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Αθήνα,17-06-2022
Αριθ. Πρωτ:1337

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ:
Ταχ. Δ/νση

: Λ. Αλεξάνδρας 121

Ταχ. Κωδ

: 115 22 Αθήνα

Τηλέφωνο

: 210.64.11.509

Email

: logist@areiospagos.gr

κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την ετήσια τεχνική υποστήριξη-συντήρηση του μηχαν ο γ ρ α φ ι κ ο ύ ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς ( υ λ ι κ ό μέ ρ ο ς H / W ) κ α ι
του δικτύου της υπηρεσίας του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
Η κατ΄άρθρο 64 του Ν.3900/2010 Διαχειριστική Επιτροπή
του Αρείου Πάγου, έχοντας υπόψη:

1.

Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και

εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄143),
όπως ισχύει.

2.

Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατά-

κτες» (ΦΕΚ Α΄145), όπως ισχύει.

3.

Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

και

Υπηρεσιών

(προσαρμογή

στις

Οδηγίες

2014/24/ΕΕ

και

2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.

Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και ανα-

μόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων,
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ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και
της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές
και την υγεία» (ΦΕΚ Α 36), όπως ισχύει.

5.

Την υπ΄ αριθ.1324/17-06-2022 (ΑΔΑ:Ψ3ΖΒΙ54-7ΝΞ, ΑΔΑΜ:

22REQ010763800), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση συνολικού ποσού ύψους δεκαεπτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (17.400,00€) με το Φ.Π.Α., για την
ετήσια τεχνική υποστήριξη-συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού Πληροφορικής (υλικού μέρους) και του δικτύου της υπηρεσίας του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, να
καταθέσουν τις οικονομικές τους προσφορές, για την ετήσια τεχνική

υποστήριξη-συντήρηση

του

μηχανογραφικού

εξοπλι-

σ μ ο ύ π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς ( υ λ ι κ ό μέ ρ ο ς H / W ) κ α ι τ ο υ δ ι κ τ ύ ο υ τ η ς
υπηρεσίας του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου
Π ά γ ο υ , μέ χ ρ ι τ η ν 2 8 η Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 2 2 , η μέ ρ α Τ ρ ί τ η κ α ι ώ ρ α
11:00΄ στο Λογιστικό τμήμα του Αρείου Πάγου, (πληροφορίες Γρ.
Ψύλλιας & Χρ. Αντωνακάκη).
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα οικονομική
προσφορά βάσει τιμής.
Προϋπόθεση για να γίνουν αποδεκτές οι προσφορές είναι να
έχουν πρωτοκολληθεί μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα, με
ευθύνη του υποψηφίου. Προσφορές που κατατίθενται μετά την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΑΡΘΡΟ 1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού μέρους) και του δικτύου των
υπηρεσιών του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, αναλυτικά θα περιλαμβάνουν τα εξής:
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1) Την τηλεφωνική, αλλά και στο χώρο των Υπηρεσιών, παροχή τεχνικής κάλυψης, για οποιοδήποτε πρόβλημα του μηχανογραφικού εξοπλισμού [hardware], περιλαμβανομένης και της συνδεσμολογίας του. Η παραπάνω τεχνική κάλυψη θα περιλαμβάνει
την διόρθωση όλων των τυχόν προβλημάτων που θα προκύπτουν
από την χρήση ή μη του παραπάνω εξοπλισμού, είτε οφείλονται
σε λάθος χειρισμό των χρηστών είτε σε αστοχία αυτού (εξοπλισμού).
Σε όλες τις περιπτώσεις, είτε δηλαδή η βλάβη είναι επισκευάσιμη, έχει όμως ως συνέπεια την καταστροφή των δεδομένων
των κεντρικών υπολογιστών (servers), είτε δεν είναι επισκευάσιμη
και επομένως απαιτείται αντικατάσταση των ιδίων των servers, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τη λειτουργία
τους, επαναφέροντας όχι μόνο το λογισμικό που είχαν προηγουμένως εγκατεστημένο, σύμφωνα με τον κατάλογο εγκατεστημένου
λογισμικού που τηρείται για κάθε server, αλλά και τα δεδομένα
τους από το πιο πρόσφατο αναγνώσιμο αντίγραφο ασφαλείας. Τον
παραπάνω κατάλογο εγκατεστημένου λογισμικού, το λογισμικό και
τα αντίγραφα ασφαλείας θα τα παρέχουν οι Υπηρεσίες.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στη δημιουργία backup (image) από τους δύο (2) servers της Υπηρεσίας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, δύο

(2) τουλάχιστον φορές, δη-

λαδή στην αρχή της ετήσιας Σύμβασης συντήρησης hardware
και στην αρχή του Β’ εξαμήνου αυτής.

2) Την παρακολούθηση και παροχή τεχνικής κάλυψης στα
θέματα δικτύου

των υπηρεσιών του Αρείου Πάγου και της Εισαγ-

γελίας του Αρείου Πάγου. Η παραπάνω τεχνική κάλυψη θα περιλαμβάνει την διόρθωση όλων των τυχόν προβλημάτων που θα
προκύπτουν στα παραπάνω δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων της
δομικής καλωδίωσης και των τερματισμών που αυτές διαθέτουν
(περιλαμβάνονται τα πριζάκια). Τις πληροφορίες που αφορούν το
σχεδιασμό του δικτύου δομημένης καλωδίωσης καθώς και το σχέδιο τερματισμού των πριζών θα τα παρέχουν οι Υπηρεσίες.
3
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3) Την παρακολούθηση και παροχή τεχνικής κάλυψης στα
θέματα της σύνδεσης των υπηρεσιών του Αρείου Πάγου και της
Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου με το διαδίκτυο, μέσω του modemrouter και της συσκευής firewall. Η παραπάνω τεχνική κάλυψη θα
αφορά πακέτο υποστήριξης για το Operating System & Hardware
Appliance.
4) Την κάλυψη κόστους επισκευής (εργασίας και ανταλλακτικών) του μηχανογραφικού εξοπλισμού των υπηρεσιών του Αρείου
Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
Για την επισκευή των συσκευών του μηχανογραφικού εξοπλισμού, ως αναλώσιμα υλικά θεωρούνται από την παρούσα σύμβαση τα εξής: α) toner-μελάνια, β) photoconductor και γ) χαρτί.
Τα υπόλοιπα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή των
παραπάνω συσκευών θεωρούνται ως ανταλλακτικά. Σε περίπτωση
που για την επισκευή βλάβης του εξοπλισμού απαιτηθεί αντικατάσταση κάποιου ανταλλακτικού, αυτό θα πρέπει να είναι γνήσιο και
καινούργιο.
Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του μηχανογραφικού εξοπλισμού, λόγω παντελούς ελλείψεως ανταλλακτικών στην αγορά
ή άλλης αιτίας, ο εξοπλισμός θα αντικαθίσταται με άλλον νεότερο,
εφάμιλλων ή ανωτέρων τεχνικών προδιαγραφών. Ο μη επισκευάσιμος εξοπλισμός θα αποσύρεται και θα παραμένει στην αποθήκη
του αντίστοιχου Τμήματος Μεθόδων Οργάνωσης και Πληροφορικής, μέχρι την ανακύκλωσή του.
Το κόστος αγοράς και συντήρησης των συσκευών αντικατάστασης (Η/Υ, Servers, εκτυπωτές, switches κλπ) καλύπτεται από
τον ανάδοχο.
5) Την αποκατάσταση των προβλημάτων σύνδεσης των υπηρεσιών με το διαδίκτυο αναφορικά με ό,τι δεν αφορά δυσλειτουργία από τον πάροχο
6) Όταν δεν είναι δυνατή η άμεση και επί τόπου αποκατάσταση της βλάβης των συσκευών μηχανογραφικού εξοπλισμού (υλικού μέρους) των υπηρεσιών του Αρείου Πάγου και της Εισαγγε-

4

22PROC010767393 2022-06-17
λίας του Αρείου Πάγου, ο ανάδοχος αναλαμβάνει, με τη σύμφωνη
γνώμη των Υπηρεσιών, τη μεταφορά και επισκευή αυτών στις εγκαταστάσεις του και την προσωρινή άμεση αντικατάστασή τους
με άλλες, εφάμιλλων ή ανωτέρων δυνατοτήτων, μέχρι να επισκευαστούν (OnSite τεχνική κάλυψη).
Οι παραπάνω υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης θα καλύπτουν το σύνολο του μηχανογραφικού εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού μέρους) των υπηρεσιών του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, όπως αυτός αναφέρεται στις επισυναπτόμενες καταστάσεις του συντηρούμενου μηχανογραφικού εξοπλισμού, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Με την παρούσα δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται σε:
α) Επέμβαση μη εξουσιοδοτημένων από τον ανάδοχο ατόμων πλην των υπεύθυνων μηχανογράφησης των υπηρεσιών του
Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
β) Λόγους ανωτέρας βίας (σεισμούς, θεομηνίες, τρομοκρατικές ενέργειες κλπ.).

ΑΡΘΡΟ 2.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης
οφείλουν
να
δ ι α θέ τ ο υ ν
σε
ισχύει
και
να
προσκομίσουν με την προσφορά τους τα εξής:
α.

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή νεότερο

β.

Πιστοποιητικό ISO/IEC 27001:2013 ή νεότερο

γ.

Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 ή νεότερο

δ.

Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 ή νεότερο

ε. Πιστοποίηση της Microsoft ως partner.

ΑΡΘΡΟ 3.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5
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1) Οι Υπηρεσίες του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του
Αρείου Πάγου αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αναφέρουν στον
ανάδοχο κάθε πρόβλημα κακής λειτουργίας του μηχανογραφικού
εξοπλισμού τους.
2) Οι Υπηρεσίες του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του
Αρείου Πάγου υποχρεούνται να παρέχουν στον ανάδοχο κάθε δυνατή διευκόλυνση για την εκτέλεση του έργου.

ΑΡΘΡΟ4.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1) Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού που θα αποστείλει καθώς και για τα άτομα που θα διαθέσει. Όμως ο Άρειος Πάγος και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν στον ανάδοχο τυχόν παράπονα που θα υπάρξουν και μπορεί μεταξύ άλλων να αφορούν δυσκολίες στην επικοινωνία ή διαφωνία για τον τρόπο αντιμετώπισης και αποκατάστασης μιας βλάβης ή ανωμαλίας από συγκεκριμένο συντηρητή-τεχνικό. Ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς άλλη
διαδικασία και χωρίς καθυστέρηση, να τον αντικαταστήσει.
2) Οι υπηρεσίες του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του
Αρείου Πάγου θα πρέπει να ειδοποιούνται εκ των προτέρων για
την προσέλευση του τεχνικού του αναδόχου.
3) Ο Ανάδοχος, σε συνεννόηση με τα Τμήματα Μεθόδων Οργάνωσης και Πληροφορικής των Υπηρεσιών, θα προβαίνει δύο
φορές το χρόνο σε προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού, η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον καθαρισμό με αέρα του
εσωτερικού των μηχανημάτων (Η/Υ και εκτυπωτές) και τον έλεγχο
των ανεμιστήρων. Επίσης για τους εκτυπωτές θα προβαίνει σε έλεγχο και καθαρισμό των ραούλων προώθησης του χαρτιού και
εκτίμησης της κατάστασης των φούρνων των εκτυπωτών.
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ΑΡΘΡΟ 5.
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης θα παρέχονται όλες τις
εργάσιμες ημέρες του έτους (από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή),
εκτός των επίσημων αργιών και κατά τις εργάσιμες ώρες από
08:00π.μ μέχρι 16:00μ.μ.
Για την επισκευή του μηχανογραφικού υλικού θα υπάρχουν
οι παρακάτω χρόνοι απόκρισης:

Επισκευή

Η/Υ,

Εκτυπωτών,

Switches, κλπ.
Επισκευή

Servers

βλημάτων δικτύου.

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα από
την αναγγελία της βλάβης

και

προ- Εντός 4 ωρών την ίδια ημέρα από
την αναγγελία της βλάβης

Για το μηχανογραφικό υλικό που υποστηρίζεται και δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα ο χρόνος απόκρισης για την επισκευή ορίζεται από μία έως δύο εργάσιμες ημέρες.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των υπηρεσιών του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του
Αρείου Πάγου, η αποδοχή της παράτασης των παραπάνω χρονικών διαστημάτων. Οι αναγγελίες βλάβης θα γίνονται από τους υπεύθυνους μηχανογράφησης των Υπηρεσιών είτε τηλεφωνικά είτε
μέσω email.
Ο ανάδοχος θα παρέχει στις Υπηρεσίες του Αρείου Πάγου
και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου πληροφορίες σχετικά με τις
ενέργειες που απαιτούνται για την επίλυση του εκάστοτε προβλήματος. Περαιτέρω επικοινωνία και ενημέρωση των Υπηρεσιών
μπορεί να γίνει και μέσω τηλεφώνου ή email.
Εάν η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί από τους
υπεύθυνους μηχανογράφησης μέσω του παραπάνω τρόπου, ο ανάδοχος θα φροντίσει για την αποστολή εξειδικευμένου τεχνικού
για επιτόπου διόρθωση της βλάβης. Εξαιρέσεις αποτελούν οι πε-
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ριπτώσεις που η μετάβαση εμποδίζεται λόγω ανυπέρβλητων συγκοινωνιακών προβλημάτων ή περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
Σε περίπτωση προκήρυξης Βουλευτικών Εκλογών ή Ευρωεκλογών ή οποιασδήποτε εκλογικής διαδικασίας ή διαδικασίας διορισμού αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής όπου εμπλέκονται οι
Υπηρεσίες του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και για το χρονικό διάστημα από την ημέρα της προκήρυξης
και μέχρι και την ημέρα της διενέργειας των εκλογών, οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, όπως περιγράφονται στην παρούσα, θα
παρέχονται όλες τις ημέρες του έτους (δηλ. και τα Σαββατοκύριακα) καθώς και τις επίσημες αργίες, όλο το 24ώρο, με χρόνο απόκρισης το περισσότερο δύο (2) ωρών.

ΑΡΘΡΟ 6.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με τρείς ισόποσες πληρωμές στο τέλος κάθε τετραμήνου από την Επιτροπή Διαχείρισης
της Επιχορήγησης, μετά την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αφού πραγματοποιηθούν όλες οι νόμιμες
κρατήσεις και παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος επί του καθαρού
ποσού και ύστερα από τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών
δικαιολογητικών και των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
Οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις που θα βαρύνουν τον
ανάδοχο είναι:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κά-

8

22PROC010767393 2022-06-17
θε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36
του ν. 4412/2016 (εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη ΚΥΑ).
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (3%) και στην επ' αυτού εισφορά
υπέρ ΟΓΑ (20%).
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την
κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 4% για αγαθά ή 8% για
υπηρεσίες, ποσοστό επί της καθαρής αξίας (Ν.4172/2013).

ΑΡΘΡΟ 7.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει: α) όλες τις επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α., φόρους κ.λ.π.), οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και β) τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι τιμές θα δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ
για το σύνολο των ειδών και για τις δύο Υπηρεσίες.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 8
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο ανάδοχος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τηρεί απόλυτη εχεμύθεια, απαγορεύεται να κάνει χρήση ή να διαβιβάσει
προς τρίτους δεδομένα και υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα
πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα έχουν αναλάβει δέσμευση πλήρης εχεμύθειας.
ΑΡΘΡΟ 9.
ΓΕΝΙΚΑ
Οι Υπηρεσίες του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, διατηρούν το δικαίωμα, χωρίς καμία επιβάρυνση για
το Ελληνικό Δημόσιο: α) για την ματαίωση ή ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και β) για την ματαίωση και την επανάληψή
της με τροποποίηση ή μη των προδιαγραφών της πρόσκλησης.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημέρες από την επόμενη ημέρα
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η Υπηρεσία του Αρείου Πάγου, διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς
καμία επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο: α) για την ματαίωση ή
ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και β) για την ματαίωση και
την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των προδιαγραφών της
πρόσκλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνουν: α) ότι μέχρι και την ημέρα
υποβολής της προσφοράς τους, δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄147/8-8-2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και του ν.4782/2021 (Α΄36/9-3-2021),
όπως ισχύει και β) αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης συλλογής προφορών, η δε προσφορά
του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους αυτής.
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Ο προσωρινός ανάδοχος πριν την απόφαση κατακύρωσης
πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 73 παρ. 1
και 2 του ν. 4412/2016 (Α΄147/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο
«ΚΗΜΔΗΣ» και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
PRINTERS
A/A

Μοντέλο Εκτυπωτή

Σειριακός Αριθμός

Γραφείο

1.1

HP LASERJET 9040

JPCN6DOG01

104

1.2

HP LASERJET 9040

JPCN6DMG01

108

1.3

HP LASERJET 5200 dtn

CNCXB10977

107

1.4

HP LASERJET 5200 dtn

CNFXC58807

205

1.5

LEXMARK C2535

5029907041KMG

104

1.6

LEXMARK CS310DN

5027109461DP6

402

1.7

LEXMARK E360 dn

72N9FLP

300

1.8

LEXMARK MS911DE

4021013050284

211

1.9

LEXMARK MS811DN

406347990GH7L

109

1.10

LEXMARK MS811DN

406347990GVRW

209

1.11

LEXMARK MS811DN

40635C6604Z1R

404

1.12

LEXMARK MS811DN

40637C6602F7H

402

1.13

LEXMARK T654

795HDZ2

203

1.14

LEXMARK T654

7954YC5

104

1.15

LEXMARK T654

795HDYT

114

1.16

LEXMARK T654

7954YDV

110

1.17

LEXMARK T654

7954YCY

116

1.18

LEXMARK T654

795HDYW

202

1.19

LEXMARK T654

7954YFC

206

1.20

LEXMARK W840

S0570107

104

1.21

LEXMARK W850

2352228

207

1.22

LEXMARK W850

2358220

208

1.23

LEXMARK W850

2359523

401

1.24

LEXMARK W850

2367877

402

1.25

LEXMARK MS810DN

40637C6602F72

105
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1.26

LEXMARK MS810DN

40637C6602F7L

106

1.27

LEXMARK MS810DN

40637C6602F79

205

Scanners
A/A

Μοντέλο Scanner

Σειριακός Αριθμός

Γραφείο

2.1

Epson WorkForce DS-870

X5XT013144

205

2.2

Epson WorkForce DS-870

XSXT013145

106

2.3

FUJITSU fi-6130

AG8AC03813

106

2.4

FUJITSU fi-6130

465293

105

2.5

FUJITSU IX1500

C06H020291

402

2.6

FUJITSU IX1500

C06H020299

203

2.7

Hp500

CN9SSC7089

209

2.8

Kodak i2400

48156687

401

2.9

Kodak i2400

48164403

206

A/A

3.1

SERVERS
PCMODEL_TYPE
x3650 M3, Xeon 4C E5620 80W
2.40GHz/1066MHz/12MB, 1x4GB,
O/Bay 2.5in HS SAS, SR M1015, 675W
p/s, Rack, Intel Xeon 4C Processor Model E5620 80W
2.40GHz/1066MHz/12MB, 2 Χ IBM 49Y1433 - 2GB(1X2GB) DUAL RANK
PC3-10600, 3 Χ IBM 42D0632 146GB
10K 6Gbps SAS 2
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3.2

x3650 M3, Xeon 4C E5620 80W
2.40GHz/1066MHz/12MB, 1x4GB,
O/Bay 2.5in HS SAS, SR M1015, 675W
p/s, Rack, Intel Xeon 4C Processor Model E5620 80W
2.40GHz/1066MHz/12MB, 2 Χ IBM 49Y1433 - 2GB(1X2GB) DUAL RANK
PC3-10600, 3 Χ IBM 42D0632 146GB
10K 6Gbps SAS 2

3.3

x3650 M3, Xeon 4C E5620 80W
2.40GHz/1066MHz/12MB, 1x4GB,
O/Bay 2.5in HS SAS, SR M1015, 675W
p/s, Rack, Intel Xeon 4C Processor Model E5620 80W
2.40GHz/1066MHz/12MB, 2 Χ IBM 49Y1433 - 2GB(1X2GB) DUAL RANK
PC3-10600, 3 Χ IBM 42D0632 146GB
10K 6Gbps SAS 2
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3.4

PowerEdge R630 Server,8HDD, TPM
Broadcom 5720 QP 1Gb Network
Daughter Card
Intel® Xeon® E5-2630 v3 2.4GHz,
Upgrade to Two Intel® Xeon® E5-2630
v3
2.4GHz,20M
Cache,8.00GT/s
QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W
16GB RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank,
x8 Data Width
2X300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in
Hot-plug Hard Drive
DVD+/-RW, SATA, Internal
Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply
(1+1), 750W

3.5

PowerEdge R630 Server,8HDD, TPM
Broadcom 5720 QP 1Gb Network
Daughter Card
Intel® Xeon® E5-2630 v3 2.4GHz,
Upgrade to Two Intel® Xeon® E5-2630
v3
2.4GHz,20M
Cache,8.00GT/s
QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W
16GB RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank,
x8 Data Width
2X300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in
Hot-plug Hard Drive
DVD+/-RW, SATA, Internal
Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply
(1+1), 750W

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΣΚΩΝ
A/A

MODEL_TYPE

4.1

Εξωτερικό υποσύστημα δίσκων IBM
SAN Disk Storage DS3400 (IBM
System Storage DS3400 Dual Controller, 6 HDD 1 TB Dual Port HS
SATA, IBM 4-Gbps Optical Transceiver - SFP, 1m Fiber Optic Cable
LC-LC)
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Οθόνη-πληκτρολόγιο-ποντίκι rack–mounted KVM switch & παρελκόμενα
(καλώδια κ.λ.π)
A/A
MODEL_TYPE
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

5.1

IBM 1x8 Console Switch, NetBAY
1.5m USB Conversion Option pack
(περιέχει τέσσερα (4) καλώδια σύνδεσης), NetBAY 1.5m KVM Conversion Option pack (περιέχει τέσσερα (4) καλώδια σύνδεσης), 1U 17in
Flat Panel Monitor Console Kit w/o
keyboard, IBM Keyboard

FIREWALL
A/A
6.1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

MODEL_TYPE
SG 230 Security Appliance

LOAD BALANCER
A/A

7.1

A/A
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

MODEL_TYPE
Peplink Balance 710 (Multi-WAN
Router (7 WAN) for Large Business
- 8x GbE ports, LAN bypass 800Mbps throughput
SWITCHES
MODEL_TYPE
Zyxel ES-1124
Cisco SGE2000
HP 1910-8G JG348A
HP 1910-16G JE005A
HP 1810-48G , J9660A

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τέσσερα (4)
Δύο (2)
Ένα (1)
Τέσσερα (4)
Δύο (2)

Η υποστήριξη δικτύου περιλαμβάνει τα πριζάκια
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΊΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α/Α

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

SERIAL NUMBER

1.1

DELL OptiPlex 3020 MT

15RM232

1.2

DELL OptiPlex 3020 MT

3LRM232

1.3

DELL OptiPlex 3020 MT

77RM232

1.4

DELL OptiPlex 3020 MT

B5RM232

1.5

DELL OptiPlex 3020 MT

G9RM232

1.6

DELL OpitPlex 3060

DY8KZT2

1.7

DELL OpitPlex 3060

DYDMZT2

1.8

HP PRO 3400

CZC2083D52

1.9

HP PRO 3500

CZC3081D58

1.10

HP PRO 3500

CZC3081DSC

1.11

HP PRO 3500

CZC3081DSQ

1.12

HP PRO 3500

CZC3081DTJ

1.13

HP PRO 3500

CZC3081DVX

1.14

HP PRO 3500

CZC3081DWG

1.15

HP PRO 3500

CZC3081DSJ

1.16

HP PRO 3500

CZC3081DWW

1.17

HP 400PD G2 MT

CZC5121THW

1.18

LENOVO Desktop TC V530S

YL00DZSR

1.19

LENOVO Desktop TC V530S

YL00DZSL

1.20

LENOVO Desktop TC V530S

YL00DZT5

1.21

LENOVO Desktop TC V530S

YL00DZSS

1.22

LENOVO Desktop TC V530S

YL00DZT8

1.23

LENOVO Desktop TC V530S

YL00DZT0

1.24

LENOVO Desktop TC V530S

YL00DZSP

1.25

LENOVO Desktop TC V530S

YL00DZT1

Α/Α

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

SERIAL NUMBER

2.1

LEXMARK C935

276035

2.2

LEXMARK MS310d

451420LM01DLM

2.3

LEXMARK MS610

451457HH2GY40

2.4

LEXMARK MS810dn

40634C66005R4
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2.5

LEXMARK MS911de

4021013050905

2.6

LEXMARK W840

05-61657

2.7

LEXMARK B2338

S4600824177F7

2.8

LEXMARK B2338

S4600824177F3

2.9

LEXMARK B2338

S4600824177CX

2.10

SAMSUNG XPRESS M2825ND

ZD2JB8GF7B00JF

2.11

SAMSUNG XPRESS M2825ND

ZD2JB8GF8B0022

2.12

SAMSUNG XPRESS M2825ND

ZD2JB8GF8B0023P

2.13

SAMSUNG XPRESS M2825ND

ZD2JB8GF8B0024L

2.14

HP5200

CNHXKO8318

Α/Α

ΣΑΡΩΤΕΣ

SERIAL NUMBER

3.1

FUJITSU FI-6130Z

620785

3.2

FUJITSU FI-6130Z

620824

Α/Α

SWITCH

SERIAL NUMBER – MAC

4.1.

DLINK DGS-1210-52

S30S2I9001426

4.2

DLINK DGS-1210-52

S30S2I9001428

Α/Α

UPS

5.1

UPS

UPS 3000W2400

Α/Α

SERVER

SERIAL NUMBER

6.1

IBM SYSTEM 3550M4

06BETFZ

6.2

IBM SYSTEM 3650M3

KD961WA

Η Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης
1. ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΙΔΟΥ-ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ
3. ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΝΤΟΓΙΑΚΟΣ
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