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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και
οθονών
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια
ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών σύμφωνα με τα συνημμένα παραρτήματα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Απαραίτητα δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισμού) για τους υποψήφιους
προμηθευτές.
1. Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου μπορεί να ανέλθει μέχρι του ποσού των 20.000,00€, πλέον
ΦΠΑ 24% (24.800,00€ με ΦΠΑ)
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ΚΑΕ 1723, ΕΦ 31-120.
2. Κριτήριο Ανάθεσης
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής .
3. Κατάθεση Προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους
(Παράρτημα Ι) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Παράρτημα ΙΙ), στο Πρωτόκολλο του ΥΠΕΝ
(Μεσογείων 119, 2ος όροφος), σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ‘‘Προσφορά προμήθειας
ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών της με αρ. πρωτ. 11522/7.3.2017 πρόσκλησης υποβολής
προσφοράς του ΥΠΕΝ’’ έως την Τετάρτη 15 / 03/ 2017 και ώρα 13:00
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα
θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογηθούν.
4. Προσφορές & Χρόνος ισχύος των Προσφορών
Οι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των
αναφερόμενων στο Παράρτημα Ι ειδών, και η συνολική δαπάνη δεν θα ξεπερνά τον
προϋπολογισμό των 20.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει :

Την Οικονομική Προσφορά (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΙ
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Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις, εκτός από τον
ΦΠΑ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους προμηθευτές για ενενήντα (90)
ημέρες από την επομένη του ανοίγματος των προσφορών. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος των
προσφορών είναι υποχρεωτική.
Στην παρούσα, γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με του όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που αναφέρονται κατωτέρω.
Απόρριψη προσφορών
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από 90 ημέρες, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επίσης απορρίπτεται η προσφορά στην οποία η συνολική προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει
τον προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που δεν περιλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΙ,
απορρίπτεται.
Προσφορά που δεν περιέχει το σύνολο των ειδών του Παραρτήματος Ι, απορρίπτεται.
5. Χρόνος – Τόπος Παράδοσης
Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός (30)
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Τα είδη θα παραδοθούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία, στις αποθήκες του
Υ.Π.ΕΝ. Μεσογείων 119, (υπεύθυνος κος Σιαμόπουλος τηλ. 2106969020)
6. Πληρωμή – Κρατήσεις
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την
πληρωμή του Αναδόχου.
Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος και λοιπές κρατήσεις
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια θα δίνονται στα τηλέφωνα 2106969238 (κος Ι.
Αυγερινός) και 2131515760 (κος Π. Κατσαρίδης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του ΥΠΕΝ (www.ypeka.gr)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Συνημμένα
Παράρτημα Ι
Παράρτημα ΙΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ημερομηνία,…………………………………….
Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Α.1 Σταθμός Εργασίας (DESKTOP PC)
Απαίτηση
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κεντρικής Μονάδας
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής

ΝΑΙ

Αριθμός μονάδων

30

Τύπος κουτιού κεντρικής μονάδας:
Small Form Factor (SFF)

ΝΑΙ

Μητρική πλακέτα
Chipset Intel
Συνολικός αριθμός USB 2.0 ή 3.0 ports

NAI
≥4 USB 2.0
≥4 USB 3.0

Αριθμός USB ports στην πρόσοψη της κεντρικής μονάδας

≥2

Display Ports 1 VGA και 1 DVI

ΝΑΙ

PCI slot ή PCI Express x4 ή ή PCI Express x1

≥1

PCI Express x16 slots

≥1

Επεξεργαστής
Επεξεργαστής τεχνολογίας Intel Core i5 ή λειτουργικά
ισοδύναμος.

ΝΑΙ

Συχνότητα λειτουργίας (GHz) επεξεργαστή

≥3

Μνήμη cache L2-L3 (ΜB)

≥3

Μνήμη
Τύπος μνήμης

DDR3

Ταχύτητα μνήμης (MHz)

>=1600 MHZ

Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης

>=4 GB

Υποδοχές μνήμης στην κεντρική πλακέτα
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Μέγιστο μέγεθος αναβάθμισης μνήμης

≥ 16 GB

Μονάδα Σκληρού Δίσκου
SATA 3 interface

ΝΑΙ

Αριθμός μονάδων

1

Προσφερόμενη χωρητικότητα

≥ 500 GB

Ταχύτητα περιστροφής (rpm)

≥ 7200

Οπτική Μονάδα Ανάγνωσης / Εγγραφής
SATA Interface

ΝΑΙ

Αριθμός μονάδων

1

Να συνοδεύεται από λογισμικό εκμετάλλευσης των

ΝΑΙ

3

Συμμόρφωση

Τεκμηρίωση

δυνατοτήτων της μονάδας (εγγραφή-ανάγνωση)
Να αναφερθούν οι ταχύτητες ανάγνωσης / εγγραφής
CDRW/DVD/DVDRW

ΝΑΙ

Κάρτα οθόνης
Αυτόνομη τύπου PCI-e x16, μνήμη : ≥ 1 GB, DDR3,
memory interface : >=128bit

NAI

Κάρτα Δικτύου
Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbps

NAI

Κάρτα ήχου
Κάρτα ήχου High Definition ή ισοδύναμη, ενσωματωμένη
στην μητρική πλακέτα

NAI

Συσκευές Εισόδου
Πληκτρολόγιο 104 πλήκτρων (με ελληνική διάταξη
πλήκτρων), USB
Mouse Optical Wheel USB

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Τροφοδοτικό
≤ 280 W , υποστήριξη Power Factor Correction (PFC) 90%
plus efficient

ΝΑΙ

Λειτουργικό Σύστημα
Προεγκατεστημένα αυθεντικά Windows 7 Professional
GR., 64-bit.
Να παραδοθεί αυθεντικός οπτικός δίσκος του
κατασκευαστή για τα Windows 7 Professional GR, ο

NAI

οποίος να έχει δυνατότητα επαναφοράς (recovery), καθώς
και δυνατότητα επιδιόρθωσης (repair) του λειτουργικού.
Πιστοποιήσεις
O υπολογιστής θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει τις
παρακάτω πιστοποιήσεις σε ισχύ, οι οποίες θα

NAI

αποδεικνύονται από επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή.
GREENGUARD ή ισοδύναμη

NAI

EPEAT Gold ή ισοδύναμη

NAI

Energy Star ή ισοδύναμη

NAI

Εγγύηση
Εγγύηση 5 χρόνια on site

ΝΑΙ

Α.2 ΟΘΟΝΕΣ Τύπου LED Wide ≥21,5’’
Αριθμός μονάδων

25

Βέλτιστη ανάλυση τουλάχιστον 1920x1080.

ΝΑΙ

Μέγεθος διαγωνίου σε inches ≥21,5’’, βήμα κουκίδας <=
0,29mm, χρόνος απόκρισης <=5 ms, , εγγύηση μηδέν
καμένα Pixels , Σύνδεση D-Sub 15 pin και DVI.

ΝΑΙ

Εγγύηση 2 χρόνια on site

ΝΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ )
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Επί ποινή αποκλεισμού
(πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του
Ν.4250/2014)

1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, απαιτούνται:
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
-

Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένηs ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε),
τους διαχειριστές και
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
2. Απαιτούνται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού
φυσικού ή νομικού προσώπου από τα οποία να προκύπτουν :

-

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε και οι
Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε, ή Ε.Π.Ε
Η έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην περίπτωση
φυσικού προσώπου,
Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο
προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι οι οποίοι δεσμεύουν τον υποψήφιο ανάδοχο με την υπογραφή
τους.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄/1986), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης
υποβολής προσφοράς τους οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα.

-

Διευκρινίζεται ότι την ανωτέρω απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλουν:
Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε, ή Ε.Π.Ε
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε
Το φυσικό πρόσωπο, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.
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