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ΜΕΛΕΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ

: 32.220,00
: 7.732,80
: 39.952,80

Η μελζτθ αυτι αφορά ςτθν προμικεια πλιρουσ ςυςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Τπολογιςτϊν (κεντρικι μονάδα Η/Τ, οκόνθ, λογιςμικό) για τισ ανάγκεσ των δομϊν των
ΚΔΑΠ τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ. Σο πρόγραμμα ΚΔΑΠ αφορά ςτθ δθμιουργικι
απαςχόλθςθ των παιδιϊν κατά τισ ϊρεσ μετά τθ λιξθ του ςχολικι ωραρίου και θ
εκπαίδευςθ ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ αποτελεί ςθμαντικι παράμετροσ,
δεδομζνου ότι ςτο πρόγραμμα απαςχολοφνται τρισ (3) εκπαιδευτζσ Η/Τ.
Η δαπάνθ τθσ προμικειασ κα ανζλκει ςτο ποςό των 39.952,80 €
ςυνυπολογιηόμενου του Φ.Π.Α. 24% και για τθ ςυγκεκριμζνθ δαπάνθ ζχει προβλεφκεί
πίςτωςθ 40.000,00 € ςτον Κ.Α. 10.7134.01 με τίτλο «Προμικεια Η/Τ» του ςκζλουσ των
εξόδων του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2017 τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ
Διμου Εμμανουιλ Παππά.
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α
1
2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝ.ΜΕΣΡ. ΠΟΟΣΗΣΑ
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η/Τ
60
ΣΕΜ
ΟΘΟΝΗ
60
ΣΕΜ
ΛΟΓΙΜΙΚΟ
60
ΣΕΜ
ύνολο Καθαρήσ Αξίασ
Φ.Π.Α.
Γενικό ύνολο Δαπάνησ

ΣΙΜΗ ΜΟΝ.
290,00
90,00
157,00

ΔΑΠΑΝΗ
17.400,00
5.400,00
9.420,00
32.220,00
7.732,80
39.952,80

Οι τιμζσ διαμορφϊκθκαν μετά από ζρευνα αγοράσ και εμπεριζχουν τθν
προμικεια των ειδϊν και τθν εγκατάςταςι τουσ ςτισ δομζσ των ΚΔΑΠ.
κεωρικθκε
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σα πλιρθ ςυςτιματα των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, δθλαδι θ κεντρικι
μονάδα, θ οκόνθ και τα λογιςμικά κα πρζπει ζχουν τισ αντίςτοιχεσ πιςτοποιιςεισ.
Σα υπό προμικεια είδθ κα πρζπει να είναι καινοφργια και να πλθροφν τα
παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά :
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η/Τ
1 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η/Τ : MIDI TOWER
2 ΣΡΟΦΟΔΟΣΙΚΟ : >=

450W

3 ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟ & ΠΟΝΣΙΚΙ : ΕΝΤΡΜΑΣΑ
4 CHIPSET INTEL H110 ι ανϊτερο, LGA 1151
5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ INTEL i3 , 6θσ γενιάσ ι ανϊτερο
Αρικμόσ πυρινων >=2
υχνότθτα Λειτουργίασ >= 3,6 Mhz
CASHE >= 3MB
ΓΡΑΦΙΚΑ >= 510
6 ΜΝΗΜΗ RAM >= 4 GB
ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΜΝΗΜΗ DDR 4
ΤΝΟΛΙΚΑ DIMM SLOTS
MAXIMUM 32 GB

>= 2

>= 2133 ΜΗΖ

7 ΠΛΗΘΟ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΩΝ >=1
ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΚΟΤ

>=500 GB

ΣΑΧΤΣΗΣΑ ΔΙΚΟΤ >=7200 RPM
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΟΤ SATA III

8 ΕΩΣΕΡΙΚΟ DVD-RW
9 I/O PORTS
LAN PORT 10/100/1000
AUDIO IN & OUT
COM PORT
LPT PORT
VGA
HDMI
USB

2X 3.0 & 2 X2.0 ΠΙΩ ΚΑΙ 2Χ 3.0 ΜΠΡΟΣΑ

1X PS/2

10 ΚΑΡΣΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΗ
11 ΚΑΡΣΑ ΗΧΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΗ ALC 887 ΜΕ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΗΧΕΙΟ
12 ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ : ISO 9001 & CE
13 ΕΓΓΤΗΗ ΓΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΦΗ (PICK UP AND
RETURN) >=2 ΕΣΗ

ΟΘΟΝΗ Η/Τ
1 ΔΙΑΓΩΝΙΟ >=21,5 ΙΝΣΕ
2 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΘΟΝΗ: LED
3 Aspect Ratio

16:9

4 ΜΕΓΙΣΗ ΑΝΑΛΤΗ 1920 Χ 1080
5 ΦΩΣΕΙΝΟΣΗΣΑ 250 cd
6 ΑΝΣΙΘΕΗ 20m:1

7 ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΚΡΙΗ : 2ms
8 ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΗ

170/160

9 ΧΡΩΜΑΣΑ

16 million

10 Ενςωματωμζνα Ηχεία: ΝΑΙ
11 ΕΙΟΔΟ HDMI
12 ΕΙΟΔΟ D- SUB & DVI-D
13 ΕΓΓΤΗΗ >= 3 ΕΣΗ

ΛΟΓΙΜΙΚΟ Η/Τ
1 MICROSOFT OFFICE STD 2016 GR ANA H/Y
2 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ : WINDOWS 10 HOME 64 BIT GR
3 ANTIVIRUS ΓΙΑ 1 ΧΡΟΝΟ
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά τθν προμικεια πλιρουσ
ςυςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν (κεντρικι μονάδα Η/Τ, οκόνθ, λογιςμικό) για
τισ ανάγκεσ των δομϊν ΚΔΑΠ τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Διμου Εμμανουιλ Παππά
για το ζτοσ 2017.
Η δαπάνθ τθσ προμικειασ κα ανζλκει ςτο ποςό των 39.952,80 €
ςυνυπολογιηόμενου του Φ.Π.Α. 24% και κα καλυφκεί από τον Κ.Α. 10.7134.01 με τίτλο
«Προμικεια Η/Τ» του ςκζλουσ των εξόδων του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ
2017 τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Διμου Εμμανουιλ Παππά.
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
1. Σισ διατάξεισ του Ν.3463/2006.
2. Σισ διατάξεισ του Ν.3852/2010.
3. Σισ διατάξεισ του 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ
Η εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα γίνει με τθ διαδικαςία του υνοπτικοφ
Διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με τον Ν. 4412/2016 και ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ
τθσ παροφςασ υγγραφισ Τποχρεϊςεων , τθσ Σεχνικισ Περιγραφισ και τθσ ςχετικισ
Διακιρυξθσ
Ο ςυμβαλλόμενόσ, μετά τθν ζγκριςθ του αποτελζςματοσ, υποχρεοφται να
προςζλκει ςτο γραφείο τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Διμου Εμμανουιλ Παππά, εντόσ
20 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, για να
υπογράψει τθν ςφμβαςθ.
Ολόκλθρθ θ ποςότθτα τθσ προμικειασ κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τισ
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΑΡΑΔΟΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
Η παράδοςθ και θ εγκατάςταςθ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ κα γίνει το
αργότερο ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςτο αρμόδιο ςτισ
κατά τόπουσ δομζσ των ΚΔΑΠ μετά από ζγγραφθ εντολι.
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν υπθρεςία και τθν Επιτροπι
Παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει τον εξοπλιςμό,
τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Η παράδοςθ και θ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ κα πραγματοποιθκεί τμθματικά
ι εφάπαξ ςε ςυνεργαςία πάντα με τθν υπθρεςία.
Τπεφκυνθ για τθν παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα είναι θ Επιτροπι
Παραλαβισ, όπωσ ζχει αυτι οριςτεί από τθν απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΓΓΤΗΕΙ
1. Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ, υποχρεοφται να κατακζςει
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε
ποςοςτό 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ των αντίςτοιχων ειδϊν χωρίσ το Φ.Π.Α.
2. Η εγγφθςθ κατατίκεται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
3. Η εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να εκδοκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτισ διατάξεισ του άρκρου 72 παρ. 1β του Νόμου 4412/2016.
4. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται δφο (2) μινεσ μετά τθν οριςτικι
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου τθσ ποςότθτασ των ςυςκευϊν. Εάν ςτο
πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ,
θ επιςτροφι γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και τθσ εκπρόκεςμθσ
παράδοςθσ.
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΚΠΣΩΣΟΤ
1. Ο προμθκευτισ που δεν προςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςκθκε
να υπογράψει τθν ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν
κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτι,
με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ
αξιολόγθςθσ.
2. Με τθν ίδια διαδικαςία, ο προμθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ
από τθν ςφμβαςθ, εφόςον δεν παρζδωςε τα είδθ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν
παροφςα Μελζτθ.
3. Εάν κατά τθν παραλαβι των ειδϊν διαπιςτωκεί ότι δεν πλθροφν τουσ όρουσ
τθσ ςυμφωνθμζνθσ ςφμβαςθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και δεν κα είναι δυνατό
κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ με αντικατάςταςθ των
ελαττωματικϊν ειδϊν - προϊόντων να γίνονται απόλυτα κατάλλθλα και ζτοιμα για τθν
χριςθ που προορίηονται, κα απορρίπτεται και ο προμθκευτισ κα είναι υποχρεωμζνοσ

χωρίσ καμία αποηθμίωςθ να αντικαταςτιςει ολόκλθρθ τθν ακατάλλθλθ ποςότθτα και
είδοσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθ διαπίςτωςθ τθσ παραβιάςεωσ των
ςυμφωνθκζντων όρων. Αν θ ανωτζρω προκεςμία παρζλκει άπρακτθ, ο προμθκευτισ
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ εγγφθςθ που ζχει κατακζςει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπζρ τθσ
Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Διμου Εμμανουιλ Παππά.
4. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 160 του Νόμου 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
Σα προμθκευόμενα είδθ που αναφζρονται ςτθν μελζτθ κα πρζπει να είναι
άριςτθσ ποιότθτασ.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο παρόν μζροσ του διαγωνιςμοφ πρζπει να διακζτουν
επαρκζσ προςωπικό και αναγκαίο εξοπλιςμό για τθν εγκατάςταςθ και άμεςθ
ανταπόκριςθ ςε βλάβεσ που κα προκφψουν κατά τθν τοποκζτθςθ και εγκατάςταςθ,
κακϊσ και για τθν πικανι αντικατάςταςθ μερϊν τθσ προμικειασ για το χρόνο που κα
απαιτθκεί για τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τουσ.
Να οριςτεί από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό ο χρόνοσ εγγφθςθσ των
μθχανθμάτων και όπου απαιτείται και των εξαρτθμάτων τουσ που δεν μπορεί να είναι,
για τθν κεντρικι μονάδα μικρότεροσ από δφο (2) ζτθ και για τθν οκόνθ μικρότεροσ από
τρία (3) ζτθ .
Οποιοδιποτε επί πλζον ςτοιχείο μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν ςφγκριςθ και
αξιολόγθςθ των προςφορϊν.
Σα μθχανιματα κα δοκιμαςτοφν κακζνα ξεχωριςτά και ςτο ςφνολο τουσ ςε
πραγματικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ. Μόνο μετά από τθν επιτυχι δοκιμαςία κα
υπογραφεί το πρωτόκολλο τθσ ποιοτικισ παραλαβισ.
Σα υλικά που ενδεχομζνωσ παρουςιάςουν ελαττϊματα, κατά τθν παραλαβι ι τθ
χρθςιμοποίθςθσ τουσ, κα πρζπει να αντικακίςτανται από τον ανάδοχο από καινοφργια
χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ από πλευράσ Διμου για όλο το διάςτθμα τθσ
εγγφθςθσ.
Η Τπθρεςία κρατά το δικαίωμα επιςτροφισ του προϊόντοσ εφόςον θ προμικεια
δεν είναι ςφμφωνθ με τθν μελζτθ.
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΚΡΑΣΗΕΙ
Σον ανάδοχο βαρφνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ που κα ιςχφουν τθν θμζρα τθσ
πλθρωμισ.
Η πλθρωμι κα γίνει μετά από τθν ςφνταξθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ από
τθν αρμόδια Επιτροπι τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Διμου Εμμανουιλ Παππά.
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