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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού σε Η/Υ και περιφερειακά αυτών,
φορητούς υπολογιστές και παθητικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΔΕ 2021 της ΣΑΕ
Ε047 του έργου με κωδικό : 2020ΣΕ04700012"Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Σχολικών
Μονάδων, ΙΕΚ και Διοικητικών Υπηρεσιών Σιβιτανιδείου Σχολής"»
Κατόπιν της Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αριθμό πρωτοκόλλου
48821/26-4-2021 και με ΑΔΑ 9ΝΩΕ46ΜΤΛΡ-Χ53 με θέμα την ένταξη στο ΠΔΕ 2021 έργων και
καθορισμό οικονομικών στοιχείων ανά έργο,
και σύμφωνα με την με αριθ. 89/28-04-2021 και με ΑΔΑΜ : 21REQ008597410 απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος με την οποία εγκρίθηκαν:
α) η προμήθεια εξοπλισμού σε Η/Υ και περιφερειακά αυτών, φορητούς υπολογιστές και παθητικού
εξοπλισμού β) ποσό αντίστοιχης δαπάνης μέχρι 14.987,95 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ), σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021, της ΣΑΕ Ε047 του έργου
με κωδικό: 2020ΣΕ04700012, "Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Σχολικών Μονάδων, ΙΕΚ και
Διοικητικών Υπηρεσιών Σιβιτανιδείου Σχολής" και γ) οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού.
καλούνται
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά,
λαμβάνοντας υπόψη τους τα κατωτέρω:
1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο προς προμήθεια εξοπλισμός περιγράφεται και κατανέμεται ως εξής:
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Α΄ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: (1645,00 ΕΥΡΏ ΠΡΟ ΦΠΑ)
2039,80 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤ. ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ»
Α.1 Ανακατασκευασμένος Σταθμός Εργασίας με Λογισμικό Office και Antivirus για 2 έτη,
πληκτρολόγιο, mouse)
Πέντε (5) τεμάχια
CPV 30213300-8
Εκτιμώμενη τιμή μονάδος προ ΦΠΑ 329,00 ευρώ
Αιτήματα: Δ/νση 1ου ΕΠΑ.Λ. για τις αίθουσες διδασκαλίας 220Β , 218Α, 218B, 216A, 216B
Β΄ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: (10.944,70 ΕΥΡΏ ΠΡΟ ΦΠΑ)
13.571,43 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΕΚ»
Β.1 Σταθμός εργασίας με οθόνη, λογισμικό Office και Antivirus για δύο έτη
Ένα (1) τεμάχιο
CPV 30213300-8
Εκτιμώμενη τιμή μονάδος προ ΦΠΑ 819 ευρώ
Αίτημα: Ιατρείο της Σχολής
Β.2 Φορητός Η/Υ High Performance με Λογισμικό Office και Antivirus για 2 έτη
Τρία (3) τεμάχια
CPV 30213000-5
Εκτιμώμενη τιμή μονάδος προ ΦΠΑ 1560,00 ευρώ
Αιτήματα: Διεύθυνση Τεχνικού
Β3. Λογισμικό
Β.3.1 Μία (1) Άδεια χρήσης (Academic version) Microsoft Office 19 STANDART Ελληνικά
(Αίτημα: Τμήμα προμηθειών και διαχείρισης υλικού)
Εκτιμώμενη τιμή μονάδος προ ΦΠΑ 67,90 ευρώ
Β.3.2 Δύο (2) Ετήσιες Άδειες AutoCAD (Αίτημα: Διεύθυνση Τεχνικού)
Εκτιμώμενη τιμή μονάδος προ ΦΠΑ 2.029,00 ευρώ
Β.3.3 Τρεις (3) Άδειες WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic (Αίτημα:
Τμήμα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων για τον κεντρικό server)
Εκτιμώμενη τιμή μονάδος προ ΦΠΑ 278,00 ευρώ
CPV 48900000-7
Β.4 Πολυμηχάνημα τύπου inkjet έγχρωμο, scan, print, copy , wifi
Δύο (2) τεμάχια
CPV 42991200-1
Εκτιμώμενη τιμή μονάδος προ ΦΠΑ 242,90 ευρώ
Αιτήματα: Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση 1ου ΕΠΑ.Λ.
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Γ΄ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: (2.398,25 ΕΥΡΏ ΠΡΟ ΦΠΑ)
2.973,83 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΕΚ»
Παθητικός εξοπλισμός (όπως ο κατωτέρω πίνακας)
Αιτήματα: Τμήμα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και Διεύθυνση 1ου ΕΠΑΛ για αίθουσες
220Β , 218Α, 218B, 216A, 216B
CPV 32580000-2
Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Εκτιμώμενη Τιμή Μονάδος σε Ευρώ

ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ

προ ΦΠΑ

Καμπίνα RACK 9U
600mmX500mmX450mm
Καλώδιο UTP Cat6 4Z DCA S2 D2
A1 μπλε PANDUIT
Κουτί Επίτοιχο 2θέσεων UTP/FTP
λευκό PANDUIT
Patch cord χαλκού U/UTP CAT6 0,5m
λευκό
U/UTP Jack RJ45 8(8) CAT 6 Μαύρο
PANDUIT-MINI-COM
U/UTP Jack RJ45 8(8) CAT 6 Λευκό
PANDUIT-MINI-COM
Patch cord χαλκού U/UTP CAT6 1m
λευκό
Patch cord χαλκού U/UTP CAT6 0,5m
μπλέ
Patch panel κενό 24θέσεων 1U
PANDUIT-MINI-COM
U/UTP Clips RJ45 8(8) CAT 6
Διαφανές Central
Παξιμάδι τετράγωνο με ελατήριο Μ6
Central

5

159,98 €

915

0,40 €

45

1,89 €

30

2,83 €

70

4,95 €

70

4,95 €

20

2,83 €

30

3,74 €

6

21,10 €

100

0,30 €

100

0,44

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (τεχνικές προδιαγραφές και άλλες απαιτήσεις)
περιλαμβάνονται

στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

A:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της παρούσας.
1.2. Προϋπολογισθείσα δαπάνη
Ο προϋπολογισμός του συνόλου των υπό προμήθεια αντικειμένων ανέρχεται στο ποσό των
14.987,95

€

μη

συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.,

ήτοι

στο

ποσό

των

18.585,06

€

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του ΠΔΕ 2021 της ΣΑΕ Ε047 του έργου με κωδικό :
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2020ΣΕ04700012, "Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Σχολικών Μονάδων, ΙΕΚ και Διοικητικών
Υπηρεσιών Σιβιτανιδείου Σχολής".
Το ποσό της προσφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά ομάδα ειδών
όπως περιγράφεται ανωτέρω στο άρθρο 1.1. Η εκτιμώμενη δαπάνη που σημειώνεται ανά τεμάχιο στα
είδη της κάθε ομάδας δεν είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, αλλά
βοηθητική για την υποβολή της προσφοράς τους.
2.ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή ή courier μέχρι και τις 25/05/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος (ισόγειο κεντρικού κτιρίου, Θεσσαλονίκης 151,
176 10 Καλλιθέα), εντός σφραγισμένου φακέλου, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η
λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», προς το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού της Σιβιτανιδείου
Σχολής για την προμήθεια εξοπλισμού σε Η/Υ και περιφερειακά αυτών, φορητούς υπολογιστές
και παθητικού εξοπλισμού». Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η ΣΔΣΤΕ δεν φέρει
καμία ευθύνη για τον χρόνο παράδοσης και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα
αποσταλούν. Προσφορές που θα υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την παραπάνω καταληκτική
ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στους
αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχτούν. Λόγω του ενδεχομένου τηλεδιάσκεψης της επιτροπής αξιολόγησης,
όπως προβλέπεται λόγω της πανδημίας Covid 19, οι προμηθευτές θα είναι υποχρεωμένοι να αποστείλουν,
εφόσον τους ζητηθεί , το σύνολο των εγγράφων της προσφοράς τους και σε ηλεκτρονική μορφή.

3.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που
λειτουργούν νόμιμα και των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση
αντικείμενο. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων)
ένας ή περισσότεροι από τους λόγους του άρθρου 73 παρ.1 και 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016.
4.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος προσφοράς θα είναι ενιαίος και θα περιλαμβάνει:
Α.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία θα δηλώνεται ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς α)Τηρούν τις υποχρεώσεις που
απορρέουν

από

τις

διατάξεις

του

άρθρου

18

του

ν.

4412/2016

(περί

περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας β) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των παραγρ.
1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία
ανάθεσης σύμβασης γ) Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους
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της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος δ) Θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα,
όταν τους ζητηθούν, προκειμένου να αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων.
Β. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ως ακολούθως:
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή

εμπορικού μητρώου ή άλλης αρμόδιας αρχής (πχ φορολογικής) του κράτους εγκατάστασης και σε
περίπτωση νομικού προσώπου ,πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης και

νομιμοποιητικό

έγγραφο σύστασης της εταιρείας.
Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ η οποία θα συνταχθεί και θα υπογραφεί (με πλήρη στοιχεία του
οικονομικού φορέα, επωνυμία, Α.Φ.Μ., υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου, κ.λπ.), ,
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Τεχνικές προδιαγραφές και πίνακας συμμόρφωσης της

παρούσας, όπου στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να
συμπληρώσει είτε ΝΑΙ είτε ΟΧΙ, αναλόγως αν το προσφερόμενο είδος πληροί ή όχι την αντίστοιχη
προδιαγραφή ή να περιγράψει αναλυτικά το κάθε στοιχείο.
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η οποία θα συνταχθεί και θα υπογραφεί (με πλήρη στοιχεία του
οικονομικού φορέα, επωνυμία, Α.Φ.Μ., υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου, κλπ),
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της παρούσας.
Προϋποθέσεις αποδοχής οικονομικής προσφοράς:
• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για όσες από τις τρεις ομάδες ειδών επιθυμούν για
τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας και η προσφορά να μην υπερβαίνει το
ανώτατο όριο δαπάνης μαζί με το ΦΠΑ που ορίζεται ανά ομάδα.

Η τιμή θα δίνεται σε ΕΥΡΩ συνυπολογιζομένων και των νομίμων κρατήσεων και

όλων των

εισφορών κ.λπ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το Δημόσιο Λογιστικό,
ως εξής:
Ανά είδος χωρίς Φ.Π.Α.,
Συνολικό κόστος όλης της απαιτούμενης ποσότητας ανά είδος χωρίς Φ.Π.Α.
Συνολικό κόστος όλων των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
Ποσοστό και ποσό αναλογούντος Φ.Π.Α.
Τελικό συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αριθμητικώς και ολογράφως.
• Μέσα στην δαπάνη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής του εξοπλισμού.
• Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης μπορεί να περιέχει έως δύο δεκαδικά ψηφία
• Να μην καθορίζει σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα
• Να μην θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.

Χρόνος ισχύος οικονομικής προσφοράς : εκατόν είκοσι (120) ημέρες (από την επομένη διενέργειας
της διαδικασίας αξιολόγησης).
5.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή.

Θα επιλεγεί ο

οικονομικός φορέας που θα καταθέσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
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τιμής (χαμηλότερη τιμή), εφόσον η προσφορά του γίνει αποδεκτή από τεχνικής άποψης και πληροί τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει
κλήρωση. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών, ως εκ τούτου είναι
δυνατόν να προκύψουν από ένας έως τρεις ανάδοχοι οικονομικοί φορείς.
Η Σιβιτανίδειος Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις και πρόσθετη πληροφόρηση,
εφόσον το κρίνει αναγκαίο.
6.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση του συνόλου των κατατιθέμενων προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Ανάθεσης,
Αξιολόγησης και Επιλογής και πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης στον Ανάδοχο και την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης απαιτείται η υποβολή των:
Α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα
του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου
Β) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία,
τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση
Γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

Δ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
Ε) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.
ΣΤ) Πιστοποιητικά με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλόλητα των προϊόντων ως εξής:

-Πιστοποιητικό Κατασκευαστή ISO 9001 και Energy Star ή ισοδύναμα για τους φορητούς υπολογιστές
(Β2) είδος
-Πιστοποιητικά Energy Star, EPEAT, TCO ή ισοδύναμα για την οθόνη του σταθερού Η/Υ (Β1) είδος
7.ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για
τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας και η σύμβαση παραταθεί μετά από αίτημα
του αναδόχου και αποδοχή του αιτήματος από την Αναθέτουσα Αρχή με αντίστοιχη απόφασή της. Τα
παραδοτέα ελέγχονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Προμηθειών της ΣΔΣΤΕ, η οποία συντάσσει πρακτικό παραλαβής. Με το ως άνω πρακτικό η παραπάνω
Επιτροπή εισηγείται και την οριστική παραλαβή του έργου του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους και τις
προδιαγραφές της πρόσκλησης και της υπογραφείσας σύμβασης.
8.ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Τα υπό προμήθεια αντικείμενα θα παραδοθούν στην έδρα της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και
Επαγγελμάτων, ΤΚ 17610) και τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης της προμήθειας θα βαρύνουν εξ
ολοκλήρου τον Ανάδοχο.

21PROC008620795 2021-05-18
9.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Ανάδοχος θα λάβει το 100% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος μετά την οριστική
παραλαβή, από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, του
συνόλου της προμήθειας. Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες
αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της
Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης, στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται και όλες οι υπέρ
τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία. Η πληρωμή θα βαρύνει τον ΠΔΕ 2021 της ΣΑΕ Ε047 του έργου με κωδικό :
2020ΣΕ04700012, "Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Σχολικών Μονάδων, ΙΕΚ και
Διοικητικών Υπηρεσιών Σιβιτανιδείου Σχολής".
Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν:
1.

Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των προσφερόμενων ειδών από την
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της ΣΔΣΤΕ

2.

Τιμολόγιο του Αναδόχου στο οποίο θα αναγράφεται ο ενάριθμος 2020ΣΕ04700012

3.

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

4.

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

10.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίνονται από το Τμήμα
Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων τηλ. 210 4857643, Προϊστάμενος τμήματος: κος Αρβανίτης
Κωνσταντίνος.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην κεντρική ιστοσελίδα της Σιβιτανιδείου Σχολής.
ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Ο Γενικός Διευθυντής
του Ιδρύματος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ Τεχνικές προδιαγραφές και πίνακας συμμόρφωσης
Ο/Η .................................................... καταθέτει την τεχνική προσφορά του/της αποδεχόμενος/η
πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με αριθ. πρωτ. ...........................,
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Σχολής.
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ Α΄
Α1.Ανακατασκευασμένος Σταθμός Εργασίας/TΕΜΑΧΙΑ 5
A\A

Απαίτηση- Προδιαγραφή

1

Τύπος Κουτιού: USFF ή Tiny PC

2

Επεξεργαστής: i5 3rd Generation ή ανώτερος

3

Μνήμη: ≥ 8GB DDR3

4

Σκληρός δίσκος: ≥ 120GB SSD

5

Grade A: ΝΑΙ

6

DVD: NAI

7

Πληκτρολόγιο:ΝΑΙ

8

Mouse: ΝΑΙ

9
10

Λειτουργικό σύστημα: WINDOWS 10 Professional MAR στην
ελληνική γλώσσα
Κάθε υπολογιστής να συνοδεύεται από λογισμικό αντιικής
προστασίας τουλάχιστον 2ετούς διάρκειας (οι προδιαγραφές του
αναφέρονται παρακάτω)

11

Λογισμικό Αυτοματισμού γραφείου πλήρως εξελληνισμένο.
Να είναι η τελευταία ενημερωμένη έκδοση του κατασκευαστή.
Το εν λόγω λογισμικό να προσφερθεί υπό τη μορφή ενιαίας
σουίτας, σε πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον, η οποία να
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι επιμέρους εφαρμογές:
• λογισμικό επεξεργασίας κειμένου,
• λογισμικό επεξεργασίας φύλλων εργασίας,
• λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων

12

Εγγύηση: ≥ 1 έτος

Απάντηση
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ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ Β΄
Β1.ΕΠΩΝΥΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ Η/Υ ΤΕΜΑΧΙΑ:1
A\A

Απαίτηση- Προδιαγραφή

1

Επεξεργαστής: ≥10th Gen Intel Core i5

2

Μνήμη RAM: ≥8GB DDR4, 2666MHz

3

Σκληρός Δίσκος: ≥256GB M.2 Solid State Drive

4

Κάρτα γραφικών: Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα ή ανεξάρτητη με
μνήμη 2GB τουλάχιστον

5

Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ενσύρματο πληκτρολόγιο και
ποντίκι του ίδιου κατασκευαστή

6

Tροφοδοτικό: ≥240W

7

Λειτουργικό σύστημα: Προεγκατεστημένο WINDOWS 64 bit στην
έκδοση 10 professional (ή νεότερη) στην ελληνική γλώσσα

8

Κάθε υπολογιστής να συνοδεύεται από λογισμικό αντιικής
προστασίας τουλάχιστον 2ετούς διάρκειας

9

Λογισμικό Αυτοματισμού γραφείου πλήρως εξελληνισμένο.
Να είναι η τελευταία ενημερωμένη έκδοση του κατασκευαστή.
Το εν λόγω λογισμικό να προσφερθεί υπό τη μορφή ενιαίας σουίτας,
σε πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον, η οποία να περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστον τις κάτωθι επιμέρους εφαρμογές:
• λογισμικό επεξεργασίας κειμένου,
• λογισμικό επεξεργασίας φύλλων εργασίας,
• λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων

10

Εγγύηση: εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 3 έτη με επί τόπου
παραλαβή και παράδοση (on site)

11

Η εγγύηση να αποδεικνύεται με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

Απαίτηση- Προδιαγραφή Οθόνης
Μέγεθος Διαγωνίου: > 21,5''
Τεχνολογία οθόνης: TN ή καλύτερη
Ανάλυση οθόνης:≥ 1920 x 1080
Χρόνος απόκρισης: ≤ 6ms
Αναλογία οθόνης: 16:9
Αντίθεση: ≥1000:1
Φωτεινότητα: ≥ 250 cd/m²
Μέγεθος pixel: ≤0.250mm

Απάντηση
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9
10
11
12

Συνδεσιμότητα: 1x VGA port, 1x DisplayPort 1.2 ή 1× HDMI, SecurityLock Slot, Power Connector
Βάρος (κιλά): ≤4
Πιστοποιήσεις: Energy Star, EPEAT, TCO
Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το σταθερό υπολογιστή

13

Εγγύηση: εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 3 έτη με επί τόπου
παραλαβή και παράδοση (on site)

14

Η εγγύηση να αποδεικνύεται με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή

Β2.ΕΠΩΝΥΜΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ: ΤΕΜΑΧΙΑ 3
A\A

Απαίτηση- Προδιαγραφή

1

Οθόνη: Μέγεθος 15,6"

2

Πιστοποιήσεις ISO 9001 κατασκευάστριας εταιρίας, Energy Star

3

Επεξεργαστής: i7 10th Generation ή ανώτερος

4

Μνήμη: ≥ 16GB DDR4

5

Σκληρός δίσκος: ≥ 512GB M.2 SSD

6

Κάρτα γραφικών: Ανεξάρτητη με μνήμη 2GB τουλάχιστον

9

Μπαταρία: τουλάχιστον 3-Cell

10

Βάρος: ≤ 2,2 kg

11

Να συνοδεύεται από ασύρματο mouse: NAI

12

Λειτουργικό σύστημα: προεγκατεστημένο WINDOWS 64 bit στην
έκδοση 10 professional (ή νεότερη) στην ελληνική γλώσσα

13

Κάθε υπολογιστής να συνοδεύεται από λογισμικό αντιικής προστασίας
τουλάχιστον 2ετούς διάρκειας

14

Λογισμικό Αυτοματισμού γραφείου πλήρως εξελληνισμένο.
Να είναι η τελευταία ενημερωμένη έκδοση του κατασκευαστή.
Το εν λόγω λογισμικό να προσφερθεί υπό τη μορφή ενιαίας σουίτας,
σε πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον, η οποία να περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστον τις κάτωθι επιμέρους εφαρμογές:
• λογισμικό επεξεργασίας κειμένου,
• λογισμικό επεξεργασίας φύλλων εργασίας,
• λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων

Απάντηση
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15

Εγγύηση: εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον 3 έτη με επί τόπου
παραλαβή και παράδοση (on site)

16

Η εγγύηση να αποδεικνύεται με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή

Β3.ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

A/Α

Ποσότητα

1

Απαίτηση- Προδιαγραφή
Λογισμικό (Άδεια) Office Ακαδημαϊκή, Microsoft Office 19 STANDART
Ελληνικά

2

Άδεια WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic

3

3

Ετήσια Άδεια AutoCAD

2

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Β4.ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ INKJEΤ/ ΤΕΜΑΧΙΑ 2
Περιγραφή- Απαίτηση
Τεχνολογία εκτύπωσης: Inkjet
Λειτουργίες: Printer - Scanner - Copier - Fax
Τύπος εκτύπωσης: Έγχρωμη
Μέγεθος χαρτιού: A4
Σύνδεση: USB/ Wireless/Ethernet
Ανάλυση εκτύπωσης (DPI): ≥ 4800 x 1200
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης: ≥ 30 σελίδες/ λεπτό
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: ≥ 30 σελίδες/ λεπτό
Ανάλυση σάρωσης (DPI): ≥ 1200 x 2400
Εκτύπωση διπλής όψης: NAI
Μηνιαίος κύκλος εργασίας (σελίδες): ≥ 45000
Αναλώσιμα: Να περιλαμβάνεται αρχική ποσότητα
Εγγύηση (μήνες): ≥ 36

1

Απάντηση

ΟΜΑΔΑ Γ΄ 1.ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
A\A

Απαίτηση- Προδιαγραφή

ποσ/τα
TEM

1

Καμπίνα RACK 9U 600mmX500mmX450mm

5

2

Κουτί 305μ Καλώδιο UTP Cat6 4Z LSZH Panduit

3

3

Κουτί Επίτοιχο 2θέσεων UTP/FTP λευκό PANDUIT

45

4

Patch cord χαλκού U/UTP CAT60,5 m λευκό

30

5

U/UTP Jack RJ45 8(8) CAT 6 Μαύρο PANDUIT-MINI-COM

70

Απάντηση
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6

U/UTP Jack RJ45 8(8) CAT 6 Λευκό PANDUIT-MINI-COM

70

7

Patch cord χαλκού U/UTP CAT6 1m λευκό

20

8

Patch cord χαλκού U/UTP CAT6 χρώματος μπλέ 0,5m

30

9

Patch panel κενό 24θέσεων 1U PANDUIT-MINI-COM

6

10

U/UTP Clips RJ45 8(8) CAT 6 Διαφανές για την
κατασκευή patch cords CAT 6 από εμάς

100

11

Παξιμάδι τετράγωνο με ελατήριο Μ6

100

Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται αποκλειστικά υλικό του οίκου Panduit είναι ότι στην Σιβιτανίδειο Σχολή,
ευρίσκονται τηλεπικοινωνιακές καμπίνες ορόφων επίτοιχες (15 U Rcks) οι οποίες είναι γεμάτες με κενά Patch
panel ( κατά το ήμισυ εν πολλοίς γεμισμένα) του συγκεκριμένου οίκου. Λογω λοιπόν πληρότητας των καμπινών
και ευρισκόμενης υποδομής εφεδρειών μέσα στην καμπίνα ζητάμε RG45 Jacks, καλώδιο, (επιβάλλεται από τα
διεθνή πρότυπα να είναι του ιδίου κατασκευαστή) και Face plates για επίτοιχες πρίζες του συγκεκριμένου
οίκου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«Προμήθεια εξοπλισμού σε Η/Υ και περιφερειακά αυτών, φορητούς υπολογιστές και παθητικού
εξοπλισμού, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΔΕ 2021 της ΣΑΕ Ε047 του έργου με κωδικό :
2020ΣΕ04700012"Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Σχολικών Μονάδων, ΙΕΚ και Διοικητικών
Υπηρεσιών Σιβιτανιδείου Σχολής"»
Ο/Η .................................................... καταθέτει την οικονομική προσφορά του/της αποδεχόμενος/η
πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με αριθ. πρωτ. ...........................,
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Σχολής.
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ Α΄ -ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤ. ΜΕΣΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Α/Α ΕΙΔΟΣ

1.

Ανακατασκευασμένος Σταθμός Εργασίας με
Λογισμικό Office και Antivirus για 2 έτη,
πληκτρολόγιο, mouse)

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

5

Τιμή ανά
μονάδα
μέτρησης
(χωρίς ΦΠΑ)

Συνολική τιμή ανά
είδος ( χωρίς ΦΠΑ)
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Φ.Π.Α. 24%:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) :

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ Β΄ -ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΕΚ
Α/Α ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

1.1

Σταθμός Εργασίας με Λογισμικό Office και
Antivirus για 2 έτη, πληκτρολόγιο, ποντίκι

1

1.2

Οθόνη σταθμού εργασίας

1

2

Φορητός Η/Υ High Performance με Λογισμικό
Office και Antivirus για 2 έτη

3

3.1

Άδεια χρήσης (Academic version) Microsoft
Office 19 STANDART Ελληνικά

1

3.2

Ετήσια Άδεια AutoCAD

2

3.3

Άδεια WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic 3
NL Acdmc CoreLic

4

Πολυμηχάνημα τύπου INKJEΤ, έγχρωμο, scan, 2
print, copy, wifi

Τιμή ανά
μονάδα
μέτρησης
(χωρίς ΦΠΑ)

Συνολική τιμή ανά
είδος ( χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ) :
Φ.Π.Α. 24%:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) :
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ Γ΄- ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΕΚ
Α/Α ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ Τιμή ανά
Α
μονάδα
μέτρησης
(χωρίς ΦΠΑ)

1

Καμπίνα RACK 9U 600mmX500mmX450mm

5

2

Κουτί 305μ Καλώδιο UTP Cat6 4Z LSZH Panduit

915

3

Κουτί Επίτοιχο 2θέσεων UTP/FTP λευκό
PANDUIT

45

4

Patch cord χαλκού U/UTP CAT60,5 m λευκό

30

5

U/UTP Jack RJ45 8(8) CAT 6 Μαύρο PANDUITMINI-COM

70

Συνολική τιμή ανά
είδος
(
χωρίς
ΦΠΑ)

21PROC008620795 2021-05-18
6

U/UTP Jack RJ45 8(8) CAT 6 Λευκό PANDUITMINI-COM

70

7

Patch cord χαλκού U/UTP CAT6 1m λευκό

20

8

Patch cord χαλκού U/UTP CAT6 χρώματος μπλέ
0,5m

30

9

Patch panel κενό 24θέσεων 1U PANDUIT-MINICOM

6

10

U/UTP Clips RJ45 8(8) CAT 6 Διαφανές για την
κατασκευή patch cords CAT 6 από εμάς

100

11

Παξιμάδι τετράγωνο με ελατήριο Μ6

100

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ) :
Φ.Π.Α. 24%:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ

