙ

πλήκτρο
2.10

Ποντικι

2.10.1

Usb οπτικό µε ροδάκι Microsoft συµβατό

2.11

∆ικτυακές Συνδέσεις

ΝΑΙ

Ενσωµατωµένη κάρτα δικτύου GigabitEthernet
2.11.1

στα 10/100/1000 που να διαθέτει connector
RJ45, να είναι SNMP διαχειρίσιµη, µε

ΝΑΙ

δυνατότητα network boot
2.11.2

Άλλο

2.12

Κάρτα ήχου ενσωµατωµένη στη µητρική

2.13

Άλλα χαρακτηριστικά

2.14

Εσωτερικό ηχείο

2.15

Άλλα χαρακτηριστικά συστήµατος

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Να δοθούν τα πιστοποιητικά ελέγχου του
προσφερόµενου ηλεκτρονικού υπολογιστή µε
2.15.1

τα οποία αποδεικνύεται η ασφαλής λειτουργία
του σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα και οι

ΝΑΙ

χαµηλές εκποµπές ακτινοβολίας σύµφωνα µε
τα διεθνή πρότυπα.
3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια (manuals) για

3.1

το σύστηµα σε έντυπη µορφή και ηλεκτρονική
µορφή

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση εγγυάται την
3.2

οµαλή εκκίνηση του υπολογιστή µε όλα τα
προσφερόµενα περιφερειακά συνδεδεµένα σε

ΝΑΙ

αυτόν και σε πλήρη λειτουργία
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει όλον τον
3.3

αναγκαίο συµπληρωµατικό εξοπλισµό και
εξαρτήµατα σε παραγωγική λειτουργία (π.χ.

ΝΑΙ

καλώδια, connectors κ.λ.π.)
Παροχή τουλάχιστον ενός (1) CD/DVD για κάθε
3.4

προσφερόµενο λογισµικό, από το οποίο να

ΝΑΙ

υπάρχει δυνατότητα πλήρους εγκατάστασης
4

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα πρέπει να
καλύπτεται από δωρεάν εγγύηση απευθείας
από τον κατασκευαστή µε επιτόπου
ανταπόκριση την επόµενη εργάσιµη µέρα

4.1

(NBD) µετά την οριστική παραλαβή του και η

ΝΑΙ

όποια θα καλύπτει το σύνολο των
ανταλλακτικών και υπηρεσιών στον χώρο της
Κεντρικής Υπηρεσίας και Παραρτηµάτων του

Ε.Κ.Α.Β.

4.2

Υποστήριξη για χρονικό διάστηµα

≥5 έτη

Αντικατάσταση εξοπλισµού εάν η διάρκεια
4.3

επισκευής είναι µεγαλύτερη από 10 εργάσιµες

NAI

ηµέρες
5.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

2 ΜΗΝΕΣ

Λειτουργικό για τους σταθµούς εργασίας
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Να αναγραφεί Λειτουργικό Σύστηµα για τους
1

Σταθµoύς Εργασίας

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Για όλους τους σταθµούς εργασίας θα
προσφερθεί εγκατεστηµένο λειτουργικό σύστηµα
1.1

Windows 10 Professional GR 64 bit ή νεώτερο µε

ΝΑΙ

το τελευταίο service pack, που να συνοδεύεται
από την επίσηµη άδεια χρήσης του.
Τα συστήµατα θα παραδοθούν σε πλήρη
1.2

λειτουργία µε όλο το απαιτούµενο λογισµικό

NAI

εγκατεστηµένο και πλήρως λειτουργικό.
1.3

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

2 ΜΗΝΕΣ
Προδιαγραφές για Οθόνη για τους σταθµούς
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
1

Έγχρωµη Οθόνη LED

1.1

Αριθµός Τεµαχίων

1.2

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο

1.3

Τύπος LCD / TFT

1.4

Μέγεθος (∆ιαγώνια διάσταση inches)

1.5

Ελάχιστη υποστηριζόµενη ανάλυση

1.8

Φωτεινότητα ≥250 ccd/m2

ΝΑΙ

1.10

Θύρες VGA

ΝΑΙ

1.11

Εγγύηση

1.11.1

Αντικατάσταση από καµένα pixel

1.11.2

∆ιάρκεια εγγύησης

1.12

Άλλα χαρακτηριστικά

5
ΝΑΙ
Να αναφερθεί
≥ 21,5’’
≥ 1920x1080

ΝΑΙ
0 pixel
≥ 3 έτη

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στη διαδικτυακή πύλη της
Γεν. Γραμματείας Εμπορείου www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
www.ekab.gr.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Κ.Α.Β. - 9

Χρήστος Λίμας
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Παιδοχειρουργός

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Ε-mail):

(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.

1.Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98//773/ΔΕΥ του Συμβουλίου(ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1)
ης

β)Δωροδοκία ,όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 Μαΐου (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998,σελ.2)
γ)Απάτη ,κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48
δ)Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις
Ηµεροµηνία:

(4)

… /…/ 20…

Ο – Η ∆ηλών
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(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
«Σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας
2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν.3691/2008(Α’ 166) και
αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν.2331/1995 (Α’ 173), όπως ισχύουν.
2.α)Δεν τελώ υπό πτώχευση ,εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή
εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης μου.
β)Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ,εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συμβιβασμού ή οπουδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου
γ) Δεν έχω καταδικαστεί βάση δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας
όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου.
δ)Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την
επαγγελματική μου ιδιότητα που αποδεδειγμένος διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
ε) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ,σύμφωνα με
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης μου ή του ελληνικού δικαίου.
στ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασης μου ή του ελληνικού δικαίου.
ζ)Δεν είμαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’εφαρμογή του
παρόντος ή όταν δεν έχω παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Είμαι σε θέση εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση ,να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει
τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει η δήλωση μου.

Ο – Η ∆ηλών

(Υπογραφή)
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