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Αχαρνές, 04-12-2015
Α.Π.: 4799
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ
ΕΣΠΑ

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ) προτίθεται
να διενεργήσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (13/2015) με έγγραφες και σφραγισμένες
προσφορές, για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ)
με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
Απόφαση Γ.Δντή Ι.Γ.Μ.Ε.: Α.Π. 4798/4-12-2015, ΑΔΑ: 950Ο465ΥΛΩ-ΦΚΡ.
CPV: 30213100-6
Προϋπολογισμός: 9.750,00€ χωρίς τον ΦΠΑ, ή 11.992,50€ με τον ΦΠΑ 23%.

Ανάληψη Υποχρέωσης: 4128/410/6-11-2015, ΑΔΑ: ΩΠ2Α465ΥΛΩ-Υ1Θ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΧΗΣ

ΚΑΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ

ΤΗ

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ :
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό
Χωριό, Αχαρναί Τ.Κ. 13677.
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό
Χωριό, Αχαρναί Τ.Κ. 13677. Υπεύθυνη υπηρεσία: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
(Δ.Ο.Υ.), Τμήμα Προμηθειών.
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3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό
Χωριό, Αχαρναί Τ.Κ. 13677, Υπεύθυνη υπηρεσία: Πρωτόκολλο ΙΓΜΕ, για την επιτροπή
Συνοπτικού Διαγωνισμού της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ No 13/2015 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ)».
4. ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:
Το Ι.Γ.Μ.Ε. είναι Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Διέπεται από τον Ν.272/1976 (Α 50) και την Κ.Υ.Α. αριθμ.12935/2015 (Β
1247) με την οποία αποσπάστηκε από το ΕΚΒΑΑ και επανασυστάθηκε ως αυτόνομο
ΝΠΙΔ, υπαγόμενο στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3429/2005 (Α 314), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ:
Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην προμήθεια των ακόλουθων ειδών πληροφορικής:
Δεκαπέντε (15) Φορητοί Υπολογιστές (CPV 30123100-6), σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της παρούσης.
6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Σύμφωνες με τα περιλαμβανόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης.
7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIZOMENH ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
Δεκαπέντε (15) Φορητοί Υπολογιστές, με προϋπολογιζόμενη τιμή μονάδας 650,00€
(χωρίς ΦΠΑ), ή 799,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικής δαπάνης
9.750,00€ (χωρίς ΦΠΑ), ή 11.992,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (CPV
30123100-6).
8. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
Σπ. Λούη 1, Γ΄ Είσοδος Ολυμπιακού Χωριού, Τ.Κ. 13677 – Αχαρνές.
9. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
Δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Σε περίπτωση που
δεν παραδοθούν τα είδη εντός της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον δεν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
10. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 90 ημέρες από την αναφερόμενη προθεσμία παραλαβής των
προσφορών.
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11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, ή
συνεταιρισμοί, ή κοινοπραξίες, ή ενώσεις νομικών προσώπων.
12. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
12.1.

Απαιτούμενα Προσόντα
Να δραστηριοποιούνται αποδεδειγμένα στην προμήθεια ειδών σχετικών με το
αντικείμενο του διαγωνισμού.

12.2.

Δικαιολογητικά – Πιστοποιητικά


Πρόσφατο Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου αναδόχου σε αυτό.



Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση
του γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι πελάτες (ιδιωτικού
και δημόσιου τομέα) τους οποίους έχουν προμηθεύσει κατά τα τελευταία
τρία (3) έτη με είδη παρόμοια με αυτά που ζητούνται με την παρούσα
προκήρυξη και αντίστοιχου προϋπολογισμού.

13. ΠΡΟΣΦΟΡΑ
13.1.

Γενικά

Οι προσφορές (Τεχνική και Οικονομική) θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να έχουν
σφραγίδα και υπογραφή από τον υποψήφιο ανάδοχο, ή επί νομικών προσώπων από
νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρειάζονται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
εφόσον η προσφορά κατατίθεται αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
13.2.

Υποβολή της προσφοράς

Η προσφορά θα υποβληθεί ή αποσταλεί ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στο
Πρωτόκολλο του ΙΓΜΕ, μέχρι την ώρα και την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού,
με ένδειξη να μην ανοιχθεί, σε σφραγισμένο Φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται:
α) ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ:
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015

ΤΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

β) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:
(όνομα και επώνυμο ή πλήρη στοιχεία Επωνυμίας-Διεύθυνσης του προσφέροντα).
γ) ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ)
Σπ. Λούη 1-Ολυμπιακό Χωριό- Αχαρνές, Τ.Κ. 136 77, Αχαρνές
Για την Επιτροπή Διαγωνισμού Αρ. Προκήρυξης 13/2015
Ημερομηνία Διαγωνισμού 10/12/2015
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Στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
A) Tα δικαιολογητικά του άρθρου 12
B) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής με
την οποία οι προσφέροντες δηλώνουν ότι: «H προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα
με τους όρους της παρούσης Προκήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και την
οποία αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, και βεβαιώνουν την ακρίβεια των
όσων δηλώνουν σε αυτήν.»
C) Τεχνική προσφορά, στην οποία θα καταγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
προσφερόμενων ειδών, καθώς και σχετικά prospectus του κατασκευαστή.
Στην Τεχνική Προσφορά θα γίνεται παραπομπή στα σημεία των prospectus του
κατασκευαστή που θα τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των
τεχνικών προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσης, ή την τυχόν
απόκλιση από αυτές.
D) Η οικονομική προσφορά για τα προσφερόμενα είδη, περιλαμβάνοντας τιμή
μονάδος και για τη συνολική ποσότητα, χωρίς ΦΠΑ και με τον ΦΠΑ.
E) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με το υπόδειγμα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσης ύψους 195,00€, ήτοι 2% επί της συνολικής
προϋπολογιζόμενης τιμής (χωρίς τον ΦΠΑ).
14. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή του ΙΓΜΕ σε μία
και μόνη φάση, περιλαμβάνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών
προσφορών, καθώς και τη σύγκριση των οικονομικών προσφορών.
Για την σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει στον προσφέροντα (ή τους προσφέροντες) που
σωρευτικά:
α) Θα πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 12.
β) Θα προσκομίσει το σύνολο των δικαιολογητικών του άρθρου 13.
γ) Θα αποδεικνύει τη δυνατότητα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές των
ειδών της παρούσας, ή με επουσιώδη απόκλιση από αυτές κατά την κρίση της
αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.
δ) Θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
15. ΣΥΜΒΑΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Μετά την επιλογή του αναδόχου ή των αναδόχων θα υπογραφεί σχετική Σύμβαση
ανά ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των
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όρων της Σύμβασης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της
παρούσης, κατά την υπογραφή αυτής, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% επί του συνολικού τιμήματος της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α., με διάρκεια ισχύος έως και 90 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης των
υλικών.
16. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Με την υπογραφή της σύμβασης θα συγκροτηθεί Επιτροπή από υπαλλήλους του
ΙΓΜΕ με αντικείμενο την παραλαβή των ειδών της σύμβασης.
17. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του
100% της συμβατικής αξίας μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την
αρμόδια επιτροπή του ΙΓΜΕ.
Ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής είναι αυτή που φέρει το
πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής του ΙΓΜΕ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του προμηθευτή είναι τα εξής :
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του ΙΓΜΕ.
γ) Νόμιμο παραστατικό πληρωμής του προμηθευτή .
δ) Βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και οποιοδήποτε
άλλο δικαιολογητικό που προβλέπεται από τη σύμβαση ή τον Νόμο.
Κάθε πληρωμή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ο οποίος
και θα του καταβάλλεται από το ΙΓΜΕ.
Από κάθε παραστατικό πληρωμής θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις.
18. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα βαρύνει τα έργα ΕΣΠΑ: ΔΙΠΑΡ-8ΠΕΡ, ΔΙΠΑΡ-ΠΣΕ,
ΔΙΠΑΡ-ΠΝΑ, ΔΙΠΑΡ-ΠΚΜ, ΔΙΠΑΡ-ΠΑΤ, ΓΕΩΧΑΡΤ, ΜΕΟΠΥ, ΓΕΩΘΕΝ και ΥΠΟΘΕΡ.
Στην περίπτωση μη χρηματοδότησης των ΕΡΓΩΝ από το Π.Δ.Ε, ή μερικής περικοπής
αυτής μετά την υπογραφή της σύμβασης, το ΙΓΜΕ μπορεί να την καταγγείλει
αζημίως, οπότε οι συμβαλλόμενοι απαλλάσσονται εκατέρωθεν των υποχρεώσεών
τους από τη σύμβαση και ουδεμία περαιτέρω ευθύνη υπέχουν. Στην περίπτωση αυτή
ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αμειφθεί για όσα είδη έχει παραδώσει, μέχρι την ημέρα της
καταγγελίας, εφόσον αυτά πληρούν τους όρους της σύμβασης, μετά από την
οικονομική εκκαθάριση.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
19. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ:

ΚΑΙ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ

–

ΤΡΟΠΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το παρόν στην έδρα του ΙΓΜΕ, Σ.
Λούη 1, Γ΄ είσοδος Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρνές (Υπεύθυνη υπηρεσία: Τμήμα
Προμηθειών) και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΙΓΜΕ στη διεύθυνση
www.igme.gr.
Πρόσθετες διευκρινίσεις δίδονται στα τηλέφωνα και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
Για διοικητικές, κ. Ι. Μαυρογιάννη, τηλ. 2131337037, email: mavrogian@igme.gr
Για τεχνικές, κ. Ν. Ανδρουλακάκη, τηλ. 2131337241, email: nandr@igme.gr
20. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι 10/12/2015 και προ της έναρξης της
διαδικασίας του διαγωνισμού.
21. ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Πέμπτη 10/12/2015 ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο του Ινστιτούτο Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρναί Τ.Κ.
13677.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τις περιγραφόμενες στην Προκήρυξη
προϋποθέσεις, να υποβάλουν προσφορές μέχρι την 10/12/2015.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔOY

ΑΠΟΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ι. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ν. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Γ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΓΜΕ

Ρ. ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ»
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΔΙΠΛΕΒ
Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ
2131337241

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ: Φορητοί υπολογιστές
CPV: 30123100-6
ΣΚΟΠΟΣ: Διάχυση των δεδομένων που προέκυψαν από τα έργα ΕΣΠΑ του ΙΓΜΕ
ΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15 (Δεκαπέντε)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 11.992,50 €

A΄ΟΜΑΔΑ
1
1.1
2

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΟΥΣ
Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.1

Διαγώνιος Οθόνης >= 15.6"

2.2

Τύπος Οθόνης

2.3

Ανάλυση

2.4

Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή >=2

2.5

Ταχύτητα Επεξεργαστ

2.6

Μέγεθος Μνήμης

2.7

Τύπος Μνήμης

2.8

HD Χωρητικότητα

2.9

Τύπος Δίσκου

LED ή καλύτερη
>=1366 x 768

>=2.4 GHz
>=8 GB
DDR3L ή καλύτερη
>=1 TB
SATA

2.10

Ταχύτητα Δίσκου

>=5400 rpm

2.11

Τύπος Κάρτας Γραφικών

Αυτόνομη

2.12

Μνήμη Κάρτας Γραφικών

>=2 GB
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2.13

Θύρα Ethernet

2.14

Συνδέσεις USB 3.0

>=2

2.15

Συνδέσεις USB 2.0

>=1

2.16

WebCam

2.17

Card Reader

2.18

DVD-RW

2.19

Αριθμός Ηχείων 2

2.20

WiFi a/b/g/n

2.21

Bluetooth

2.22

Ακουστικά / Μικρόφωνο

2.23

Έξοδοι Εικόνας HDMI

2.24

Τύπος Μπαταρίας

2.25

Λειτουργικό Σύστημα

3

1xΘύρα Ethernet

Li-Ion
Windows 10

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
'Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

3.1

Θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται τα ελάχιστα κριτήρια των προδιαγραφών 2.1-2.25

3.2

Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης ή
τελευταίας ενημέρωσης, μικρότερος από 12 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της
προσφοράς του Αναδόχου και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης
/απόσυρσης του).

4
4.1
5
5.1
6

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΆΛΛΟ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΠΟΥ
ΗΔΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΙΓΜΕ
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
(π.χ. απαιτούμενη εγκατάσταση, εκπαίδευση κ.λ.π. )

6.1
7

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ή ΣΧΕΔΙΑ Κ.Λ.Π.
(Να αναφέρεται και η γλώσσα στην οποία θα είναι γραμμένα )

7.1

Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή του λογισμικού σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή.

Ι.Γ.Μ.Ε.– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. 13/2015, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

σελ. 8/11

ΑΔΑ: ΨΔΥΗ465ΥΛΩ-ΖΤΨ

Β΄ΟΜΑΔΑ
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ή ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ( SERVICE ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ,ΠΕΙΡΑ,ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

4.1
5
5.1

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Παράδοση εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΠΛΕΒ

Ημερομηνία: 4.12.2015
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ημερομηνία: 4.12.2015
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Α) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΕΚΔΟΤΗΣ .......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης ...........................
Προς: Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ,
Σπύρου Λούη 1, Γ΄ είσοδος Ολυμπιακού Χωριού, 13677-Αχαρνές
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ .......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως
και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση φυσικού προσώπου }: του ……….. οδός ……………. αριθμός …………… ΤΚ ……………………..,}
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας }: της Εταιρίας ……….. οδός ……………. αριθμός ………… ΤΚ …………………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας}:: των Εταιριών
α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
γ)………….. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια 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 195,00€, για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 10-12-2015
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ»,
συνολικής αξίας 9.750€ χωρίς τον ΦΠΑ, σύμφωνα με τη με αριθμό 13/2015 Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: του εν λόγω προσώπου.
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας}: της εν λόγω Εταιρίας.
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας}: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
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 πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 10-4-2016
(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα
του χρόνου ισχύος της προσφοράς).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την
Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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β) ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ .......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης ...........................
Προς: Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ,
Σπύρου Λούη 1, Γ΄ είσοδος Ολυμπιακού Χωριού, 13677-Αχαρνές
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ .......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως
και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση φυσικού προσώπου }: του ……….. οδός ……………. αριθμός …………… ΤΚ ……………………..,}
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας }: της Εταιρίας ……….. οδός ……………. αριθμός ………… ΤΚ …………………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας}:: των Εταιριών
α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
γ)………….. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια 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 10-12-2015 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ», συνολικής αξίας ...................................,
σύμφωνα με τη με αριθμό 13/2015 Διακήρυξή σας
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: του εν λόγω προσώπου.
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας}: της εν λόγω Εταιρίας.
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας}: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
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 πέντε (5) 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.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την
Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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