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Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1 Του ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ.

199/Α/28.9.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις  θεμάτων

αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».

1.2 Του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).

1.3 Του π.δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16.3.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την

Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

1.4 Του ν.3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη

δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ



του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου

της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».

1.5 Του π.δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας

στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

1.6 Του ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»

1.7 Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

2. Τις αποφάσεις:

2.1 Την απόφαση Π1/3797 (Φ.Ε.Κ. 1686/Β/23.8.2007) της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών

Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, που αφορά το

Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.

2.2 Την υπ’ αριθμ.  35130/739/09-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β/11-08-2010) απόφαση του

Υπουργού Οικονομικών που αναφέρεται στην «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου

83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» .

2.3 Την απόφαση 83/10-06-2010, Θέμα 13ο του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με τη

συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις

προμήθειες του Ε.Τ.Α.Α..

2.4 Την απόφαση υπ. αριθ.1164/39/Φ10060 – 08/02/2011 της Διεύθυνσης Μηχανογραφικών

Εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

2.5 Την απόφαση 111/17-12-10, Θέμα 3ο  του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με τη διεξαγωγή

του διαγωνισμού.

2.6 Την υπ’ αριθμ. 215 και με ημερομηνία 04-03-2011 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του

Ε.Τ.Α.Α. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών, με αριθμό καταχώρησης 215 στο βιβλίο

εγκρίσεως και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α..

2.7 Των λοιπών κανονιστικών αποφάσεων, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών

διατάξεων του ν. 2286/1995.



ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια

τριάντα πέντε (35) ηλεκτρονικών υπολογιστών και τριάντα πέντε (35) εκτυπωτών Laser,

σύμφωνα με τα παρακάτω.

2. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές

μέσα στην κατωτέρω προθεσμία.

3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να

υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011, ώρα 13:00, στα γραφεία του Ε.Τ.Α.Α.,

Μάρνη 22, Τ.Κ. 10433, Αθήνα, 2ος όροφος, αίθουσα Δ.Σ..

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γραφεία Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, Τ.Κ. 10433, Αθήνα, 2ος όροφος,

αίθουσα Δ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011, 13:00

 5. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την 17 Μαρτίου 2011 ώρα 13:00 δεν θα

λαμβάνονται υπόψη.

 6. Δεν περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματικές αγορές.

 7. Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν προσφορά για μέρος μόνο της

ζητούμενης ποσότητας. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο μόνο της προκηρυχθείσας

ποσότητας.

8. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

9. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

    α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

    β. Οι ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

    γ. Οι συνεταιρισμοί,

    δ. Οι κοινοπραξίες προμηθευτών.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι

αναγκαία για τη ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.



10. Για την αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή λαμβάνονται

κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο αρθρ. 20 του Π.Δ. 118/2007.

11. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με  τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Ε.Τ.Α.Α. –

Ενιαίες Υπηρεσίες Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα,  κο Γεώργιο Βοβούσα, στον ημιώροφο, αριθμός

τηλεφώνου: 2105217361, αριθμός τηλεομοιότυπου (fax): 2105217365 ή κο Ζήσιμο Ραζή στον 1ο

όροφο αριθμός τηλεφώνου 2105217312, αριθμός τηλεομοιότυπου 2105217315.

12. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :

   12.1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

   12.2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

                ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

   12.3 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

   12.4 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ»                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ



Ανήκει στη διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Αγορά τριάντα πέντε (35) ηλεκτρονικών
υπολογιστών και τριάντα (35) εκτυπωτών Laser,

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΟΜΙΣΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ

Ευρώ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΕΙΔΟΣ

Ε.Τ.Α.Α. –
Τομέας Υγείας Δικηγορών Αθηνών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ 30.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ

20 ημέρες (ημερολογιακές) από την κατακύρωση
του διαγωνισμού

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Υγείας Δικηγορών Αθηνών -
Χαριλάου Τρικούπη 34, Τ.Κ. 106 80, Αθήνα

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο από την
επιτροπή παραλαβής

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
 ΕΠΙ %

3% της καθαρής προ ΦΠΑ αξία του τιμολόγιου
αγοράς για το Μ.Τ.Π.Υ. 2,4 %, στο πόσο των
κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. και 4% παρακράτηση
φόρου στην καθαρή προ ΦΠΑ αξία του τιμολόγιου
αγοράς.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
1.1 Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ &
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γραφεία Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22,
Τ.Κ. 10433, Αθήνα, 2ος

όροφος, αίθουσα Δ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011,
13:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011,
13:00

1.2 ((άρθρο 11. Π.Δ. 118/2007)

α. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες

προσφορές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία.

β. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

γ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται

στην Υπηρεσία μέχρι την Τέταρτη, 16 Μαρτίου 2011, ώρα 15:00.

δ. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν

τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν

λαμβάνονται υπόψη.

ε. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του

διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των

προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται

από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την

προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές

που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.

στ. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

 Η λέξη «Προσφορά».

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης.

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 Τα στοιχεία του αποστολέα.



1.3  Προσφορές:

Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις

ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2, στ. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται

όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως εξής:

α. Τεχνικά και οικονομικά στοιχεία:

Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α. θα περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και γενικά κάθε άλλη

επιβάρυνση.

β. Νομιμοποιητικά έγγραφα:

- Καταστατικά σύστασης/ίδρυσης.

- Φ.Ε.Κ. σύστασης και Φ.Ε.Κ. τελευταίας τροποποίησης εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο για

το οποίο προβλέπεται από το νόμο σχετική δημοσίευση ή συμφωνητικό σύστασης και πιστοποιητικό

τελευταίας τροποποίησης για Ο.Ε. ή Ε.Ε. και οι σχετικές τροποποιήσεις του καταστατικού από τις

οποίες προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος.

- Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δήλωσης έναρξης επαγγέλματος εφόσον πρόκειται για φυσικά

πρόσωπα.

-Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα

αναφέρεται:

Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, ότι ο προσφέρων

έλαβε γνώση και την αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Επίσης, δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του

Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο.

γ. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και

μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των

προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η

προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την

κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

1.4 Χρόνος ισχύος προσφορών:

α. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από

την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την

ισχύ των προσφορών τους και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους

δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.



β. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί

με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

δ. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του τελικού

προϊόντος που προσφέρουν

1.5 Αντιπροσφορές :

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

2. Άνοιγμα και Αξιολόγηση προσφορών:

2.1 Η επιτροπή προμηθειών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 1.1 του παρόντος. Προσφορές που υποβάλλονται στο

παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά

παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται ο φάκελος προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω

όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται. Κατά την διαδικασία παραλαβής και

αποσφράγισης μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η

ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.

2.2 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

2.3 Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης

των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των

τιμών που προσφέρθηκαν.

3. Εγγυήσεις

3.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν

νόμιμα στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα

αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, θα

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

3.2 Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει

την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον



οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η

απαίτηση (κύρια οφειλή).

3.3 Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:

α. Την ημερομηνία έκδοσης.

β. Τον εκδότη.

γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.

δ. Τον αριθμό της εγγύησης.

ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.

στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

ζ. Τους όρους ότι:

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της

διζήσεως και διαιρέσεως.

ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και

θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος

χαρτοσήμου.

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα

από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της

εγγύησης.

3.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3.3 και τα ακόλουθα:

(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.

(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη

σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες.

3.5 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και

ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο

συμβαλλόμενους.

3.6 Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.



4. Προσφερόμενη τιμή

4.1 Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη

διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη

επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που

προβλέπεται στη διακήρυξη.

4.2 Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ.

4.3 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου,

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

5. Κριτήρια ανάθεσης - Αξιολόγηση προσφορών.

Για την αξιόλογη των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

α. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή:

Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους

της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι

σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.

β. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

γ. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

6. Τρόπος πληρωμής

6.1 Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της

συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

6.2 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης

παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο

28 του π.δ 118/2007.

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.



γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

6.3 Η επιτροπή παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια

Υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εντός αποκλειστικής

προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σύνταξή του. Με την προϋπόθεση ότι έχουν

υποβληθεί από τον προμηθευτή τα σχετικά τιμολόγια, η αρμόδια Υπηρεσία, υποχρεούται να

διαβιβάσει, άμεσα, όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόμενα με την πληρωμή στην αρμόδια Υπηρεσία

Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο.

6.4 Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα

(60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης),

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της

Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους

χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

6.5 Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής



Ανήκει στη διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του προς προμήθεια υλικού που απαιτούνται είναι τα
ακόλουθα:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ε.Τ.Α.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
(Προδιαγραφές PCs )

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Αριθμός μονάδων 35

1.2
Να υπάρχει δυνατότητα
ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
των περιφερειακών από το BIOS

ΝΑΙ

1.3 Πιστοποίηση χρήστη μέσω
password σε επίπεδο BIOS

ΝΑΙ

1.4 Αναβάθμιση BIOS με Flash ΝΑΙ
C.P.U.
1.5 Intel Core i3 ή ανώτερη NAI

1.6
Να αναφερθεί  συχνότητα
λειτουργίας του  επεξεργαστή
(GHz)

>= 3,06 GHz

1.7 Αριθμός εγκαταστημένων
επεξεργαστών

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
1.8 Μέγεθος μνήμης (GΒ) ≥ 4
1.9 Τεχνολογίας DDR3 NAI
MOTHERBOARD (δυνατοτήτων Intel H55 ή ανώτερο)
1.10 Θέσεις για μνήμη ≥ 2

1.11
Να αναφερθεί το μέγιστο μέγεθος
μνήμης που υποστηρίζεται στο
motherboard (GB)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

1.12 Υποδοχές PCI ≥ 2
1.13 PCI Express X 16 ΝΑΙ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ Ι/Ο ΘΥΡΕΣ
1.14 PS2 (keyboard, mouse) ΝΑΙ

1.15 α) USB (πίσω πλευρά μονάδας)
β) USB (μπροστινή όψη μονάδας)

≥ 4
≥ 2

ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ
1.16 Συνολικό πλήθος μονάδων 1
1.17 Ωφέλιμη χωρητικότητα (GΒ) ≥ 320
1.18 Τύπος controller (Να αναφερθεί) ΝΑΙ
1.19 Ταχύτητα περιστροφής (rpm) 7.200
ΟΔΗΓΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

1.20
Τύπου CD-R/RW, DVD-R/RW
εσωτερικό με ταχύτητα ανάγνωσης
και εγγραφής CD/DVD >= 40/12

ΝΑΙ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

1.21 Μία (1) μονάδα 3 ½’’ 1,44 MB
FDD, εσωτερική

ΝΑΙ

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

1.22 Intel GMA 4500 ή ανώτερη
ενσωματωμένη στο motherboard

ΝΑΙ

1.23 Μνήμη (ΜB) ≥ 128



ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

1.24
Ethernet, Fast Ethernet
(10/100/1000 Mbps) με
δυνατότητα Network boot

ΝΑΙ

1.25 Σύνδεση στο Δίαυλο PCI ή
ενσωματωμένη στο motherboard

ΝΑΙ

ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ

1.26 Σύνδεση στο Δίαυλο PCI ή
ενσωματωμένη στο motherboard.

ΝΑΙ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (~80 %)
1.27 Τάση λειτουργίας (V) 220 +_ 10%
1.28 Ισχύς (W) ≥ 300
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

1.29
Πληκτρολόγιο με μόνιμη
αποτύπωση Ελληνικών και
Λατινικών χαρακτήρων.

NAI

MOUSE
1.30 Οπτικής τεχνολογίας ΝΑΙ
1.31 Nα περιλαμβάνει τροχό κύλισης ΝΑΙ
1.32 USB ή PS2 type ΝΑΙ
ΟΘΟΝΗ

1.33 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και
το μοντέλο.

ΝΑΙ

1.34 Τύπος TFT/LCD
1.35 Διαγώνια διάσταση ≥19''
1.36 Φωτεινότητα >=250 cd/m2 ΝΑΙ
1.37 Δυναμική αντίθεση >=2000:1 ΝΑΙ
1.38 Χρόνος απόκρισης < 5 ms ΝΑΙ
1.39 Γωνία θέασης >= 160/160 ΝΑΙ
1.40 Ενσωματωμένα ηχεία ΝΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

1.42

Ανοικτού κώδικα λειτουργικό

σύστημα με παραθυρικό

περιβάλλον εργασίας στα ελληνικά.

(Διανομή τελευταίας διετίας)

NAI

1.43

Ανοικτού κώδικα λογισμικό

προστασίας από ιούς,

προεγκατεστημένο με ρύθμιση για

αυτόματες ενημερώσεις, με

δυνατότητα προστασίας στο web

NAI

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.44 Έλεγχος καλής λειτουργίας ΝΑΙ

1.45

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να
προσφέρει τον αναγκαίο
συμπληρωματικό εξοπλισμό και
εξαρτήματα για τη θέση των
Σταθερών Σταθμών Εργασίας σε
παραγωγική λειτουργία (π.χ.
καλώδια, connectors, κλπ)

ΝΑΙ

1.46 Εγγύηση συστήματος >=3 έτη ΝΑΙ



ΠΙΝΑΚΑΣ 2.
(Προδιαγραφές Laser  )

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

2.1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο. ΝΑΙ
2.2 Τύπος εκτυπωτή: Α4 Laser printer ασπρόμαυρος ΝΑΙ
2.3 Ποσότητα 35
2.4 Ο προσφερόμενος εκτυπωτής θα πρέπει να είναι

σύγχρονος με χρόνο ανακοίνωσης μοντέλο μικρότερο
από 24 μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης
προσφοράς και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί
αντικατάστασης / απόσυρσης του από τον κατασκευαστή

ΝΑΙ

2.5 Μέγιστο μέγεθος χαρτιού Α4
2.6 Η τροφοδότηση του χαρτιού να γίνεται με Συρτάρια

χωρητικότητας.
≥ 200

φύλλων
2.7 Αριθμός trays >= 1
2.8 Εκτύπωση διπλής όψης αυτόματα. ΝΑΙ
2.9 Ανάλυση (dpi) ≥ 600 × 600 ΝΑΙ
2.10 Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη κανονική ποιότητα) >=18 σ/λεπτό
2.11 Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4) <=12 s
2.12 Μέγιστος αριθμός σελίδων ανά μήνα >=8.000
2.13 Προσφερόμενη μνήμη εκτυπωτή ≥ 8 ΜΒ
2.14 Να αναφερθεί η μέγιστη δυνατή προσφερόμενη μνήμη

εκτυπωτή
ΝΑΙ

2.15 Υποστηριζόμενες Θύρες:
USB 2.0
Θύρα LAN Ethernet 10/100 autosensing

NAI

2.16 Υποστήριξη Ελληνικών χαρακτήρων ΕΛΟΤ-928 και 437
χωρίς download

ΝΑΙ

2.17 Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω τοπικού
δικτύου ή/και web

NAI

2.18 Να αναφερθεί ο αριθμός σελίδων που μπορούν να
εκτυπωθούν από το προσφερόμενο μοντέλο χωρίς
αντικατάσταση του εγκατεστημένου σετ εκτύπωσης

2.19 Κόστος εκτύπωσης ανά σελίδα με 10% κάλυψη χωρίς
αξία χαρτιού.

<= 4,5 λεπτά
του ευρώ

2.20 Να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο υπολογίσθηκε το
κόστος ανά σελίδα του προσφερόμενου εκτυπωτή.

ΝΑΙ

2.21 Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χρήσης της συσκευής
και του λογισμικού της.

ΝΑΙ

2.22 Να συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας και σύνδεσης
δεδομένων.

ΝΑΙ

2.23 Να συνοδεύεται από ένα (1) επιπλέον σετ εκτύπωσης. ΝΑΙ
2.24 Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τους οδηγούς (drivers) του

εκτυπωτή για τα λειτουργικά συστήματα που διαθέτει ο
φορέας στην πληροφοριακή υποδομή του.

ΝΑΙ

2.25 Εγγύηση συσκευής >=3 έτη ΝΑΙ



Ανήκει στη διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης Νομικών
……………………………….
 ……………………………

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,
υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ.........................,
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο
…….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας,
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)


