
                                                       ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Η25-6ΘΥ
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       14PROC001911350 2014-03-10
          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
       ( Ε.Ο.Φ.) – Ν.Π.Δ.Δ.

Δ/νση:   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              Χολαργός 10 -03-2014
Τμήμα:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                               Αρ. Διακήρυξης: 06/2014
Μεσογείων 284, Χολαργός                                                              
Πληροφορίες: Δημ. Φτούλης 
Τηλ.: 2132040472                            
Fax: 2132040474
e-mail: ftoulisd@eof.gr

  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:  Υπηρεσίες Συντήρησης και επισκευής 
  Εξοπλισμού Η/Υ για ένα (1) έτος  (cpv:50312000-5)
                                                                                                                                                         

Τεχνικές Προδιαγραφές

                             

 Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία
δημοσίευσης στον
Τύπο

            ΝΑΙ Συμφερότερη 
Προσφορά  (Σ.Π.)

  
 14-03-2014

                                             

                                                         Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η                                    
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις :
   α) Του Ν.1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση & αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως τροποποιήθηκε  και 
       συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.   
   β) Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και  ρυθμίσεις συναφών 
       θεμάτων».  
   γ) Του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν.2362/95, όπως αναπροσαρμόσθηκε με την αριθ. 
        35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/B/10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
   δ) Το αρθρ.1 παρ.2 εδαφ. β του  Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007)« Κανονισμός Προμηθειών 
         Δημοσίου».  
   ε) Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
   στ) Του Ν. 3580/ 2007 « Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο
          Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις » όπως τροποποιήθηκε  και 
       συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.   
2.   Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 3567/09-05-2012 του Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και 
      του Υπουργού Οικονομικών, περί Έγκρισης  Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών 
      Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( Φ.Ε.Κ. 1585/10-05-2012 τ. Β΄)
3.   Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 5805/08-08-2012 του Υπουργού Υγείας  περί Έγκριση φορέα για τη
      διενέργεια των διαγωνισμών του  Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) 
      έτους 2012 & 2013. ( Φ.Ε.Κ. 2309/08-08-2012  τ. Β΄)
4.   Το με αριθ. πρωτ.6881/3-10-2012 έγγραφο της ΕΠΥ « Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του 
      Π.Π.Υ.Υ. έτους 2012 , πιστώσεις 2012 & 2013 ». 
5.   Τα με αριθ. πρωτ.2059/04-04-2013 & 5144/30-10-2013 έγγραφα της ΕΠΥ, με τα οποία
      διαβιβάστηκαν στον   ΕΟΦ αποσπάσματα πρακτικών από τη συνεδρίαση της Ε. Π. Υ. με   
      αριθ. 29/19-3-2013 « Τροποποίηση Π.Π.Υ.Υ. 2012 για τον ΕΟΦ» και 04/12-09-2013
     « Έγκριση τηρηθείσης διαδιακασίας επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες των 
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6.  Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 5572/24-10-2013 του Υπουργού Υγείας, Παράταση του  Προγράμματος
       Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) των ετών 2011&2012( Φ.Ε.Κ. 2809/5-11-2013 τ.Β΄)
7.   Την αριθ. 94800/10-12-2013 απόφαση του Προέδρου ΕΟΦ περί έγκρισης σκοπιμότητας
      της εν λόγω προμήθειας για τις ανάγκες του Οργανισμού
8.   Την αριθ. 13140/30-01-2014 απόφαση του Προέδρου  του ΕΟΦ, περί ανάληψης υποχρέωσης, 
      σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού.
9. Την αριθμ. 24673/10-03-2014απόφαση του Προέδρου ΕΟΦ σχετικά με τη διενέργεια πρόχειρου 
   Διαγωνισμού για Υπηρεσίες Συντήρησης και επισκευής  Εξοπλισμού Η/Υ για ένα (1) έτος.  
 
                                          Π  Ρ  Ο Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ο  Υ  Μ  Ε

Τη διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού για Υπηρεσίες Συντήρησης και επισκευής
 Εξοπλισμού Η/Υ(cpv:50312000-5) για ένα (1) έτος , από την ημερομηνία υπογραφής 
της σχετικής  σύμβασης,  σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στo Παράρτημα 
της διακήρυξης, με κριτήριο  κατακύρωσης  τη Συμφερότερη  Προσφορά (Σ.Π.)  με 
προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια το  ποσό των δέκα επτά χιλιάδων 
εννιακοσίων δώδεκα  ευρώ (17.912,00) € , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των 
κρατήσεων υπέρ τρίτων.
                             
                                            Π  Ρ  Ο Σ  Φ  Ο  Ρ  Ε  Σ
1.Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία του  Ε.Ο.Φ  (Μεσογείων 284 Χολαργός, Δ/νση Οικ/κού - 
Τμήμα Προμηθειών 3ος όροφος) και θα παραληφθούν από την Επιτροπή διενέργειας πρόχειρων 
διαγωνισμών Α΄ εξαμήνου  έτους 2014 μέχρι την 02 /04 /2014, ημέρα Τετάρτη και 
 ώρα  11.00 π.μ. ,και η οποία έχει  συγκροτηθεί με την αριθ. 9036/17-01-2014 απόφαση του 
Προέδρου ΕΟΦ βάσει των διατάξεων του   αρ.26 του Ν.4024/11.  
 2. Οι προσφορές  θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς 
     τα   κάτωθι :
     Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
     Ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό
     Ο αριθμός της διακήρυξης
     Η ημερομηνία του διαγωνισμού 
    Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 
 3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
    α) Υποβάλλεται   υποχρεωτικά επί ποινή  απόρριψης  υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 
    άρθ. 8 του   Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε   ισχύει , με θεώρηση του γνησίου της
    υπογραφής  στην οποία: 
   Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες  δεν 
    τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ότι,  μέχρι και την ημέρα υποβολής της
    προσφοράς τους, η επιχείρησή τους δεν τελεί υπό κοινή  εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και 
    επίσης,  ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης  απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
     Ότι αυτός που την κάνει έλαβε γνώση  των   όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται    
    ανεπιφύλακτα στο  σύνολό τους και χωρίς  καμία  επιφύλαξη.
    Ότι δεν έχει αποκλεισθεί από  διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο και δεν έχει 
    κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου.
    Οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με  αμετάκλητη απόφαση .
     Η  προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους  όρους της  παρούσας Διακήρυξης, τα στοιχεία που 
    αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και  ακριβή.
    Ότι παραιτείται  από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης , για οποιαδήποτε απόφαση του Ε.Ο.Φ. ,  ιδίως 
    της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή  της υπαναχώρησης του Ε.Ο.Φ.  , ή της 
       κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης.     
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Σημειώνεται ότι η ημερομηνία σύνταξης της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να 
συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς , ώστε να καλύπτει και την ημερομηνία   αυτή. 
Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία προγενέστερη εκείνης της υποβολής της προσφοράς δεν  καλύπτει 
τις απαιτήσεις της προκήρυξης , αφού βεβαιώνοντας την ανυπαρξία των ανωτέρω, σε μελλοντική 
ημερομηνία είναι αυτονόητα ανακριβής. 

Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα 
στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από έντυπο όπου ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση σε 
σχέση με τις προδιαγραφές της  συνημμένης κατάστασης τη διακήρυξης. Περιπτώσεις προσφορών που 
παρουσιάζουν αποκλίσεις  από  τους όρους της διακήρυξης δεν θα   απορρίπτονται υπό την 
προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια    Επιτροπή. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. 
Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση 
που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε  ξεχωριστή 
στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. 
Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ 
ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται 
σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε 
ή προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.                   

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία 
τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.    

 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. 

4. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και 
δακτυλογραφημένα σε σφραγισμένο φάκελο.

5.Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία, όλες τις 
   εργάσιμες ημέρες  από το Τμήμα Προμηθειών. 
   Ειδικές διευκρινήσεις σχετικά με τεχνικές προδιαγραφές λαμβάνονται από τη Διεύθυνση
   Οργάνωσης και Πληροφορικής (τηλ. 213 2040252) 
6. Η αποσφράγιση του κυρίου φακέλου της προσφοράς θα γίνει από την αρμόδια  τριμελή Επιτροπή  
    του πρόχειρου διαγωνισμού( άρθρο 38 παρ.6 του Π.Δ. 118/07) παρουσία μόνον αυτών που  
    υπέβαλλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την κάτωθι διαδικασία: 
    α) Μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής όλοι οι φάκελοι των προσφορών που 
     κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δηλ. μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με 
    την οικεία διακήρυξη και αποσφραγίζονται. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα, δεν 
    αποσφραγίζονται ,αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή.
   β) Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ,εφόσον το επιθυμούν, λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα ,των
      δικαιολογητικών και τεχνικών στοιχείων  κατά την ημέρα και ώρα αποσφράγισής των φακέλων ή
      σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει η αρμόδια Επιτροπή  
   γ) Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ,εφόσον το επιθυμούν, λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα ,των   
    οικονομικών στοιχείων της προσφοράς κατά την ημέρα και ώρα αποσφράγισής της οικονομικής 
    προσφοράς.
 7. Οι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
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 8. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την
    επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Όποιος έχει καταθέσει προσφορά δεσμεύεται από αυτή 
    να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, στην    περίπτωση που κατακυρωθεί ο διαγωνισμός σ’ αυτόν,
    εκτός αν εμφανισθεί περίπτωση ανωτέρας βίας.
9. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης στο διαγωνισμό δεν απαιτείται (άρθρο 25 παρ 9 
     του  ΠΔ118/07). 
10. Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή : 
    Με βάση το άρθρο, (άρθρο 10 Ν. 187/1943 άρθρο 22 Π.Δ.422/1981).   
    α) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3,072 %
    β) Κράτηση 2%  βάσει  του  άρθρου 3 Ν.3580/2007     
    γ) Κράτηση 0,10%  βάσει  του  άρθρου 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011
    Παρακράτηση φόρου με βάση το άρθρο 24 του Ν 2198/94, ποσοστό 8%.
11. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο   
      οργάνου του φορέα που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη 
      ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ και τον καλεί εντός δέκα(10) 
      ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.                           
      Η προθεσμία  των δέκα(10) ημερών μπορεί να συντμηθεί όχι περισσότερο του 
      ημίσεως, σε  περιπτώσεις επείγουσας προμήθειας – ανάθεσης.
     Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη 
     προθεσμία ο Ε.Ο.Φ. απευθύνεται στον επόμενο στην κατάταξη μειοδότη προμηθευτή.
12. Η προσφέροντες δεσμεύονται για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και σύμφωνα με τους 
      όρους που αναφέροντα που αναφέρονται στις  προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης  .  
13.  Η  παροχή  των  υπηρεσιών  θα  γίνεται  τμηματικά,  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της  υπηρεσίας  και 

σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στις προδιαγραφές.
14.Κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Οργάνωσης & Πληροφορικής του ΕΟΦ ο μειοδότης κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή ,εφόσον 
δεν  πραγματοποιεί  τις  εργασίες  που απαιτούνται  (και  με τον  τρόπο που καθορίζεται  )  από  τις 
προδιαγραφές μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή 
του (λόγοι ανωτέρας βίας ,έλλειψη ανταλλακτικών) και ευθύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα 
προκύψει από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

15. Η παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή,
      με τη σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων, κατόπιν πιστοποίησης εκτέλεσης αυτών από την αρμόδια 
      Δ/νση και η πληρωμή τους θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής   
     Τα  απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35  του 
     Π.Δ. 118/07 .
16. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με το διαγωνισμό , 
     εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.
17. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από 
      το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ε.Ο.Φ.
              

                                                                           
                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ
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                                                                             ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Η25-6ΘΥ 

                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1 Η συντήρηση περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό Η/Υ  και  εκτυπωτών που 
περιλαμβάνονται στον πίνακα 2. 

2 Ο αριθμός των μηχανημάτων μπορεί να αυξομειωθεί κατά 10% στην περίοδο 
διάρκειας της σύμβασης.

3 Ο ανάδοχος θα προβαίνει στην επισκευή – εγκατάσταση - συντήρηση του 
μηχανογραφικού εξοπλισμού στο χώρο που θα υποδείξει η διεύθυνση 
Πληροφορικής του ΕΟΦ, εντός του κτηρίου του ΕΟΦ, υπό την επιτήρηση 
και τις υποδείξεις αρμοδίου υπαλλήλου της Δ/νσης Πληροφορικής του ΕΟΦ. 
H επισκευή ή άλλη εργασία που ανήκει στη σύμβαση θα πραγματοποιείται 
την επόμενη εργάσιμη από τη στιγμή ειδοποίησης του αναδόχου. 

4 Στις επισκευές που επιβαρύνουν τον ανάδοχο δεν συμπεριλαμβάνονται τα 
αναλώσιμα και υλικά ανταλλακτικά π.χ. (toners, σκληροί δίσκοι, 
τροφοδοτικά, μνήμες κα) τα οποία πρέπει να παρέχονται από τη Δ/νση 
Πληροφορικής του ΕΟΦ.

5 Ο χρόνος ανταπόκρισης του ανάδοχου στην κλήση βλάβης ή εγκατάστασης ή 
επισκευής θα είναι το αργότερο την επομένη εργάσιμη από την στιγμή της 
ειδοποίησης.

6 Στην περίπτωση όπου ένα μηχάνημα κρίνεται ότι δεν μπορεί να 
επισκευαστεί, o ανάδοχος θα ενημερώνει και θα τεκμηριώνει εγγράφως για 
το ζήτημα η Δ/νση Πληροφορικής του ΕΟΦ.

7 Στην σύμβαση θα συμπεριληφθεί μηχανογραφικός εξοπλισμός ο οποίος θα 
προμηθευτεί το τρέχον έτος ο ΕΟΦ 

8 Ο ανάδοχος κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νση  Πληροφορικής θα προβαίνει 
3 φορές το χρόνο σε προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού που 
περιλαμβάνεται στον πίνακα 2, η οποία θα περιλαμβάνει τον καθαρισμό με 
αέρα του εσωτερικού των υπολογιστών και εκτυπωτών και τον έλεγχο των 
ανεμιστήρων τους.
 Ειδικά για τους υπολογιστές θα εκτελούνται επίσης και οι εξής εργασίες 3 
φορές το χρόνο: 
Α) Έλεγχος και εγκατάσταση όλων των διαθέσιμων ενημερώσεων 
λογισμικού (Updates) για όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές σε κάθε 
χρήστη.
Β) Επιβεβαίωση σε συνεννόηση με το χειριστή του υπολογιστή ότι έχει γίνει 
λήψη αντιγράφου ασφαλείας (Backup). Εάν δεν έχει κάνει ο χειριστής 
αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει ο τεχνικός να δώσει αναλυτικές οδηγίες στον 
χειριστή για την σωστή εκτέλεση και να του παρέχει όποια βοήθεια χρειαστεί 
ώστε να εκτελεστεί η λήψη του αντίγραφου ασφαλείας.
Γ) Εκτέλεση των προγραμμάτων εκκαθάρισης δίσκου, και αναδιοργάνωσης 
δίσκου που παρέχονται από το εγκατεστημένο λειτουργικό.
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Δ) Επιβεβαίωση ότι το εγκατεστημένο λογισμικό προστασίας από ιούς είναι 
ενημερωμένο και σε πλήρη λειτουργία.
Ε) Έλεγχος και καταγραφή του  S.M.A.R.T. των σκληρών δίσκων όλων των 
χρηστών.

Ειδικά για τους εκτυπωτές θα γίνεται επίσης 3 φορές το χρόνο έλεγχος:
Α) Ότι τα ράουλα προώθησης του χαρτιού είναι καθαρά από υπολείμματα 
χαρτιού και σε καλή κατάσταση.
Β) Καταγραφή συνολικού αριθμού εκτυπωμένων σελίδων.
Γ) Εκτίμηση κατάστασης φούρνου εκτυπωτή και γραναζιών μετάδοσης 
κίνησης.
Εάν παρατηρηθούν φθορές θα προγραμματίζεται η επισκευή της  συσκευής 
και η αντικατάσταση των φθαρμένων εξαρτημάτων. 
 
Κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών συμπληρώνεται το ειδικό 
έντυπο (φόρμα συντήρησης εξοπλισμού του ΕΟΦ) που περιλαμβάνει το 
σειριακό αριθμό της συσκευής την ημερομηνία εκτέλεσης της συντήρησης 
και τις υπογραφές του τεχνικού και του χειριστή.       

9 Για την διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει απώλεια δεδομένων στις παρακάτω 
περιπτώσεις συντήρησης – εγκατάστασης – επισκευής :

1) Εγκατάσταση νέου υπολογιστή σε μία θέση εργασίας
2) Μεταφορά χρήστη από μία θέση εργασίας σε άλλη 
3) Πριν από οποιαδήποτε επισκευή  Υπολογιστή
4) Αλλαγή χρήστη από ομάδα εργασίας σε άλλη ομάδα ή Domain
5) Αλλαγή υπολογιστή σε θέση εργασίας
6) Επανεγκατάσταση λειτουργικού και εφαρμογών.

Επιβάλλεται η λήψη αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων του χρήστη και 
λήψη εικόνας του σκληρού δίσκου (disk image). Ώστε να είναι δυνατή η 
επαναφορά στην προηγούμενη της επισκευής  κατάσταση. Κατά την 
εκτέλεση των παραπάνω εργασιών συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο (φόρμα 
επισκευής-εγκατάστασης εξοπλισμού του ΕΟΦ) που περιλαμβάνει το 
σειριακό αριθμό της συσκευής την ημερομηνία εκτέλεσης της συντήρησης 
και τις υπογραφές του τεχνικού και του υπεύθυνου της Δ/νσης 
Πληροφορικής του ΕΟΦ.

10 Λόγω παραλαβής νέου εξοπλισμού θα χρειαστεί να γίνει εγκατάσταση εκ 
νέου του λειτουργικού, λογισμικού και αναβαθμίσεων, εφαρμογών, 
μεταφορά email και αρχείων, σύνδεση σε δίκτυο και εγκατάσταση 
εκτυπωτών σε 80 υπολογιστές κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Οι παραπάνω 
εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης 
στο χώρο που θα υποδείξει η διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΟΦ, εντός του 
κτηρίου του ΕΟΦ, υπό την επιτήρηση και τις υποδείξεις αρμοδίου 
υπαλλήλου της Δ/νσης Πληροφορικής του ΕΟΦ. Για όλες τις εγκαταστάσεις 
επιβάλλεται η λήψη αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων του χρήστη και 
λήψη εικόνας του σκληρού δίσκου (disk image).    

11 Κάλυψη εξόδων για αποστολή σε εξειδικευμένο εργαστήριο ανάκτησης 
δεδομένων 2 σκληρών δίσκων. Το εργαστήριο μπορεί να βρίσκεται τοπικά ή 
και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τηρεί προδιαγραφές εμπιστευτικότητας 
των ανακτηθέντων δεδομένων. Πρέπει να έχει δυνατότητα ανοίγματος του 
περιβλήματος του σκληρού δίσκου σε “καθαρό δωμάτιο” και 
αντικατάστασης μαγνητικών κεφαλών. 
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12 Εγκατάσταση νέου λογισμικού προστασίας από ιούς κατά τη λήξη του 
παλαιού. Αυτή η εργασία θα γίνει τμηματικά σε όλους τους υπολογιστές 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

13 Παρουσία τεχνικού δύο (2) μέρες την εβδομάδα κατά τις εργάσιμες μέρες 
στο χώρο του ΕΟΦ

14 Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα έτος από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης

15 Έλεγχος της αγοράς και παροχή σχετικών πληροφοριών στη Δ/νση 
Πληροφορικής για θέματα προμήθειας εξοπλισμού προσωπικών Η/Υ και 
εκτυπωτών

16 Συμμετοχή στην κατάρτιση των προδιαγραφών για προσωπικούς Η/Υ και 
εκτυπωτές του επόμενου διαγωνισμού ,καθώς και συμμετοχή στην τεχνική 
αξιολόγηση μετά τη διακήρυξη του διαγωνισμού

Πίνακας  2  Πλήθος και τύπος Μηχανογραφικού εξοπλισμού

Μοντέλο Συσκευής Σύνολο τεμαχίων
HP Compaq DC 7900 46
HP 6005 Pro MT 85
Dell Optiplex GX330 15
Dell Optiplex GX620 40
Dell Optoplex 390 35
Dell Latitude 15
10 Επιτραπέζιοι υπολογιστές  μετά από 
διαγωνισμό που εκκρεμεί

10

8 φορητοί υπολογιστές μετά από διαγωνισμό 
που εκκρεμεί

8

8 εκτυπωτές μετά από διαγωνισμό που 
εκκρεμεί

8

HP Laserjet 2015n 20
HP Laserjet 3005n 5
HP Laserjet P2055dn 35
HP Laserjet P1606dn 20
Kyocera FX3820N 5
HP Color Laserjet CM2320FXI 4
Xerox Phaser 7400 1
HP Color Laserjet CP3525dn 5
HP Laserjet 4200 2
HP Colorjet CD3505dn 1
HP Color Laserjet CD2025 1
LAptops 20
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    ΙΙ               ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κατηγορία I : Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ (1) : 90%
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΡΙΚΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Συμφωνία  με  τις  τεχνικές 

προδιαγραφές 
100%

Κατηγορία II : Εγγύηση - Υποστήριξη – Χρόνος παράδοσης- Προσφορά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ (2): 10%
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΜΕΡΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 Εγγύηση καλής 
λειτουργίας ,  στοιχεία 
τεχνικής υποστήριξης 
(παρεχόμενο service από 
τον προμηθευτή, ύπαρξη 
ανταλλακτικών)

90%

2 Χρόνος παράδοσης 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    ΙΙΙ  ΤΡΟΠΟΣ   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ  ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
O μικρότερος λόγος Τ/ Β μας δείχνει την συμφερόμενη προσφορά, όπου
Τ  (Συγκριτική  τιμή)     =   η  τιμή  προσφοράς  και  το  κόστος  εγκατάστασης,  λειτουργίας  και  
συντήρησης  για τα δύο (2) χρόνια μετά την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας.
Β (Σταθμισμένη βαθμολογία) =   το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας των  κατηγοριών 
αξιολόγησης  Ι, ΙΙ.
Η μικρότερη δυνατή βαθμολογία  είναι  οι εκατό (100) βαθμοί εφόσον οι τεχνικές προσφορές 
καλύπτουν ακριβώς τις τεχνικές προδιαγραφές και η μέγιστη δυνατή είναι εκατόν δέκα (110) 
βαθμοί  εφόσον  οι  τεχνικές  προσφορές  υπερκαλύπτουν  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της 
διακήρυξης. 
Σημείωση: Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ», αν υφίσταται,  του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών θα αναγράφεται ο 
αύξων  αριθμός,  η   σελίδα  και  στίχος  του  τεχνικού  εγχειριδίου,  εγγράφου  ή  δημοσιεύματος  με  το  οποίου 
υποστηρίζονται  οι  σημειωθείσες  πληροφορίες  .  Το  συγκεκριμένο  χαρακτηριστικό  θα  έχει  εντοπισθεί  και 
υπογραμμισθεί και θα αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των  τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρεται. Η 
σημείωση αυτή σε περίπτωση που δεν εφαρμοστεί  στην υποβληθείσα προσφορά μπορεί και να αποτελέσει, 
κατά την κρίση της σχετικής επιτροπής αξιολόγησης, και λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
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