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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου
"V4Design"»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε
ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση
– προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου
"V4Design"»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ογδόντα ευρώ
(1.580,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι: χίλια τριακόσια ευρώ (1.300,00 €) μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ Α, ογδόντα ευρώ (80,00 €) μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ Β και διακόσια ευρώ (200,00 €) μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ Γ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση
αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας
Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά. Προσφορές μπορούν να
υποβληθούν είτε για κάθε είδος (για ένα ή περισσότερα είδη), είτε για το σύνολο της προμήθειας, που
αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές
προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου
"V4Design"»

ΕΙΔΟΣ Α ή ΕΙΔΟΣ Β ή ΕΙΔΟΣ Γ

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00 μμ με
τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: maroalia@iti.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΠΤΗΛ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Αλιαπούλιου Μαριγούλα, email: maroalia@iti.gr

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
β) H πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)



ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
στ) Η διαθεσιμότητα
ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο
Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει
οποιοδήποτε δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της
ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:
α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η
οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής
σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ
969 Β΄/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
γ) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
& Υ.Α. 3491/2017 ΦΕΚ Β 1992/9.6.2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος
χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος
χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Βροχίδης Στέφανος τηλ. +30 2311257754,
email: stefanos@iti.gr και Παπαδοπούλου Μαρία τηλ. +30 2311 257726, email: marpap@iti.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ

Τζοβάρας Δημήτριος
Διευθυντής ΙΠΤΗΛ



 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου 

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου 

«V4Design- Visual and textual content re-purposing FOR(4) architecture, Design and 

video virtual reality games», με κωδικό KOH.022360 πρόκειται να προμηθευτεί τον κάτωθι 

περιγραφόμενο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που 

περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους: 

 
 

ΕΙΔΟΣ Α: Σκληρός Δίσκος Αποθήκευσης (Nas HDD) 

CPV : 30233100-2 
Προϋπολογισμός: 1.300,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Ποσότητα: Πέντε (5) τεμάχια 

Τεχνικές προδιαγραφές Σκληρού Δίσκου Αποθήκευσης (Nas HDD ): 

 Κατασκευαστής: Western Digital 
 Μοντέλο: 10TB Western Digital Gold WD102KRYZ 
 Σύνδεση SATA III (6Gb /s) 
 Διάσταση 3.5'' 
 Χωρητικότητα δίσκου 10TB 
 Cache 256MB.  
 Στροφές λειτουργίας: 7200K 
 MTBF (hours): 2.500,000 

 
 

ΕΙΔΟΣ B: Synology RKS1317 Rail Kit 

CPV : 32580000-2  

Προϋπολογισμός: 80,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο 

Τεχνικές προδιαγραφές Synoology  RKS1317  Rail Kit: 

 Κατασκευαστής: Synology 
 Μοντέλο: Synoology  RKS1317  Rail Kit 
 Mount post width must be equal to or greater than 451mm 
 Panel width must be equal to or greater than 480mm 
 Rack mounting depth: 610mm~890mm 
 Rack mounting holes must be square and at least 3/8 

x 3/8 inch 

 

ΕΙΔΟΣ Γ: Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Καλώδιο (Monitor+Cable) 

CPV : 30231000-7 

Προϋπολογισμός: 200,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο 



Τεχνικές προδιαγραφές Οθόνης Ηλεκτρονικού Υπολιγστή και Καλωδίου 

(Monitor+Cable): 

 Κατασκευαστής: DELL 
 Μοντέλο: Dell Monitor 27" P2719H 
 Τεχνολογία οθόνης: LED 
 Μέγεθος οθόνης 27'' 
 Ανάλυση 1920x1080 
 Kαλωδιο HDMI 2m 

 

 

Όπου στις ανωτέρω προδιαγραφές κατονομάζεται ρητά ο κατασκευαστής και το μοντέλο 

κάποιου είδους ή και/εξαρτήματος, αυτό κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση ώστε να 

εξασφαλιστεί η όσο το δυνατό βέλτιστη συμβατότητα, απόδοση και ορθή λειτουργία των ειδών 

ή και/εξαρτημάτων, τόσο μεταξύ τους όσο και με την ήδη εγκατεστημένη υπολογιστική και 

δικτυακή υποδομή του Ινστιτούτου. 

 
 
Εγγύηση και αποκατάσταση βλαβών: 

 Το είδος Α, πρέπει να προσφέρεται με τουλάχιστον πέντε (5) έτη εγγύησης από την 

αντιπροσωπεία.  Για τα είδη Β και Γ, προβλέπoνται τρία (3) έτη εγγύησης καλής 

λειτουργίας από την αντιπροσωπεία. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης και εφόσον χρειαστεί 

πρέπει να παρέχεται τεχνική υποστήριξη (μέσω τηλεφώνου, fax, email) για την επίλυση 

τυχόν προβλημάτων χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή 

(ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ).  

  Κατά τη διάρκεια ισχύος της  εγγύησης, ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει με δικά του έξοδα 

την μεταφορά των ειδών από και προς τον χώρο εγκατάστασης (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, 6ο χλμ. 

οδού Χαριλάου-Θέρμης, 57 001 Θέρμη-Θεσσαλονίκη).  

 Ο χρόνος διάγνωσης της βλάβης από εξουσιοδοτημένο τεχνικό του Αναδόχου δε θα 

ξεπερνά τις 48 ώρες από την ημερομηνία γραπτής δήλωσης της βλάβης μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ενώ ο συνολικός χρόνος αποκατάστασης της βλάβης 

(επισκευή, αντικατάσταση), δεν θα ξεπερνά τις 10 ημερολογιακές ημέρες, 

συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου μεταφοράς/ διάγνωσης.  

 

  

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώσουν στην προσφορά τους τη συμμόρφωσή τους 

στο σύνολο των παραπάνω όρων εγγύησης και αποκατάστασης βλαβών, καθώς και 

να περιγράψουν αναλυτικά την τεχνική υποστήριξη που θα παρέχουν. 

 

Σε περίπτωση που η παραπάνω δήλωση και περιγραφή δεν υφίσταται ή η 

υποβληθείσα προσφορά περιέχει ασάφειες, κρυφά κόστη κλπ. ή η εγγύηση και 

αποκατάσταση βλαβών, καθώς και η τεχνική υποστήριξη που παρέχεται υπολείπεται 

ή/και δεν καλύπτει πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η Αναθέτουσα 

Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει στο σύνολο της τη συγκεκριμένη προσφορά.  

  
Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση. 

 



Η παράδοση των ειδών θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή 

(ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ). 

 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για ένα ή περισσότερα Είδη είτε για το σύνολο των 

Ειδών και για τη ζητούμενη ποσότητα κάθε Είδους. 

 

Οι προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να 

περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 

 

 Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, 

σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή και τις προδιαγραφές, έτσι ώστε να είναι ευχερής 

η συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών 

 Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ 

 Χρόνο και τρόπο παράδοσης των προσφερόμενων ειδών  

 Περιγραφή εγγύησης και αποκατάστασης βλαβών και όρους αυτής 

 Προσφερόμενη τεχνική υποστήριξη μετά την παράδοση των ειδών 

 Δήλωση συμμόρφωσης στο σύνολο των παραπάνω όρων εγγύησης και αποκατάστασης 

βλαβών 

 


