
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) /
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

Θεσσαλονίκη, 14-11-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 000929

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια φορητού υπολογιστή στο πλαίσιο του έργου SocialPARK με κωδικό MIS 5031877»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας
και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), 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 φορητού υπολογιστή στο πλαίσιο του έργου SocialPARK με κωδικό MIS 5031877»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00 €)
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 φορητού υπολογιστή στο πλαίσιο του έργου SocialPARK με κωδικό MIS 5031877»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 πμ
στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΙΜΕΤ Αθήνα: Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι Αττικής
Γραμματεία ΙΜΕΤ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Βιτζηλαίου Καλλιόπη, τηλ. +30 211 1069599

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.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Καλογήρου Κωνσταντίνος τηλ. +30
2310498461, email: kalogir@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ

Μπεκιάρης Ευάγγελος
Διευθυντής ΙΜΕΤ



 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού 

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

ερευνητικού έργου «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα «Στάθμευσης ως Υπηρεσίας» για 

τη διευκόλυνση εύρεσης θέσεων στάθμευσης βασισμένης σε δεδομένα 

πληθοπορισμού- SocialPARK» με κωδικό  MIS 5031877,  το οποίο έχει ενταχθεί στη 

Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», πρόκειται να προμηθευτεί τον κάτωθι 

περιγραφόμενο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές 

προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται 

στο σύνολό τους: 

 
Περιγραφή είδους: Φορητός υπολογιστής Laptop HP Envy 13-AQ0044 13.3" 
3840x2160 Touch,16GB,512GB,Nvidia MX150 2GB,W10,Silver 

CPV:  30213100-6  

Ποσότητα:  Ένα (1) τεμάχιο 

Ελάχιστες Τεχνικές προδιαγραφές: 

Μοντέλο: Envy 13-AQ0044 
Διαγώνιος οθόνης: 13.3 ″ 
Ανάλυση οθόνης: 3840x2160 
Τύπος Οθόνης: LED 
Επεξεργαστής: Intel Core i7-8565U ή ανώτερος 
Μνήμη: RAM 16 GB 
Χωρητικότητα: SSD512 GB 
Κάρτα Γραφικών: nVidia GeForce MX150 
Μνήμη Κάρτας Γραφικών: 2 GB 
Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 
ΣυνδέσειςWi-Fi, Bluetooth, USB-C, 3.5mm Jack, 2xUSB 3.1 
Ήχος: HD Stereo 
WebCam: Ναι 
 
Απαιτούμενη εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια 

Να συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς το κόστος για  τη μεταφορά στον 
τόπο παράδοσης. 
 
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
του εξοπλισμού και, συνεπώς, προσφορές με επιπλέον προσφερόμενα 
χαρακτηριστικά, πέραν των ανωτέρω, δεν απορρίπτονται, αλλά συνεκτιμώνται, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι στα πλαίσια του ανώτατου προϋπολογισμού της παρούσας 
πρόσκλησης. 
 



 

 
Χρόνος παράδοσης: Εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάθεση της 
προμήθειας ή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 
Τόπος παράδοσης: ΕΚΕΤΑ, Παράρτημα Αθήνας, οδός Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι 

Αττικής. 

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

να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 

● Αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου είδους και των τεχνικών 

χαρακτηριστικών του. 

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

ΦΠΑ. 

● Περιγραφή για τον χρόνο και τρόπο παράδοσης του είδους. 

● Περιγραφή εγγύησης και αποκατάστασης βλαβών και όρους αυτής 

 


