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Βαθμός Προτεραιότητας : Κοινό
ΠΡΟΣ: Α.1. Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή.
Α.2. Υ.Π.ΕΝ,
Δ/νση
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, για την ανάρτηση της
παρούσας στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ
ΚΟΙΝ.: Β.
Υ.Π.ΕΝ.
Β.1. Γραφείο Υπουργού
Β.2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού
Β.3 Γραφείο Γ.Γ. Υ.Π.ΕΝ.

Θέμα: «Πρόσκλησή υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστημάτων προσωπικών
ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτυακού εκτυπωτή / φωτοαντιγραφικού / σαρωτή /
τηλεομοιοτυπίας (fax), για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος Δόμησης και
Κατεδαφίσεων της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος.»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
Έχοντας υπόψη μας:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/28-8-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
2. Τις διατάξεις παραγράφου 1 έως 3, του άρθρου 16, του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α’ 249/25-11-2011) «Νέος
τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» με το οποίο συστήθηκε η
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 «Περί Κρατικών Προμηθειών» (ΦΕΚ 199/Α).
4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών
του Κράτους».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ150/Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
8. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 35130/739/9-8-2010 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών περί αύξησης
των χρηματικών ποσών της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 για την σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων (ΦΕΚ
1291/Β’/2010).
9. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α).
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10. Τις διατάξεις του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
53/Α).
11. Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18) και το Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγειας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την αρ. οικ.117404/19-03-2012 Απόφαση ένταξης οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξης της λειτουργίας
της ειδικής υπηρεσίας επιθεωρητών ενέργειας (Τομέας Νοτίου Ελλάδας)» με κωδικό MIS 372994 στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα: α) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», β) «Κρήτη και νήσοι
Αιγαίου», γ) «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» και δ) «Αττική».
13. Την αρ. 1190/10-6-2015, ΑΔΑ: ΒΕΖΦ0-4Ρ4 Απόφαση Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Έγκρισης Υλοποίησης Υποέργου 2: «Δράσεις της εύρυθμης λειτουργίας
και αποτελεσματικής εκτέλεσης του έργου της ΕΥΕΠΕΝ (Τομέας Νοτίου Ελλάδας)» με ίδια μέσα και
τον συνημμένο σε αυτήν Πίνακα αναλυτικής περιγραφής φυσικού αντικειμένου & ανάλυσης π/υ –
τεκμηρίωσης κόστους.
14. Την αρ. Π1/2622/23-12-2013 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί
εξαίρεσης από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31-12-2014 των
προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ), καθώς
και το γεγονός ότι δεν έχει καταρτιστεί Ε.Π.Π. για το έτος 2015.
15. Την αρ. ΥΠΕΚΑ/ΣΕΠΔΕΜ οικ.94/31-12-2014, ΑΔΑ:738Ε0-2ΟΦ Απόφαση Ειδικού Γραμματέα
Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α, περί συγκρότησης Επιτροπών στο Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
Δόμησης Ενέργειας και Περιβάλλοντος (ΣΕΠΔΕΜ), καθώς και την σχετική αρ. ΣΕΠΔΕΜ
οικ.296/ΑΔΑ:7ΝΗΔ465ΦΘΗ-903 Απόφαση Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος
και Ενέργειας περί τροποποίησής της.
16. Την Α.Π.: Π1/2380/18-12-2012 (ΑΔΑ: ΒΕΦΙΦ-ΠΩΔ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
και τις σχετικές με αυτήν εγκυκλίους.
17. Τις διατάξεις των άρθρων 139-146 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/2014, τ. Α') όπως αναστάλθηκε η ισχύς
τους με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α’ 29/19-03-2015, τ. Α').
18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/22-09-2015, τ. Α') περί ανασύστασης Υπουργείων.
19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015, τ. Α') περί διορισμού, μεταξύ άλλων, του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
20. Την αρ. Υ31/9-10-2015 (ΦΕΚ 2183/12-10-2015, τ. Β') Απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ιωάννη Τσιρώνη.
21. Τις υπηρεσιακές ανάγκες σε συστήματα προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και δικτυακού
εκτυπωτή /φωτοαντιγραφικού (Φ/Α) / σαρωτή / τηλεομοιοτυπίας (fax) του Τμήματος Επιθεώρησής
Δόμησης και Κατεδαφίσεων, της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας, του ΣΕΠΔΕΜ.
22. Το ΣΕΠΔΕΜ/ΕΝΕ α.π. 421/14-10-2015 Αίτημα έγκρισης δαπάνης προμήθειας συστημάτων
προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτυακού εκτυπωτή / φωτοαντιγραφικού / σαρωτή /
τηλεομοιοτυπίας (fax), για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος Δόμησης και
Κατεδαφίσεων της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας με καταχωρημένο ΑΔΑΜ στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού:
15REQ003167836/2015-10-15.
23. Την ΣΕΠΔΕΜ/ΕΝΕ α.π. 450/03-11-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργού Υ.Π.ΕΝ. και
Αναπληρωτή Υπουργού Υ.Π.ΕΝ., περί έγκρισης δαπάνης προμήθειας συστημάτων προσωπικών
ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτυακού εκτυπωτή / φωτοαντιγραφικού / σαρωτή / τηλεομοιοτυπίας
(fax), για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος Δόμησης και Κατεδαφίσεων της
Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας και την αναφερόμενη σε αυτήν εξουσιοδότηση προς την Προϊσταμένη
του ΣΕΠΔΕΜ.
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ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Τους προμηθευτές οι οποίοι δικαιούνται να προμηθεύουν το Ελληνικό Δημόσιο, να υποβάλλουν ανοικτές
προσφορές για την προμήθεια συστημάτων προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και για την προμήθεια
δικτυακού εκτυπωτή / φωτοαντιγραφικού / σαρωτή / τηλεομοιοτυπίας (fax) συνολικού προϋπολογισμού
δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ (19.630,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε μέσα εργασίας του προσωπικού του Τμήματος Επιθεώρησής Δόμησης
και Κατεδαφίσεων της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδoς του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΣΕΠΔΕΜ).
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Η προμήθεια δέκα (10) συστημάτων προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους και
ενός (1) δικτυακού εκτυπωτή / φωτοαντιγραφικού / σαρωτή / τηλεομοιοτυπίας (fax), όπως περιγράφεται
κατά είδος, τεχνικά χαρακτηριστικά, ποσότητες και κωδ. cpv, στο παράρτημα Α' - Τεχνικές Προδιαγραφές
της παρούσας πρόσκλησης, ως αναπόσπαστο τμήμα της. Η προμήθεια αποτελείται από δυο (2) διακριτά
μέρη/ αναδόχους, δηλ. το Μέρος 1 για τα συστήματα Η/Υ, προϋπολογισμού 16.230,00 € και το Μέρος 2 για
το δικτυακό Φ/Α – εκτυπωτή - σαρωτή – fax, προϋπολογισμού 3.400,00 €, λόγω της διακριτής εμπορικής
δραστηριότητας.
Παραδοτέα/ χρονοδιάγραμμα:
Τα προαναφερόμενα συστήματα προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους και του
δικτυακού εκτυπωτή / φωτοαντιγραφικού / σαρωτή / τηλεομοιοτυπίας (fax), θα παραδοθούν στο σύνολό
τους, στα γραφεία της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας στην Αθήνα, εντός δέκα (10) ημερών από την
υπογραφή σχετικής σύμβασης. Η ανάθεσή της προμήθειάς τους θα αποφασιστεί, μετά το πέρας επτά (7)
ημερών από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστοχώρο
του Υ.Π.ΕΝ..
Προϋπολογισμός δαπάνης:
Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα
ευρώ (19.630,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ενώ αναλύεται σε 16.230,00 € (πλέον Φ.Π.Α) για
την προμήθεια συστημάτων προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών / Μέρος 1ο και σε 3.400,00 € (πλέον
Φ.Π.Α) για την προμήθεια δικτυακού Φ/Α – εκτυπωτή - σαρωτή – fax. / Μέρος 2ο. Υπάρχει η σχετική
εγκεκριμένη πίστωση στο Τεχνικό Δελτίο του έργου Π.Δ.Ε. 2012ΣΕ07580100, της ΣΑΕ 075/8, υποέργο 2,
για την πληρωμή της προμήθειας.
Διαγωνιστική διαδικασία:
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε δυο (2) διακριτά μέρη/
αναδόχους, δηλ. στο Μέρος 1 για τα συστήματα Η/Υ, προϋπολογισμού 16.230,00 € και στο Μέρος 2 για το
δικτυακό Φ/Α – εκτυπωτή - σαρωτή – fax, προϋπολογισμού 3.400,00 €. Οι προμηθευτές μπορούν να
υποβάλλουν προσφορά είτε για το 1ο Μέρος, είτε για το 2ο Μέρος ή και για τα δύο (2) Μέρη της
προμήθειας, σε συνέχεια της παρούσας δημόσιας πρόσκλησης υποβολής ανοικτών προσφορών,
καταχωρημένη στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστοχώρο του Υ.Π.ΕΝ., διάρκειας επτά (7) ημερών,
αρχομένης από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 και με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 17 Νοεμβρίου
2015 και ώρα 13:00. Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό
των προμηθευτών ή αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courrier)
στην έδρα της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα
δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. Κριτήριο ανάθεσης για τις υποβληθείσες προσφορές, οι οποίες θα
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών καθώς και τα απαιτούμενά από τις σχετικές διατάξεις
δικαιολογητικά για τους προμηθευτές του Δημοσίου, θα είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, ανά Μέρος
προμήθειας.
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Περιεχόμενο προσφορών:
Η κάθε προσφορά, η οποία θα είναι έγγραφη, ανοικτή και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
υποψηφίου ανάδοχου, θα αποστέλλεται στην έδρα της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος και θα περιλαμβάνει,
εντός ενιαίου φακέλου: (α) την συνολική οικονομική προσφορά σε ευρώ, με και χωρίς Φ.Π.Α., είτε για το
1ο Μέρος της προμήθειας, είτε/και διακριτά για το 2ο Μέρος της προμήθειας, (β) τις τεχνικές
προδιαγραφές, καθώς και την σχετική παραπομπή στον πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α' στα
επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιήσεις του κατασκευαστή, από τα οποία θα πρέπει να
προκύπτει ότι τα προσφερόμενα είδη είναι στο σύνολό τους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους ειδικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α'.
Επιπροσθέτως (γ) ο ενιαίος φάκελος της κάθε υποβληθείσας προσφοράς, θα πρέπει να περιλαμβάνει,
αναφορικά με τον υποψήφιο ανάδοχο και τα ακόλουθα δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισμού:
1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου ή
αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, του προσφέροντα ή του νομίμου
εκπροσώπου αυτού, από τα οποία να προκύπτει (α) ότι δεν τελούν σε πτώχευση, (β) ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και (γ) υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, του
προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς
προμηθειών του Δημοσίου, κατά την κείμενη νομοθεσία.
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι οι
υποψήφιοι ανάδοχοι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες αφορούν στις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής, εργαζομένων και διοίκησης) και αντίστοιχο πιστοποιητικό
φορολογικής ενημερότητας, ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Η Γενική Διευθύντρια
Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.

Γεωργία Κοτίνη

Εσωτερική Διανομή:
1. Χρονολογικό Αρχείο Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος.
2. Φ. Προμηθειών Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης & Κατεδαφίσεων της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΔΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ - ΣΑΡΩΤΗ – FAX – ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ &
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ / Ε.Ν.Ε. / Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.
Μέρος 1ο Προμήθειας
Α. Προσωπικοί Υπολογιστές (DESKTOP PC)
[CPV: 30237100-0, μέρη υπολογιστών & CPV: 48000000-8, πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής,
CPV: 72253200-5, υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής)
ΕΙΔΟΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Τύπος κουτιού κεντρικής μονάδας: mini ή micro
ΝΑΙ
tower
Μητρική πλακέτα
Chipset Intel ή ισοδύναμη λειτουργικά
NAI
Συνολικός αριθμός USB τουλάχιστον
6 USB 2.0
4 USB 3.0
Αριθμός USB ports στην πρόσοψη της κεντρικής
≥2
μονάδας
Display Ports
1 VGA και
1 HDMI
Slots: PCI express X 16 τουλάχιστον,
NAI
1 Slots PCI express X 1
Σκληρός Δίσκος
Δύο (2) σκληροί δίσκοι HDD χωρητικότητας
τουλάχιστον 500GB (16MB Cache, 7200RPM, Sata
ΝΑΙ
lll)
Επεξεργαστής
Core i7 4xxx, με συχνότητα λειτουργίας >3,4 GHZ ή
ΝΑΙ
λειτουργικά ισοδύναμος (με σύστημα ψυξης)
Μνήμη
Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης >= 8 GB, DDR3 ,
1600 ή ταχύτερη, Υποδοχές μνήμης στην κεντρική
ΝΑΙ
πλακέτα : >=4
Οπτική Μονάδα Ανάγνωσης / Εγγραφής
CD / DVD εγγραφής
Να αναφερθούν οι ταχύτητες ανάγνωσης /
ΝΑΙ
εγγραφής CDRW/DVD/DVDRW
Κάρτα οθόνης
Αυτόνομη PCI-express, memory >=2GB, DDR3,
ΝΑΙ
memory interface >=128bit . Έξοδος VGA και HDMI
Κάρτα Δικτύου
100/1000 Mbps ενσωματωμένη στην μητρική
ΝΑΙ
πλακέτα
Κάρτα ήχου
Κάρτα ήχου High Definition ή ισοδύναμη,
ΝΑΙ
ενσωματωμένη στην μητρική πλακέτα
Τροφοδοτικό
Τροφοδοτικό: υποστήριξη Power Factor Correction
(PFC) τουλάχιστον 90% efficient
ΝΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Πληκτρολόγιο με ελληνική διάταξη και οπτικό
ποντίκι με εξόδους τύπου usb
Καλώδια σύνδεσης δικτύου, εικόνας ήχου,
ρεύματος αναλόγως της θέσης εργασίας και της

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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θέσης παροχής δικτύου
Λειτουργικό σύστημα και λογισμικό
1.Windows 8.1 Professional GR. 64bit, Να
παραδοθεί αυθεντικός οπτικός δίσκος του
κατασκευαστή ο οποίος να έχει δυνατότητα
επαναφοράς (recovery), καθώς και δυνατότητα
επιδιόρθωσης (repair) του λειτουργικού.
2. Microsoft Office Proffesional GR 2013
Υπηρεσίες Εγκατάστασης
Εγκατάσταση των Η/Υ στο υπάρχον δίκτυο και
θέση σε πλήρη λειτουργία
Μετάπτωση δεδομένων από τα ήδη υπάρχοντα
συστήματα Η/Υ στα νέα.
Εγγύηση
Παροχή εγγύησης αντικατάστασης ή επισκευής από
τον προμηθευτή ή κατασκευαστή τριετούς (3)
διάρκειας, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών και με
μεταφορά από τον προμηθευτή
Ποσότητα ανωτέρω συστημάτων Η/Υ:

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
10

Β . ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ Τύπου LED Wide ≥21,5’’
(CPV: 30231310-3, επίπεδες οθόνες)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βέλτιστη ανάλυση τουλάχιστον 1920x1080 True
ΝΑΙ
Color
Μέγεθος διαγωνίου ≥21,5’’, μέγεθος κόκκου <=
0,29, χρόνος απόκρισης <=5ms, , εγγύηση μηδέν
ΝΑΙ
καμένα Pixels, Σύνδεση D-Sub 15 pin VGA και
σύνδεση HDMI.
Εγγύηση αντικατάστασης κατασκευαστή ή
προμηθευτή (2) ετών, εντός δύο (2) εργάσιμων
ΝΑΙ
ημερών και με μεταφορά από τον προμηθευτή
Ποσότητα:
10
Γ . ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
(CPV: 31224100-3, ρευματολήπτες και ρευματοδότες)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Πολύπριζο ≥ 6 υποδοχών με προστασία
ΝΑΙ
υπέρτασης
Διακόπτης ΟΝ/ΟFF
ΝΑΙ
Υψηλής ποιότητας καλώδιο σύνδεσης με ή χωρίς
≥3m
επέκταση
Προστασία ≥ 10Α
ΝΑΙ
Ποσότητα:
10

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ . ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ / SWITCH
(CPV: 32540000-0, πίνακες διακοπτών)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων RJ-45
≥ 10/100/1000 Mbps
Υποδοχή σύνδεσης RJ-45
ΝΑΙ
Δικτυακές συνδέσεις 5 x RJ-45
≥5
Υποστηριζόμενα λειτουργικά
Ν/Α
Εγγύηση αντικατάστασης κατασκευαστή ή
προμηθευτή (2) ετών, εντός δύο (2) εργάσιμων
≥ 2 έτη
ημερών και με μεταφορά από τον προμηθευτή
Ποσότητα:
5
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Μέρος 2ο Προμήθειας
Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ LASER ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ/ΣΑΡΩΤΗ
(CPV:30121100-4, φωτοαντιγραφικά) & ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 Αριθμός μονάδων
Ένα (1)
2

Το μηχάνημα να είναι καινούργιο, ψηφιακής τεχνολογίας
κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή standards και να
έχει την πιστοποίηση CE, κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά
από το 2014 και μετά.
Το μηχάνημα να προσφέρεται με την αντίστοιχη βάση του
κατασκευαστή και να διαθέτει χώρο αποθήκευσης χαρτιού
(ερμάριο). Γίνονται αποδεκτά και συστήματα που δεν
διαθέτουν ερμάριο και διαθέτουν αντί ερμαρίου άλλο
αντίστοιχο ενσωματωμένο χώρο αποθήκευσης χαρτιού, με
την προϋπόθεση ύπαρξης βάσης ή άλλου συστήματος
στήριξής τους απευθείας στο δάπεδο.
Να έχει ταχύτητα παραγωγής αντιγράφων τουλάχιστον
τριάντα τέσσερα (34) αντίγραφα το λεπτό, για μέγεθος
χαρτιού Α4 και μηνιαίο κύκλο παραγωγής δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) φωτοαντιγράφων. Η ικανότητα αυτή να
βεβαιώνεται από τον κατασκευαστή.
Να λειτουργεί με ρεύμα 220 V/50 Hz, χωρίς ανάγκη ειδικής
εγκατάστασης.
Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) GB μνήμη RAM και μνήμη
σκληρού δίσκου τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) GB.
Να διαθέτει σύστημα σμικρύνσεων και μεγεθύνσεων καθώς
και ΖΟΟΜ 25-400%.
Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας με ανάλυση
600 Χ 600 dpi τουλάχιστον.
Να διαθέτει σύστημα αντιγραφής πρωτοτύπων ελάχιστης
διάστασης Α5 και μέγιστης διάστασης Α3.
Να σαρώνει ασπρόμαυρα και έγχρωμα πρωτότυπα με
ανάλυση 600 Χ 600 dpi τουλάχιστον και ταχύτητα σαράντα
(40) σελίδες μεγεθους Α4 το λεπτό και με επιλογές
αποστολής σε- e-mail, FTP (PC) και SMB
Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) δίσκους/κασέτες
τροφοδοσίας
χαρτιού
συνολικής
χωρητικότητας
πεντακοσίων (500) φύλλων έκαστος, διαστάσεων από Α5
έως και Α4 ο πρώτος και από Α5 έως και Α3 ο δεύτερος.
Να διαθέτει by pass τουλάχιστον 50 φύλλων που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και για τροφοδοσία ειδικών φύλλων.
Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη, αναστροφέα πρωτοτύπων
τουλάχιστον 100 φύλλων.
Να διαθέτει σύστημα αυτόματης διπλής όψης.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

16

Να διαθέτει προεπιλογή από 1-999 συνεχόμενων
αντιγράφων.
Να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης.

17

Να διαθέτει αθροιστικό μετρητή φωτοαντιγράφων.

NAI

18

Να διαθέτει πάνελ λειτουργίας και χειρισμού στην ελληνική
γλώσσα με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές
ενδείξεις, με απεικόνιση των σημείων εμπλοκής του χαρτιού,

NAI

3

4

5
6
7
8.
9
10

11

12
13
14
15

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

NAI
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έλλειψης αναλωσίμων υλικών κ.λ.π.
19

Να υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας με κωδικούς
πρόσβασης.
Να είναι συμβατό με τα εξής Λειτουργικά Συστήματα: Win
10, 8, 7/Vista/XP/Server 2003 (επιθυμητή).
Να συνδέεται με Η/Υ μέσω θύρας USB ≥ 2.0

NAI

ΝΑΙ

24

Να συνδέεται μέσω Ethernet interface 10/100/1000 σε
δίκτυο υπολογιστών.
Να αναφερθούν όλα τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα που
είναι συμβατό το μηχάνημα.
Το μηχάνημα να λειτουργεί ως δικτυακός εκτυπωτής.

25

Να έχει δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων.

ΝΑΙ

20
21
22
23

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

26

Να
συμπεριλαμβάνει
ενσωματωμένη
μονάδα
τηλεομοιοτυπίας / fax η οποία να καλύπτει τις ακόλουθες
τεχνικές προδιαγραφές:
o Να διαθέτει την δυνατότητα πολλαπλής αποστολής και
αποστολή σε ομάδες παραληπτών.
o Να αποθηκεύει τηλεφωνικό κατάλογο τουλάχιστον 1000
προορισμών.
ΝΑΙ
o To modem να υποστηρίζει ταχύτητα έως και 33,6 Kbps.
o Να διαθέτει ανάλυση για fax τουλάχιστον 300x300 dpi.
o Να αποστέλλει fax μέσω PC.
o Να αποστέλλει fax σε email.
o Να παράγει μορφές συμπίεσης - ενδεικτικά : MH, MR,
MMR, JBIG.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ LASER/ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ/
ΣΑΡΩΤΗ/ FAX
1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας – δωρεάν συντήρησης (τεχνικής εξυπηρέτησης) τουλάχιστον τριών (3)
χρόνων κατά τη διάρκεια του οποίου ο προμηθευτής υποχρεώνεται να αντικαταστήσει κάθε εξάρτημα που θα
παρουσιάζει βλάβη ή ελάττωμα και δεν θα οφείλεται σε κακή χρήση των μηχανήματος.
2. Το μηχάνημα πρέπει να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του στην έδρα της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
από εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην ελληνική, καθώς και ένα σύνολο (set) αναλωσίμων αρχικής
λειτουργίας.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν δύο (2) τουλάχιστον άτομα. Η εκπαίδευση αυτή θα
περιλαμβάνει την εκμάθηση του χειρισμού του μηχανήματος, η οποία θα συνδυάζεται σε όλες τις παρεχόμενες
δυνατότητες του καθώς και την αντιμετώπιση παρουσιαζόμενων δυσλειτουργιών όπως εμπλοκή χαρτιού κ.λ.π.
Επίσης η εκπαίδευση αυτή θα αφορά και την αντικατάσταση αναλωσίμων.
4. Στην προσφορά του μηχανήματος συμπεριλαμβάνεται αναπόσπαστα και τριετής κάλυψη συντήρησης και
τεχνικής υποστήριξης (εργασία τεχνικού και ανταλλακτικά) για τρία (3) χρόνια με δαπάνη αποκλειστικά του
προμηθευτή. Ενδεικτικά υπολογίζεται η παραγωγή εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ασπρόμαυρων
αντιγράφων ετησίως για το εν λόγω δικτυακό φωτοαντιγραφικό μηχάνημα.
5. Προσφορές που αποκλίνουν από τους παραπάνω όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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