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  Έχοντας υπόψη :  
1.Τις διατάξεις : 
    α.  Του Ν. 1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση και Αρμοδιότητες του ΕΟΦ» , όπως τροποποιήθηκε  
        και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 
    β.  Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα κ.λ.π.». 
    γ.  Του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν.2362/95, όπως αναπροσαρμόσθηκαν  
        με την αριθ.35130/739/9-8-201 (ΦΕΚ 1291/B/10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.  
    δ.  Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
    ε.  Του Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και       
         Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 
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 ».  
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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  
       Φορέων Υγείας Π.Π.Υ.Υ. 2012»  
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. 94799/10-12-2013 απόφαση του Προέδρου ΕΟΦ περί έγκρισης σκοπιμότητας 
      της εν λόγω προμήθειας για τις ανάγκες του Οργανισμού 
8.   Την αριθ. 13138/30-01-2014 απόφαση του Προέδρου  του ΕΟΦ, περί ανάληψης υποχρέωσης,  
      σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού.  
     ( ΚΑΕ 7123 αριθ. 5 καταχώρηση στο βιβλίο  Εγκρίσεων & Εντολών της Υπηρεσίας μας ). 
9. Την αριθμ. 47804/02-06-2014 απόφαση του Προέδρου ΕΟΦ για τη Διενέργεια επανάληψης 
    του πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών 
                               Π  Ρ  Ο Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ο  Υ  Μ  Ε 
 
Την επανάληψη διενέργειας του Πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια είκοσι έξι (26) 
επιτραπέζιων Η/Υ (cpv:30213300-8), σύμφωνα με την ποσότητα και 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 
είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι ευρώ (23.736,00) € , 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 (3ος όροφος) Δ/νση Οικονομικού - Τμήμα 
Προμηθειών , Μεσογείων 284, Χολαργός, μέχρι την 25/06/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 
π.μ. ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού , όπου θα παραληφθούν από  την Επιτροπή του διαγωνισμού, 
η οποία έχει συγκροτηθεί με την αριθ.  9036/17-01-2014 απόφαση του Προέδρου ΕΟΦ βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4024/11 . 
 
Οι υποψήφιοι Προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο τις προσφορές τους, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την 
απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.                                                                                                         
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των 
προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε 
υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, 
θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί 
Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 
παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
 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   
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   Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία, όλες τις  
   εργάσιμες ημέρες  από το Τμήμα Προμηθειών (213 2040472-73).  
   Ειδικές διευκρινήσεις σχετικά με τεχνικές προδιαγραφές λαμβάνονται από τη Διεύθυνση 
   Οργάνωσης και Πληροφορικής (τηλ. 213 2040302 -252)  
 
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  και η οποία θα αναφέρεται : 
    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.  

    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» 
 
    Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι οι προδιαγραφές και οι όροι που αναφέρονται στο Παράρτημα  
    της  Διακήρυξης.      
     Στο συγκεκριμένο φάκελο της  προσφοράς θα υπάρχουν τα στοιχεία  που  αναφέρονται στο   
    Παράρτημα  της  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. 
 
  - 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 , θα αναγράφονται  δε ολογράφως και αριθμητικώς. 
    Προσφορές που δεν δίδουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση  ευρώ σε ξένο  νόμισμα θα  
    απορρίπτονται ως απαράδεκτες.     
     Η  οικονομική προσφορά πρέπει να  περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού την συνημμένη  
    κατάσταση  των ειδών σύμφωνα με την  παρούσα  διακήρυξη    συμπληρωμένο ευκρινώς με την  
    τιμή μονάδος και την τιμή ποσότητας του κάθε    προσφερόμενου είδους χωρίς Φ.Π.Α.   
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    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.  
   Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό  
   ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.          
   Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς 
   οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό  αυτό θα ζητείται από τον  
   υποψήφιο προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς. Εάν και  
   μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα  
   χαμηλές, η  προσφορά θα απορρίπτεται. 
    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. 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    
   οικονομικών στοιχείων της προσφοράς κατά την ημέρα και ώρα αποσφράγισής τους που  
   θα αποφασίσει η Επιτροπή. 
 
 6. Οι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
7. 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. 
 
8. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει την προμήθεια σε περισσότερους   από  έναν  
μειοδότες. Διευκρινίζεται  ότι  η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα    κατακύρωσης μεγαλύτερης                                                                                           
ποσότητας μέχρι ποσοστού 30% ή μικρότερης της προκηρυχθείσας ποσότητας μέχρι ποσοστού 
50%.(άρθρο 21 παρ. α ΠΔ 118/07).  
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την  διακήρυξη ποσοστού    
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον Προμηθευτή. 
Κατά λοιπά όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παρ.α, β ,δ , ε και ζ εδαφ. i&ii   
 
9.Τα είδη προς προμήθεια θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους στο 
Παράρτημα της διακήρυξης. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να προσκομίσουν τυχόν διευκρινήσεις επί 
των ειδών οι συμμετέχοντες και δεν προσκομισθούν  η προσφορά θα  απορρίπτεται. 
 
10.Οι προμηθευτές υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολον των ειδών  και  
συγκεκριμένα τη συμπλήρωση προσφοράς για όλα τα είδη που περιλαμβάνονται  στο παράρτημα των 
τεχνικών προδιαγραφών.  
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11. Η αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη  
Συμφερότερη  Προσφορά (Σ.Π.) στο σύνολο των ειδών όπως αναφέρονται  στο παράρτημα των 
τεχνικών προδιαγραφών. 
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων των μια προσφορών ,για το σύνολον των ειδών  με την ίδια τιμή  
η κατακύρωση γίνεται στο σύνολο των προμηθευτών που  μειοδότησαν  εξίσου το σύνολο της 
ποσότητας για το συγκεκριμένο είδος. 
 
12. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται . Για την καλή εκτέλεση των όρων της 
     Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να  
     καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.  
     Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς  
     υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της 
     στην Τράπεζα. Η  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, παραδίδεται στον δικαιούχο  
    προμηθευτή, από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ, για επιστροφή της στην Τράπεζα , μετά την  
    οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού είδους. (άρθρο 25 παρ 9   
    του  ΠΔ118/07). 
 
13.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 55 του Ν 2238/94, ποσοστό 4%. 
 
14. 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. 
 
15. Χρόνος παράδοσης σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, 
      στο κτίριο του ΕΟΦ Μεσογείων 284. Πρέπει να αναγράφεται  στην προσφορά του  
     κάθε συμμετέχοντος στο  διαγωνισμό.  
    Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα   
    απορρίπτεται.   
 
16. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με 
      επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων  
     (Π.Δ. 118/2007 αρ. 26) ή να μετατίθεται . 
 
17. 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 καλείται άμεσα ο προμηθευτής να προσέλθει για την  
      υπογραφή της σχετικής σύμβασης καθόσον η προμήθεια χαρακτηρίζεται επείγουσα.                       
     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. 
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18. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη  
     παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στα   άρθρα 27 , 28, 32,33  
     και 34 του ΠΔ 118/07.  
 19. Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους ,θα γίνει με εξόφληση  του 100% της    συμβατικής αξίας  
      μετά την  οριστική ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή του  συμβατικού είδους ,από την Υπηρεσία 
      του Φορέα για την οποία προορίζεται).                                                                                       
      Τα  απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35  του  Π.Δ. 118/07. 
 
20. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με τον διαγωνισμό,  
      εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές 
 
21. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από  
      το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 

 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ε.Ο.Φ. 
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ 
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                                                                                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ        
 

                                                                                                                           ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή   

 

 Γενικά      
1.  Ο προσφερόμενος Η/Υ να φέρει πιστοποιήσεις  

για εξοικονόμηση ενέργειας (EUPLOT ή EPA 
Energy Star),  και προστασίας του περιβάλλοντος 
(ROHS) 

ΝΑΙ     

2.  Να αναφερθούν τα επίπεδα θορύβου. ΝΑΙ     
3.  Η κατασκευάστρια εταιρεία να έχει πιστοποιηθεί 

κατά ISO 9001 
NAI     

4.  Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του 
μικροϋπολογιστή (κεντρική μονάδα, οθόνη, κλπ) 
να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια 
εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ 
αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι 
συσκευασμένα. 

NAI     

5.  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. 

NAI     

 Μητρική Πλακέτα      
6.  Δυνατότητα υποστήριξης επεξεργαστών με 2 

πυρήνες. 
ΝΑΙ     

7.  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη > 8GB     
 Επεξεργαστής      

8.      Τύπος επεξεργαστή                                             
Συχνότητα λειτουργίας     
 Συνολική λανθάνουσα μνήμη (cache)  

Η συνολική 
απόδοση του 

επεξεργαστή να 
είναι ισοδύναμη ή 
ανώτερη αυτής με 

τα παρακάτω  
χαρακτηριστικά  : 

 
Intel Core i5  
>3,20GHz  

>6 MB 
 

Η ισοδυναμία ή 
ανωτερότητα να 

τεκμηριωθεί βάση 
διεθνώς 

αναγνωρισμένων 
benchmarks 

    

 Μνήμη      
9.  Τεχνολογία μνήμης DDR3     
10.  Προσφερόμενη μνήμη > 4GB 1333MHz     

 Οπτικά Μέσα      
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11.  DVD+RW NAI     
12.  Τεχνολογίας εγγραφής Dual Layer ΝΑΙ     

 Σκληρός Δίσκος      
13.  Μέγεθος σκληρού δίσκου >500GB     
14.  Δίαυλος Επικοινωνίας SATA IIΙ     
15.  Cache >16MB     
16.  Maximum RPM > 7200 rpm     

 Άλλα μέσα αποθήκευσης      
17.  CARD READER NAI     

 Κουτί και τροφοδοτικό      
18.  Κουτί Desktop Tower     
19.  Τροφοδοτικό ΝΑΙ     

 Κάρτα γραφικών      
20.  Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών ΝΑΙ     
21.  Έξοδοι κάρτας VGA & DVI     

 Οθόνη      
22.  Τεχνολογία LED     
23.  Ονομαστική  διαγώνιος (ίντσες) >20”     
24.  Ωφέλιμη διαγώνιος (ίντσες) >20”     
25.  Μέγιστη Ανάλυση > 1600 x 900     
26.  Αριθμός χρωμάτων (να τεκμηριωθεί) Τουλαχιστον 16.7 

εκ. Χρώματα 
    

27.  Φωτεινότητα 200 cd/m²     
28.  Λόγος αντίθεσης 2.000.000:1     
29.  Xρόνος απόκρισης ≤ 5msec     
30.  Γωνία οριζόντιας θέασης (μοίρες) >160ο     
31.  Γωνίας κάθετης θέασης (μοίρες) >160ο     
32.  Πιστοποιήσεις TCO 05, 

Energy Star ή 
αντίστοιχο 
ευρωπαϊκό, 

ISO 9241-307 

    

 Κάρτα δικτύου      
33.  Ταχύτητα λειτουργίας 10/100/1000     

 Υποδοχές      
34.  USB θύρες (συνολικά) >8     
35.  USB θύρες  στο έμπροσθεν μέρος της μονάδας >2     
36.  USB 3.0 (διευκρινίστε τον τρόπο) >2     
37.  Audio (line-in/out, mic) Να αναφερθούν     

 Πληκτρολόγιο      
38.  Πληκτρολόγιο τύπου QWERTTY με Ελληνικά 

και Λατινικά Πλήκτρα 
NAI     

 Mouse      
39.  Οπτικής Τεχνολογίας NAI     
40.  Υποδοχή σύνδεσης USB     

 Audio      
41.  Ενσωματωμένα ηχεία ΝΑΙ     

 Λειτουργικό Σύστημα      
42.  Ο προσφερόμενος Η/Υ να φέρει το λειτουργικό 

σύστημα Microsoft Windows 7 Ultimate 64bit. 
NAI     

43.  Ο προσφερόμενος Η/Υ να είναι πιστοποιημένος 
για το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα . 

NAI     

 Ασφάλεια Υλικού      
44.  Κλειδαριά Kensington      

 Εγγυήσεις - Καλώδια      
45.  Για κάθε Η/Υ να υπάρχει ένα CD και ένα ΝΑΙ     



                                                                              

Ανήκει στη Διακ. 10 /2014 
 

Documentation για κάθε λογισμικό που 
προσφέρεται 

46.  Να προσφερθούν όλα τα καλώδια και οι 
αναγκαίοι οδηγοί για την κατάλληλη και 

απρόσκοπτη λειτουργία του Η/Υ. 

ΝΑΙ     

47.  Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να 
καλύπτεται από δωρεάν διεθνή (international) 
εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή, 3 

ετών. 
Η προσφερόμενη εγγύηση θα πρέπει να   

αναφέρεται γραπτά με παραπομπή σε επίσημα 
έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού. 

ΝΑΙ     

 Διάφορα      
48.  Τελευταία έκδοση Microsoft office, Ελληνικό 

pro, προεγκατεστημένο. 
ΝΑΙ     

49.  Να αναφερθούν τυχόν άλλα προγράμματα 
που παρέχονται από τον προμηθευτή. 

ΝΑΙ     
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               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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