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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών
και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), 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 ηλεκτρονικών υπολογιστών»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες πεντακόσια
σαράντα ευρώ (2.540,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

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 κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης
προσφοράς, 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 ηλεκτρονικών υπολογιστών»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 μμ
στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΔΕΠ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. +30 2310498112

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:
α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν για τον Ανάδοχο οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73
παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.



Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:
i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε.,
Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως
εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό
ή το πρακτικό εκπροσώπησής της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε
άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,1
β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο
νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο
προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
ε) Οποιοδήποτε άλλο 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 ισχύει & Υ.Α. 5143/2014
ΦΕΚ 3335 Β΄/11-12-2014). 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: Ναλμπαντιάν Λώρη τηλ. +30 2310498142,
email: nalbanti@cperi.certh.gr και Μήλιος Γεώργιος τηλ. +30 2310498141, email:
milios@cperi.certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Βουτετάκης Σπυρίδων
Διευθυντής ΙΔΕΠ

1 Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα)
στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές , ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου



 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου 

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

«Καινοτόμες εντατικοποιημένες διεργασίες δέσμευσης και μετατροπής του CO2 σε μεθανόλη 

(CO22MeOH)» της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», πρόκειται να 

προμηθευτεί τον κάτωθι περιγραφόμενο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις 

τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολο 

τους: 

 

Είδος Α: Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο 

Τεχνικές προδιαγραφές: 

Μοντέλο: Dell XPS 13 7390 2-in-1 

Επεξεργαστής (CPU): Intel, Core i7, model 1065G7, 1,3 GHz, Ice Lake (10th Gen) 

Οθόνη: 13,4", 1920x1080, FHD+, Touchscreen 

Μνήμη (RAM): 16 GB LPDDR4x SDRAM στα 3.733 MHz 

Κάρτα Γραφικών: Intel, Iris Plus Graphics, Shared 

Σκληρός Δίσκος:  512 GB PCIe 3 x4 SSD 

Πληκτρολόγιο: Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο MagLev, πλήρους μεγέθους, διαδρομής 1,3 mm 

Touchpad: Touchpad ακριβείας με κουμπί με ενσωματωμένο κρύσταλλο 

Ασύρματη σύνδεση: Killer™ AX1650 (2x2) ενσωματωμένο στο Chipset Intel WiFi 6 + Bluetooth 

5.0 

Card Reader: Ναι 

Κάμερα: Web ευρείας οθόνης 2,25 mm HD (720p) 

Ήχος: Στερεοφωνικά ηχεία επαγγελματικά ρυθμισμένα με Waves MaxxAudio® Pro, 2 W x 2 

= 4 W συνολικά, Συνδυαστική υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου 3,5 mm, Ψηφιακά 

μικρόφωνα διπλής συστοιχίας, δυνατότητα Far Field Cortana 

Λογισμικό: Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 

Βάρος: 1,3 kg 

Τύπος: 2 in 1 Convertible 

Θύρες: 2 θύρες Thunderbolt™ 3, DisplayPort / παροχή ισχύος (4 λωρίδες PCI Express Gen 3) 

 

 

 

 

 



 

Είδος Β:  Επιτραπέζιος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής   

Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο 

Τεχνικές προδιαγραφές: 

Case: Corsair Carbide 200R Midi Tower 

CPU: Intel CPU Core i5 9400 (1151/3.7 GHz/9 MB) 

Cooler: Intel TS15A 

Hard disk: Western Digital Blue Desktop HDD 1 TB  

SSD Disk: Samsung SSD EVO 970 Plus NVMe M.2 250 GB 

Motherboard: Gigabyte Motherboard Z390 UD ή Gigabyte Z390 Gaming X 

Memory: Corsair Desktop RAM Vengeance LPX 8GB 3200MHz DDR4  

Graphics Card: MSI VGA GT 1030 LP D4 2GB (ή ισοδύναμο) με ψήκτρα (χωρίς ανεμιστήρα) 

Power Supply: Corsair PSU VS Series 650 2018 W 80 + White  

DVDRW: LG Internal Optical Desktop GH24NSD1 ή ισοδύναμο  

 

Όπου στις ανωτέρω προδιαγραφές κατονομάζεται ρητά ο κατασκευαστής ή/και το μοντέλο 

κάποιου εξαρτήματος, αυτό κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση ώστε να εξασφαλιστεί η 

όσο το δυνατό βέλτιστη συμβατότητα, απόδοση και ορθή λειτουργία των εξαρτημάτων, 

τόσο μεταξύ τους όσο και με την ήδη εγκατεστημένη υπολογιστική και δικτυακή υποδομή 

του Ινστιτούτου. 

Εγγύηση και αποκατάσταση βλαβών: 

• Ο εξοπλισμός πρέπει να προσφέρεται με τουλάχιστον δύο (2) έτη εγγύησης καλής 

λειτουργίας της αντιπροσωπείας. 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/ΙΔΕΠ) και για οποιοδήποτε στάδιο της 

επισκευής/αντικατάστασης του προβληματικού είδους εντός της περιόδου 

εγγύησης. Ο συνολικός χρόνος αποκατάστασης των βλαβών, είτε μέσω επισκευής 

είτε μέσω αντικατάστασης, δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 10 ημερολογιακές ημέρες 

από την ημερομηνία ειδοποίησης του Αναδόχου 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο των παραπάνω Ειδών. 

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω: 

• Αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού και των τεχνικών 

χαρακτηριστικών του, έτσι ώστε να είναι ευχερής η συγκριτική αξιολόγηση των 

προσφορών 

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

για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού, ανά τιμή μονάδος και ως σύνολο, 

για τη συνολική ζητούμενη ποσότητα των παραπάνω Ειδών 

• Περιγραφή για τον χρόνο και τρόπο παράδοσης των Ειδών 

• Προσφερόμενη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη και όρους αυτής 


