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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ  ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ :ΑΔΑΜ 

 
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 05/2020 

 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΔ.Φ.831/4822 

Σ.1179 

Τηλ. : 210 9699165-064 

Fax:   210 9649646 

Ελληνικό,   15 Σεπτεμβρίου 2020 

 
 1.Η Ε.Μ.Υ. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή 
έγγραφης οικονομικής προσφοράς για τη σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την 
Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, με τους ακόλουθους όρους: 

 
    α.  Φυσικό Αντικείμενο- Εκτιμώμενη αξία :  
 
 Α/Α CPV ANTIKEIMENO ΤΕΜ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

 
1. 

 
30213300-8 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  

(DESKTOP COMPUTER)  
ΆΝΕΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
3 

 
3.100,00 

 
 

2. 

 
 
30231310-3 

 
ΟΘΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 24’’ 
 

 
   

18 

 
 

1.200,00 

 
 

  3. 

 
 

30213300-8 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ  
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

(REFURBISHED  DESKTOP  
COMPUTER) 

ΜΕ Ms  Windows 10 

 
 

  15 

 
 

         2.025,00 

  ΣΥΝΟΛΟΝ  6.325,00 

 

     β. Τεχνική Περιγραφή: Ως το Παράρτημα «Α» της παρούσας  

 

     γ. ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 20REQ007313609, 
        ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.:20REQ007314648 

                                                                                                      
     δ. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης:  Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν  
στην Ε.Μ.Υ. (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) και η ολοκλήρωση τους θα γίνει  
εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του 
συμφωνητικού. 
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         ε. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Τα υπό προμήθεια είδη 
παραλαμβάνονται από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή της Μονάδας (Δευτέρα έως 
Παρασκευή κατά τις ώρες 08:00 έως 13:30), κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με  

τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Συγκεκριμένα κατά τη διαδικασία παραλαβής των 
υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
συμφωνητικό, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο αντισυμβαλλόμενους, με τη 
σύνταξη πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής . 
 
    στ. Προσφερόμενη τιμή-Κρατήσεις: Η τιμή των προς προμήθεια υλικών και 
των δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 
ποσοστού 6,27868% , ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού  στον ως άνω 
οριζόμενο τόπο και με τον προβλεπόμενο τρόπο. 
   
   ζ. Προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος: Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη 
Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% για τα υλικά προς προμήθεια επί της 
καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 64 του Ν.4172/13. 
 
    η. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής . 

 

     θ. Δικαιολογητικά πληρωμής: 

 
        Για το Συμφωνητικό Προμήθειας , απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

 
           (α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
 
           (β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
 
           (γ) Τιμολόγια του προμηθευτή  
 
           (δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς 
της Κεντρικής Διοίκησης). 
 
    ι. Διαδικασία-Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα 
πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του 
Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών εντός τριάντα (30) έως εξήντα (60) 
ημερών από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου από την αρμόδια Επιτροπή. 
  

  ια. Φάκελος Προσφοράς Συμμετέχοντος:  
 
           Ο  φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 
         (1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86,όπως 
εκάστοτε ισχύει (δίχως να απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ) στην οποία δηλώνει τα κατωτέρω:  
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        (α) Ότι συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα µε τους όρους της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’αριθ.05/2020 (Π.Ε.Ε. 05/2020), και ότι  καλύπτει τις 
απαιτήσεις της Υπηρεσίας όπως αυτές αναγράφονται στην Π.Ε.Ε. 05/2020.  
        
        (β) Να δηλωθεί ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 και της παρ. 2 α)και β) του άρθρου 73 
Ν.4412/16. 
 
             (2) Την Τεχνική Περιγραφή των προσφερομένων ειδών, η οποία θα 
πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα «Α» της παρούσας Διακήρυξης και στην 
οποία ο προσφέρων θα περιγράφει ακριβώς πως πληρούνται οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές. Το κείμενο της τεχνικής περιγραφής πρέπει να φέρει 
συνεχή αρίθμηση των σελίδων της.  
  
             (3) Τα φύλλα συμμόρφωσης, τα οποία συμπληρώνονται σύμφωνα με τα 
υποδείγματα των Προσθηκών 1,2, και 3  του Παραρτήματος «Α» της παρούσας 
Διακήρυξης. Επίσης υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους του 
προσφέροντος.  
 
              (4) Την Οικονομική Προσφορά, στην οποία θα αναγράφεται το 
προσφερόμενο τίμημα, αριθμητικώς και ολογράφως, συμπεριλαμβανομένων των 
κρατήσεων, χωρίς το Φ.Π.Α. η οποία θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά ως έντυπο του 
συνημμένου Παραρτήματος «Β» 

 
     ιβ. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών-Έκδοση απόφασης ανάθεσης: 

 
    (1) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, εκδίδεται 
πρακτικό της αρμόδιας προς τούτο επιτροπής, στο οποίο καταγράφονται οι 
κατατεθείσες προσφορές, οι λόγοι αποκλεισμού, η κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά 
μειοδοσίας των προσφορών που διήλθαν επιτυχώς το στάδιο της αξιολόγησης και η 
σχετική γνωμοδότηση. 
 
          (2) Η Μονάδα θα ενημερώσει τους προσφέροντες για τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης, με κοινοποίηση του πρακτικού, και θα προσκαλέσει τον πρώτο 
μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών ως κάτωθι: 

 
   α. Απόσπασμα  Ποινικού Μητρώου που αφορούν την παρ. 1 του άρθρου 73 
του Ν.4412/16, ήτοι {έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
υποβολής τους}: 

 
         1/ Για τον διαχειριστή σε περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.). 
 
         2/ Για τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.). 
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3/ Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών. 
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα), προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το παραστατικό εκπροσώπησης κατά το χρόνο 
υποβολής προσφοράς ή ταυτίζεται με το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο να  
 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 
              β. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
που αφορούν την παρ. 2 α) και 2 β) του άρθρου 73 του Ν.4412/16, ήτοι, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Σε 
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 
 
 Σημειώνεται ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά πρέπει να καταλαμβάνουν και τον χρόνο 
υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της υποβολής προσφοράς, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104, παρ. 1 του Ν.4412/16. Για αυτό το λόγο, 
οι προσφέροντες πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο 
υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν εφόσον αναδειχθούν 
ανάδοχοι. 
 
   γ. Νομιμοποιητικά ‘Έγγραφα Σύστασης και Νόμιμης Εκπροσώπησης 
του Οικονομικού Φορέα κατά περίπτωση. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα τον οικονομικό φορέα 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 
του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. Το αποδεικτικό της ισχύουσας 
εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων (το συγκεκριμένο αποδεικτικό 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
του). 
 
         δ. Πριν από την υπογραφή του Συμφωνητικού  ο ανάδοχος γνωστοποιεί τον 
τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ , που συνοδεύεται από 
αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας, 
στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της τράπεζας αυτής όταν δεν 
εκδίδεται βιβλιάριο. Το ΙΒΑΝ του δικαιούχου αναγράφεται στο συμφωνητικό 

 
             (3) Το Συμφωνητικό θα καταρτισθεί σύμφωνα µε το σχέδιο του 
παραρτήματος «Γ» της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
             (4) Προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του 
ορίστηκε vα υπογράψει τη σχετική σύμβαση (Συμφωνητικό), κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, µε όλες τις λοιπές προβλεπόμενες 
από το Ν.4412/2016 συνέπειες, μετά από απόφαση της Μονάδας και ύστερα από  
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γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 

  ιγ. Τρόπος και Προθεσμία κατάθεσης προσφορών:               
 
            (1) Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα φέρει την Επωνυμία και 
την Διεύθυνση του Διαγωνιζόμενου και θα γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις : 

 
 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 05/2020 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» 

 
 
 
και θα κατατίθεται  με τους ακόλουθους τρόπους: 

 
                α. Είτε με ταχυδρομική αποστολή στη Διεύθυνση «Ελευθερίου Βενιζέλου 
14-Ελληνικό-Τ.Κ. 16777» με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς 
(courier), με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη 
Γραμματεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) προκειμένου να 
πρωτοκολληθούν, μέχρι την Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:30. Ως εκ 
τούτου απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με τους χειριστές θέματος για την 
έκδοση άδειας εισόδου στη Μονάδα ή την παραλαβή των φακέλων προσφοράς από 
την Πύλη του Στρατοπέδου στην περίπτωση αποστολής του φακέλου προσφοράς 
με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier). Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία ουδεμία 
ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφορών που θα 
αποσταλούν. 
 
                 β. Είτε με την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, (αυτοπροσώπως ή με ειδικά 
προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Οριζόμενη Επιτροπή της Εθνικής 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.), μέχρι την τιθέμενη ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών. 
 
    ιδ. Ημερομηνία αποσφράγισης – αξιολόγησης προσφορών: Οι 
προσφορές θα αποσφραγιστούν δημόσια την Τρίτη  06  Οκτωβρίου 2020 και 
ώρα 10:00 στην αίθουσα Συσκέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής  
 
 
Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) από την οριζόμενη Επιτροπή. Στη διαδικασία δύναται να 
παρευρίσκονται οι προσφέροντες (διά του εκπροσώπου τους), κατόπιν τηλεφωνικής 
ενημέρωσης του προέδρου της Επιτροπής. 
 
 ιε .Χρόνος ισχύος προσφορών: Εξήντα (60) Ημέρες. 
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2. Πληροφορίες: 

 
          α. Επγος (ΥΟΚ) Γεώργιος Μουρούσιας (τηλ. 210 9699064) email:  
georgios.mourousias@hnms.gr  σχετικά με τους οικονομικούς όρους.  
 
          β.   Μ.Υ. Γεωργία Ράπτη (τηλ. 210 9699216) email: Georgia.rapti@hnms.gr  
για τεχνικούς όρους. 
 

Σε κάθε περίπτωση, ουδείς ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας ή προσφέροντας 
δύναται να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις των υπηρεσιακών Οργάνων. 
 
           

 
                                                                                Ο Ε.Ο.Υ. 
                                                                        Με εντολή Διοικητή 

 
 
                                                              Επγος (ΥΟΚ) Γεώργιος Μουρούσιας 

                                                               Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 

         Ακριβές Αντίγραφο 
 
Αργυρώ Αγγελή Μ.Υ. με Α΄ βαθμό 
Αν.Προϊστ. Κεντρ. Γραμματείας ΕΜΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
«Α»  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
«Β»  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

«Γ»  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»ΣΤΗΝ 

ΑΔ.Φ.831/4822/Σ.1179 

 
                       ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

                        ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                                   15  Σεπτεμβρίου 2020 

      

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 

Α.  ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (DESKTOP COMPUTER)  

ΆΝΕΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 H παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καθορίζει τις απαιτήσεις 
προμήθειας καινούργιων Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για κάλυψη 
αναγκών της Υπηρεσίας.  

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

2.1. ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – 
Απαιτήσεις». 
 
2.2. Νόμος 4412/2016 

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

Ο εξοπλισμός πληροφορικής που περιγράφεται στην παρούσα Προδιαγραφή 
περιλαμβάνει επιτραπέζιο ηλεκτρονικό υπολογιστή (Desktop Computer)  ο οποίος 
ανήκει στην κλάση 7010 "Διαμόρφωση Συστήματος ADPE" κατά NATO ACodP-2/3, 
ενώ ο Κωδικός κατά CPV είναι 30213300-8. 

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.1. Ορισμός Υλικού 

 
4.1.1. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός αποτελείται από υλικό με το συνοδευτικό 

υλικό (πχ καλώδια τροφοδοσίας κ.α) - λογισμικό που απαιτούνται για την 
εγκατάσταση και λειτουργία του και περιλαμβάνει τα τεχνικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά στοιχεία των Παραρτημάτων «Α», «Β» και «Γ», αναλόγως των 
επιθυμητών χαρακτηριστικών των υπό προμήθεια Η/Υ, με βάση την σχεδιαζόμενη 
χρήση τους. 
 

4.1.2. Το προς προμήθεια υλικό και τα παρελκόμενα πρέπει να είναι 
καινούργια. 

 
4.1.3. Ο χρόνος ανακοίνωσης του προς προμήθεια εξοπλισμού να είναι 

μικρότερος των 18 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς του 
αναδόχου, το προσφερόμενο είδος να βρίσκεται σε παραγωγή από τον 
κατασκευαστή τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς και να μην υπάρχει 
ανακοίνωση περί αντικατάστασης του. 
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4.1.4. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε πλήρες σύστημα (Υλικά - 

Λογισμικό – υπηρεσίες από τον ίδιο προμηθευτή). 
 

4.2. Χαρακτηριστικά Επιδόσεων 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. 

2. 
H Motherboard να υποστηρίζει μικροεπεξεργαστές Intel Core i7 ή νεότερης 

τεχνολογίας ή λειτουργικά ισοδύναμο, με κατάλληλο chip-set. 

3. 
Μικροεπεξεργαστής Intel Core  i7 ή λειτουργικά ισοδύναμο ή νεότερο ταχύτητας 

≥ 3 GHz. 

4. Κύρια μνήμη RAM ≥ 16 GB  τύπου DDR3 ή νεότερης τεχνολογίας. 

5. Μνήμη cache ≥ 8MB. 

6. 
Ένα  (1) σκληρό δίσκο  τεχνολογίας SSD ≥ 500 GB και  

ένα σκληρό δίσκο τεχνολογίας HDD ≥ 1ΤΒ 

7. 

Κάρτα γραφικών, ανεξάρτητη (επιπλέον της ενσωματωμένης εάν υπάρχει), με 
τουλάχιστον 2 Gb RAM DDR3, Memory Interface 128  bit αυτόνομης (dedicated) 
μνήμης ή καλύτερη. Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα VGA ή DVI και μία (1) 
θύρα HDMI ή DP. Να υποστηρίζει Direct x11 και 3D HW Acceleration (Direct3D) 

τουλάχιστον. 

8. 
USB ενσύρματο ποντίκι του ίδιου κατασκευαστή τύπου Optical είτε τύπου laser. 

Nα φέρει σήμανση CE. 

9. 
Ένας (1) εσωτερικός οδηγός εγγραφής/ανάγνωσης δίσκου CD/DVD combo ή  

καλύτερο. 

10. Να διαθέτει δύο (2) κάρτες δικτύου Gigabit Ethernet 1GB. 

11. 
Μονάδα τροφοδοσίας ισχύος ικανή να τροφοδοτεί τον Η/Υ με την 
περιγραφόμενη σύνθεση. 

12. 
Τουλάχιστον τέσσερις (4) θύρες USB, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο (2) να 

βρίσκονται στην πρόσοψη. 

13. 
Κάρτα ήχου 16-bit stereo, ανεξάρτητη ή ενσωματωμένη. Να παρέχονται οι 

ανάλογοι έξοδοι – είσοδοι (Line out, Line in). 

14. Πρόσφατο ΒΙΟS με δυνατότητα αναβάθμισής του μέσω Software (Flash BIOS). 

15. 
Πληκτρολόγιο των 101 ή νέο 104+ πλήκτρων με τυπωμένους στα πλήκτρα (όχι 

αυτοκόλλητα) ελληνικούς χαρακτήρες, σε υποδοχή USB. 

17. 
Ο προμηθευτής θα προσφέρει όλους του οδηγούς drivers για την ομαλή 

λειτουργία των συστημάτων. 

18. 
Λειτουργικό Σύστημα όπως καθορίζεται στην προκήρυξη:Ms  Windows 10 Pro ή 

Άνευ Λειτουργικού Συστήματος 

4.3. Σχεδίαση και Κατασκευή 

Όλες οι επιμέρους συσκευές θα πρέπει να λειτουργούν με τροφοδοσία AC, 
230V + 10%, 50 Hz + 0,5Hz. 

4.4. Επισήμανση 

Σε κατάλληλη θέση επί όλων των συσκευών να επικολλάται, με μέριμνα του 
προμηθευτή, πινακίδα στην οποία να αναγράφονται τα εξής: 

 
4.4.1. Η ονομασία του υλικού. 
 
4.4.2. Τα στοιχεία του Προμηθευτή (διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-

mail). 
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4.4.3. Ακριβής χρόνος λήξης εγγύησης. 
 

4.5. Συνοδευτικά Έγγραφα/Πιστοποιητικά 

 
4.5.1. Πιστοποίηση της κατασκευάστριας ή προμηθεύτριας εταιρείας κατά 

ISO/IEC 9001 τελευταίας έκδοσης ή αντίστοιχο. 
 

4.5.2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικά καταλληλότητας  
 
4.5.3. Πώλησης, Εγκατάστασης (Microsoft Authorized Technical Installer) 

εφόσον η προμήθεια αφορά Σταθμό Εργασίας με εγκατεστημένο λειτουργικό 
σύστημα Windows. 

 

4.5.4. Όλα τα ζητούμενα είδη να παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η 
Υπηρεσία έτοιμα προς λειτουργία, με εγχειρίδια λειτουργίας, καθώς και όποια άλλα 
βοηθητικά προγράμματα δίνουν οι κατασκευαστές αυτών.  
 

4.5.5. Ο εξοπλισμός με κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία (πιστοποιητικά, 
καταχωρήσεις στα εγχειρίδια υλικού κ.λ.π. τα οποία να είναι ευανάγνωστα, χωρίς 
αποξέσεις ή διορθώσεις και να προκύπτει ότι αναφέρονται στο υπόψη υλικό), πρέπει 
να φέρει σήμανση CE. 

4.6. Επιθεωρήσεις/Δοκιμές 

4.6.1. Κατά την Παραλαβή 

4.6.1.1. Μακροσκοπικός Έλεγχος για τη διαπίστωση της καλής κατάστασης 
των υλικών και της επιμελημένης κατασκευής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
παρούσας προδιαγραφής και τους τελικούς όρους της σύμβασης. Επίσης θα γίνει 
έλεγχος για την πληρότητα των παρελκομένων και της βιβλιογραφίας. 

 
4.6.1.2.  Ποσοτικός Έλεγχος για τον ακριβή αριθμό των υπό προμήθεια 

υλικών. 
4.6.1.3. Λειτουργικός Έλεγχος: Πριν την παράδοση και εγκατάσταση 

δύναται να πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβών δειγματοληπτικός 
λειτουργικός έλεγχος των υλικών και του λογισμικού με την εγκατάσταση δείγματος 
αυτών σε χώρο που θα καθορισθεί από την υπηρεσία, κατόπιν συνεννοήσεως του 
αναδόχου με την υπηρεσία. Ο ανάδοχος μπορεί, κατά την κρίση του, να διαθέσει 
τεχνικούς του για την παρακολούθηση του ελέγχου. 

5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

5.1. Απαράβατοι Όροι 
ΟΛΟΙ οι επιμέρους όροι της τεχνικής προδιαγραφής (κορμός και το ανάλογο 

παράρτημα), είναι απαράβατοι όροι και η μη συμμόρφωση με αυτούς συνεπάγεται 
την απόρριψη της προσφοράς. 
 

5.2. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας – Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης 

5.2.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει δωρεάν εγγύηση καλής 
λειτουργίας τουλάχιστον τριών  (3) ετών για τον εξοπλισμό-υλικά, η οποία αρχίζει  
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5.2.2. μετά την οριστική παραλαβή τους. Αν κατά την διάρκεια αυτού του 
χρονικού διαστήματος παρατηρηθεί βλάβη και ανωμαλία λειτουργίας η οποία 
οφείλεται σε  

 

5.2.3. ελαττωματικό υλικό ή εσφαλμένη εγκατάσταση, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να την αποκαταστήσει με δική του δαπάνη (θα επισκευάζεται επί τόπου 
ή το υλικό θα παραλαμβάνεται προς επισκευή με έξοδα και μέριμνα του 
προμηθευτή). 
 

5.2.4. Χρόνος απόκρισης  
 Η ανταπόκριση (παρουσία) του αναδόχου σε περίπτωση βλάβης ή 
δυσλειτουργίας θα πρέπει να είναι εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή 
της αναγγελίας της βλάβης. 
 

5.2.5. Χρόνος αποκατάστασης βλάβης  
 Η αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας θα πρέπει να  
πραγματοποιείται εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών μετά το χρόνο απόκρισης. 
Εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία του υλικού στο παραπάνω χρονικό 
διάστημα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την άμεση αντικατάσταση του. 
 

5.2.6. Τα μέσα αποθήκευσης που παρουσιάζουν βλάβη κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης αντικαθίστανται με μέριμνα του προμηθευτή χωρίς να επιστρέφεται 
(Εθνικός Κανονισμός Ασφαλείας) σε αυτόν το μέσο που παρουσίασε τη βλάβη  

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

6.1. Υποβολή εγγράφων για αξιολόγηση 

 Όπως στο παράρτημα και επιπλέον να περιλαμβάνεται πίνακας συνθέσεως 
των προσφερόμενων υλικών και στην οικονομική προσφορά, αλλά και στην τεχνική 
προσφορά χωρίς όμως τιμές των επιμέρους υλικών. 

6.2. Παράδοση Εγγράφων - Εντύπων – υλικών κατά την Παραλαβή 

 Τα προς προμήθεια υλικά να συνοδεύονται κατά την παραλαβή από πλήρη 
εγχειρίδια του χρήστη στα ελληνικά ή στα αγγλικά, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 
και το απαραίτητο λογισμικό λειτουργίας. 

6.3. Η αξιολόγηση κάθε προσφοράς θα γίνει με βάση το Φύλλο Συμμόρφωσης 
(ΦΣΜ). Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει ιδιαίτερο ΦΣΜ σύμφωνα 
με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Δ» για την προσφορά του (όλες οι στήλες 
είναι υποχρεωτικές). Στο Φύλλο Συμμόρφωσης να αναγράφεται η αποδοχή κάθε 
όρου με παραπομπή στα σχετικά με τον όρο παραστατικά έγγραφα, όπου 
απαιτείται. 

7. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

7.1. Αξιολόγηση 

7.1.1. Η αξιολόγηση  θα γίνει σύμφωνα με την εντολή προμήθειας.  
7.2. Παραπομπές 

Όπου γίνεται παραπομπή σε πρότυπα, αναφορά σε πιστοποιητικά, σήματα, 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους, ή αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή προέλευση 
κ.λ.π.  κατά τις διατάξεις των άρθρων 54, 55 και 56 του ν. 4412/2016 νοούνται και 
τα «ισοδύναμα». 
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7.3. Ορισμοί, Συντμήσεις και Σύμβολα 

7.3.1. Α.Ο  Απαράβατος Όρος. 
7.3.2. H/W  Hardware. 
7.3.3. ΦΣΜ Φύλλο Συμμόρφωσης. 

8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

Σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, για την 
βελτίωσή της, μπορεί να γίνει στην διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, μέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στην διαδικτυακή τοποθεσία 
https://prodiagrafes.army.gr  
 

       Β. ΟΘΟΝΗ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ YΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 24’’ 
 

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

H παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καθορίζει τις απαιτήσεις 
προμήθειας καινούργιων οθονών Η/Υ διαστάσεων 24’’ για κάλυψη αναγκών της 
Υπηρεσίας.  

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

2.1. ΕΛΟΤ ENISO 9001:2015 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – 
Απαιτήσεις». 

2.2. Νόμος 4412/2016 

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

Ο εξοπλισμός πληροφορικής που περιγράφεται στην παρούσα Προδιαγραφή 
περιλαμβάνει επίπεδη οθόνη (Flat Panel Display)η  οποία ανήκει στηνκλάση7010 
"Διαμόρφωση Συστήματος ADPE" κατά NATO A Cod P -2/3, ενώ ο κωδικός κατά CPV 
30231310-3. 

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.1. Ορισμός Υλικού 

4.1.1. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός αποτελείται από υλικό με το συνοδευτικό 
υλικό - λογισμικό που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία τους και 
περιλαμβάνει τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Παραρτήματος 
«Α». 

4.1.2. Το προς προμήθεια υλικό και τα παρελκόμενα πρέπει να είναι 
καινούργιο (δεν είναι αποδεκτό το ανακατασκευασμένο). 

4.1.3. Το προσφερόμενο μοντέλο οθόνης πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή 
από τον κατασκευαστή τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δεν πρέπει να 
έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του ή κατάσταση «Endo flife». 

4.1.4. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε πλήρες σύστημα (Υλικά - 
Λογισμικό – υπηρεσίες από τον ίδιο προμηθευτή). 
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4.2. Χαρακτηριστικά Επιδόσεων 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. 

2. Η οθόνη πρέπει να είναι επίπεδη τεχνολογίας LED. 

3. Η διαγώνια διάσταση (inches) της οθόνης πρέπει να είναι 24’’(όπως 
αναγράφεται στην απαίτηση της προμήθειας) με υποστηριζόμενη 
ανάλυση 1920Χ1080 ή μεγαλύτερη. 

4. Η αναλογία οθόνης πρέπει να είναι 16:10 ή 16:9. 

5. Υποστήριξη χρωμάτων: 16,7 εκατομμύρια χρώματα ή περισσότερα. 

6. Φωτεινότητα (brightness): 250 cd/m2 ή μεγαλύτερη. 

7. Στατικός (τυπικός) λόγος αντίθεσης (contrastratiostatic): 600/1 ή 
μεγαλύτερος. 

8. Γωνία θέασης της οθόνης (οριζόντια/κάθετη): 160/160 ή 
μεγαλύτερη. 

9. Ο χρόνος απόκρισης να είναι 5 ms ή μικρότερος. 

10. Να φέρει συνδεσιμότητα μέσω α) D-sub (VGA) και β) DVI-D ή HDMI 
ή Display Port. 

11. Η οθόνη να συνοδεύεται από όλα τα καλώδια για την τροφοδοσία και 
τις συνδέσεις της (D-sub, DVI ή HDMI ή DisplayPort). 

12. Διεθνή πρότυπα εξοπλισμού ηλεκτρολογικής ασφάλειας (CE), 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), ηλεκτρομαγνητικών 
παρεμβολών (EMI), εξοικονόμησης ενέργειας (Energy Star) 

13. Μαύρου Χρώματος 

4.3. Σχεδίαση και Κατασκευή 

Όλες οι επιμέρους συσκευές θα πρέπει να λειτουργούν με τροφοδοσίαAC, 230V+ 
10%, 50 Hz+ 0,5Hz. 

4.4. Επισήμανση 

Σε κατάλληλη θέση επί όλων των συσκευών να επικολλάται, με μέριμνα του 
προμηθευτή, πινακίδα στην οποία να αναγράφονται τα εξής: 

4.4.1. Η ονομασία του υλικού. 

4.4.2. Τα στοιχεία του Προμηθευτή (διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-
mail). 

4.4.3. Ακριβής χρόνος λήξης εγγύησης 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

4.5. Συνοδευτικά Έγγραφα/Πιστοποιητικά 

4.5.1. Στην περίπτωση που οποιοδήποτε πιστοποιητικό έχει εκδοθεί στην 
αλλοδαπή, απαιτείται η μετάφραση και επικύρωση αυτού από νόμιμο μεταφραστή. 

4.5.2. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό 
συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015το οποίο υποβάλλεται με την  
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4.5.3. τεχνική προσφορά.  

4.5.4. Όλα τα ζητούμενα είδη να παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η 
Υπηρεσία έτοιμα προς λειτουργία, με εγχειρίδια λειτουργίας, καθώς και όποια άλλα 
βοηθητικά προγράμματα δίνουν οι κατασκευαστές αυτών. 

4.5.5. Ο εξοπλισμός με κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία (πιστοποιητικά, 
καταχωρήσεις στα εγχειρίδια υλικού κ.λ.π. τα οποία να είναι ευανάγνωστα, χωρίς 
αποξέσεις ή διορθώσεις και να προκύπτει ότι αναφέρονται στο υπόψη υλικό), πρέπει 
να φέρει Σήμανση CE. 

4.6. Επιθεωρήσεις/Δοκιμές κατά την παραλαβή 

4.6.1. Μακροσκοπικός Έλεγχος: για τη διαπίστωση της καλής κατάστασης των 
υλικών και της επιμελημένης κατασκευής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας  

4.6.2. προδιαγραφής και τους τελικούς όρους της σύμβασης. Επίσης θα γίνει 
έλεγχος για την πληρότητα των παρελκόμενων και της βιβλιογραφίας. 

4.6.3. Ποσοτικός Έλεγχος: για τον ακριβή αριθμό των υπό προμήθεια υλικών. 

4.6.4. Λειτουργικός Έλεγχος Πριν την παράδοση και εγκατάσταση δύναται να 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβών δειγματοληπτικός λειτουργικός 
έλεγχος των υλικών και του λογισμικού με την εγκατάσταση δείγματος αυτών σε 
χώρο που θα καθορισθεί από την υπηρεσία, κατόπιν συνεννοήσεως του  

4.6.5. αναδόχου με την υπηρεσία. Ο ανάδοχος μπορεί, κατά την κρίση του, να 
διαθέσει τεχνικούς του για την παρακολούθηση του ελέγχου. 

5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

5.1. Απαράβατοι Όροι 

ΟΛΟΙ οι επιμέρους όροι της τεχνικής προδιαγραφής (κορμός και 
παραρτήματα), είναι απαράβατοι όροι και η μη συμμόρφωση με αυτούς συνεπάγεται 
την απόρριψη της προσφοράς. 
 

5.2. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας – Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης 

5.2.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον δύο  (2) ετών για τον εξοπλισμό-υλικά, η οποία αρχίζει μετά την 
οριστική παραλαβή τους και θα περιλαμβάνει και εγγύηση για μηδέν καμένα pixels. 
Αν κατά την διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος παρατηρηθεί βλάβη και 
ανωμαλία λειτουργίας η οποία οφείλεται σε ελαττωματικό υλικό ή εσφαλμένη 
εγκατάσταση, ο προμηθευτής υποχρεούται να την αποκαταστήσει με δική του 
δαπάνη (θα επισκευάζεται επί τόπου ή το υλικό θα παραλαμβάνεται προς επισκευή 
με έξοδα και μέριμνα του προμηθευτή). 
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5.2.2. Χρόνος απόκρισης 

 Η ανταπόκριση (παρουσία) του αναδόχου σε περίπτωση βλάβης ή 
δυσλειτουργίας θα πρέπει να είναι εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή 
της αναγγελίας της βλάβης. 

5.2.3. Χρόνος αποκατάστασης βλάβης                                                                                                                                                 

Η αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 
τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών μετά το χρόνο απόκρισης. Εφόσον δεν έχει 
αποκατασταθεί η λειτουργία του υλικού στο παραπάνω χρονικό διάστημα, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την άμεση αντικατάσταση του. 

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

6.1. Υποβολή εγγράφων για αξιολόγηση 

 Όπως στοπαράρτημα και επιπλέον να περιλαμβάνεται πίνακας συνθέσεως  
των προσφερόμενων υλικών και στην οικονομική προσφορά, αλλά και στην τεχνική 
προσφορά χωρίς όμως τιμές των επιμέρους υλικών. 

6.2. Παράδοση Εγγράφων - Εντύπων – υλικών κατά την Παραλαβή 

 Τα προς προμήθεια υλικά να συνοδεύονται κατά την παραλαβή από πλήρη 
εγχειρίδια του χρήστη στα ελληνικά ή στα αγγλικά, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 
και το απαραίτητο λογισμικό λειτουργίας. 

6.3. Η αξιολόγηση κάθε προσφοράς θα γίνει με βάση το Φύλλο Συμμόρφωσης 
(ΦΣΜ). Οκάθε προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει ιδιαίτερο ΦΣΜ σύμφωνα με 
το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Β»για την προσφορά του (όλες οι στήλες είναι 
υποχρεωτικές). Στο Φύλλο Συμμόρφωσης να αναγράφεται η αποδοχή κάθε όρου με 
παραπομπή στα σχετικά με τον όρο παραστατικά έγγραφα, όπου απαιτείται. 

7. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

7.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αξιολόγηση  θα γίνει σύμφωνα με την εντολή προμήθειας. 

7.2. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ. 

Όπου γίνεται παραπομπή σε πρότυπα, αναφορά σε πιστοποιητικά, σήματα, 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους, ή αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή προέλευση 
κ.λ.π.  κατά τις διατάξεις των άρθρων 54, 55 και 56 του ν. 4412/2016 νοούνται και 
τα «ισοδύναμα». 
 

7.3. Ορισμοί, Συντμήσεις και Σύμβολα 

7.3.1. Α.Ο Απαράβατος Όρος. 

7.3.2. H/W Hardware. 

7.3.3. ΦΣΜ Φύλλο Συμμόρφωσης. 
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8.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

Σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, για την 
βελτίωσή της, μπορεί να γίνει στην διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, μέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρμογήςδιαχείρισης ΠΕΔ, στην διαδικτυακή τοποθεσία 
https://prodiagrafes.army.gr 
 
                   

Γ.ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

(REFURBISHED  DESKTOP  COMPUTER) 
 ΜΕ MS  WINDOWS 10 

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

1.1. Πρότυπο EN ISO 9001:2015 «Συστήματα Διαχείρισης της 
Ποιότητας – Απαιτήσεις». 

1.2. Νόμος 4412/2016 

2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

Ο εξοπλισμός Πληροφορικής που περιγράφεται στην παρούσα 
Προδιαγραφή, περιλαμβάνει επιτραπέζιο Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (desktop 
computer),ο οποίος ανήκει στην κλάση 7010 "Διαμόρφωση Συστήματος ADPE" 
κατά NATO ACodP-2/3, ενώ ο Κωδικός κατά CPV είναι 30213300-8. 

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

3.1. Ορισμός Υλικού 

3.1.1. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός αποτελείται από υλικό με το 
συνοδευτικό υλικό - λογισμικό που απαιτούνται για την εγκατάσταση και 
λειτουργία τους και περιλαμβάνει τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά 
στοιχεία των Παραρτημάτων «Α» έως «Ε», αναλόγως των επιθυμητών 
χαρακτηριστικών των υπό προμήθεια Η/Υ, με βάση την σχεδιαζόμενη χρήση 
τους. 

3.1.2. Οι υπό προμήθεια Η/Υ πρέπει να είναι προϊόντα  
ανακατασκευής. Τα παρελκόμενα (σκληρός δίσκος, πληκτρολόγιο, ποντίκι, 
κλπ) αυτών δύναται να είναι καινούργια. 

3.1.3. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε πλήρες σύστημα 
(Υλικά - Λογισμικό – υπηρεσίες από τον ίδιο προμηθευτή). 
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3.2. Χαρακτηριστικά Επιδόσεων 

 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. 

2. Κατηγορία – Διαστάσεις Η/Υ: Small Form Factor (SFF) 

3. H Motherboard να υποστηρίζει μικροεπεξεργαστή Intel core i5 3ης γενιάς, ή 
νεότερης τεχνολογίας ή λειτουργικά ισοδύναμο. 

4. Μικροεπεξεργαστής Intel core i5 3ης γενιάς, με Processor Base Frequency ≥ 
2,90 GHz ή νεότερης τεχνολογίας ή λειτουργικά ισοδύναμο. 

5. Κύρια μνήμη RAM 8GB, DDR3 ή νεότερης τεχνολογίας. Η μνήμη να 
καταλαμβάνει ένα (1) bank (υποδοχή) 

6. Μνήμη cache ≥ 6ΜΒ. 

7. Ένα (1) Καινούργιο σκληρό δίσκο Τεχνολογίας SSD, τουλάχιστον 120 GB. 

8. Υποδομή (drive bays, βάση τοποθέτησης, καλώδια DATA & τροφοδοσίας) για 
τοποθέτηση και 2ου σκληρού δίσκου 2.5-inch SATA, εσωτερικά του CASE. 

9. Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών με έξοδο σήματος απεικόνισης VGA. 

10. Να διαθέτει κάρτα δικτύου Gigabit Ethernet. 

11. Μονάδα τροφοδοσίας ισχύος κατάλληλη να υποστηρίξει τον Η/Υ στην 
προσφερόμενη σύνθεση. 

12. Τέσσερις (4) θύρες USB, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) ver. 3.0 

13. Ενσωματωμένη κάρτα ήχου 16-bit stereo. Να παρέχονται οι ανάλογοι έξοδοι – 
είσοδοι (Speaker and Line out, Microphone and Line in). 

14. Καινούργιο USB ενσύρματο πληκτρολόγιο εργονομικό, συμβατό με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων και με 
ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Nα φέρει σήμανση CE. 

15. Καινούργιο USB ενσύρματο ποντίκι τύπου Optical είτε τύπου laser. Nα φέρει 
σήμανση CE. 

16. Λειτουργικό Σύστημα ανάλογα με την Διακήρυξη-Απαίτηση 

* Ο Η/Υ να είναι προϊόν ανακατασκευής. 

* Σκληρός δίσκος, Πληκτρολόγιο και Ποντίκι να είναι καινούργια. 

 

3.3. Σχεδίαση και Κατασκευή 

Όλες οι επιμέρους συσκευές θα πρέπει να λειτουργούν με τροφοδοσία AC 
, 230V+ 10%, 50 Hz+ 0,5Hz. 

3.4. Επισήμανση 

Σε κατάλληλη θέση επί όλων των συσκευών να επικολλάται, με μέριμνα 
του προμηθευτή, πινακίδα στην οποία να αναγράφονται τα εξής: 

3.4.1. Η ονομασία του υλικού. 

3.4.2. Τα στοιχεία του Προμηθευτή (διεύθυνση, τηλέφωνο 
επικοινωνίας, e-mail). 

3.4.3. Ακριβής χρόνος λήξης εγγύησηςαπαιτησεις συμμορφωσησ 
υλικου 

3.5. Συνοδευτικά Έγγραφα/Πιστοποιητικά 

3.5.1. Στην περίπτωση που οποιοδήποτε πιστοποιητικό έχει εκδοθεί  
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3.5.2. στην αλλοδαπή (σε διαφορετική γλώσσα της Αγγλικής), 
απαιτείται η μετάφραση σε Ελληνικά ή Αγγλικά, καθώς και η επικύρωση αυτού 
από νόμιμο μεταφραστή. 

3.5.3. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό 
συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 το οποίο υποβάλλεται με 
την τεχνική προσφορά. 

3.5.4. Ο ανακατασκευασμένος μηχανογραφικός εξοπλισμός να 
προέρχεται από πιστοποιημένη εταιρία ανακατασκευής με πιστοποίηση ADISA 
ή ISO 27001. 

3.5.5. Όλα τα ζητούμενα είδη να παραδοθούν σε χώρο που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία έτοιμα προς λειτουργία, με εγχειρίδια λειτουργίας, καθώς 
και όποια άλλα βοηθητικά προγράμματα δίνουν οι κατασκευαστές αυτών. 

3.5.6. Ο εξοπλισμός με κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία 
(πιστοποιητικά, καταχωρήσεις στα εγχειρίδια υλικού κ.λ.π. τα οποία να είναι 
ευανάγνωστα, χωρίς αποξέσεις ή διορθώσεις και να προκύπτει ότι αναφέρονται 
στο υπόψη υλικό), πρέπει να φέρει σήμανση CE. 

3.5.7. Κατά την παραλαβή του εξοπλισμού θα παραδίδεται (σε 
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) και κατάλογος/λίστα των υλικών, όπου εκτός 
της περιγραφής θα συμπεριλαμβάνεται και ο σειριακός αριθμός του κάθε Η/Υ. 

3.6. Επιθεωρήσεις/Δοκιμές κατά την παραλαβή 

3.6.1. Μακροσκοπικός Έλεγχος: για τη διαπίστωση της καλής 
κατάστασης των υλικών και της επιμελημένης κατασκευής σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και τους τελικούς όρους της 
σύμβασης. Επίσης θα γίνει έλεγχος για την πληρότητα των παρελκομένων και 
της βιβλιογραφίας. 

3.6.2. Ποσοτικός Έλεγχος: για τον ακριβή αριθμό των υπό 
προμήθεια υλικών. 

3.6.3. Λειτουργικός Έλεγχος Πριν την παράδοση και εγκατάσταση  

δύναται να πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβών δειγματοληπτικός 
λειτουργικός έλεγχος των υλικών και του λογισμικού με την εγκατάσταση 
δείγματος αυτών σε χώρο που θα καθορισθεί από την υπηρεσία, κατόπιν 
συνεννοήσεως του αναδόχου με την υπηρεσία. Ο ανάδοχος μπορεί, κατά την 
κρίση του, να διαθέσει τεχνικούς του για την παρακολούθηση του ελέγχου. 

4. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

4.1. Απαράβατοι Όροι 
ΟΛΟΙ οι επιμέρους όροι της τεχνικής προδιαγραφής (κορμός και το 

ανάλογο παράρτημα), είναι απαράβατοι όροι και η μη συμμόρφωση με αυτούς 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

4.2. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας – Καθορισμός Χρόνου 
Εγγύησης 
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Ο προμηθευτής ή ανακατασκευαστής, υποχρεούται να παρέχει δωρεάν 
εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών (onsite) για τον 
εξοπλισμό-υλικά, η οποία αρχίζει μετά την οριστική παραλαβή τους. Αν κατά 
την διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος παρατηρηθεί βλάβη και 
ανωμαλία λειτουργίας η οποία οφείλεται σε ελαττωματικό υλικό ή εσφαλμένη 
εγκατάσταση, ο προμηθευτής υποχρεούται να την αποκαταστήσει με δική του 
δαπάνη (θα επισκευάζεται επί τόπου ή το υλικό θα παραλαμβάνεται προς 
επισκευή με έξοδα και μέριμνα του προμηθευτή). 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας  περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή 
υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης όλων των 
συσκευών δηλ. την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων, τα 
εξαρτήματα, τις εργασίες, την παραλαβή/παράδοση από/στο το χώρο της 
Υπηρεσίας και τη μεταφορά των συσκευών. 

4.2.1. Χρόνος απόκρισης 

Η ανταπόκριση (παρουσία) του αναδόχου σε περίπτωση βλάβης ή 
δυσλειτουργίας θα πρέπει να είναι εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη 
στιγμή της αναγγελίας της βλάβης, εφόσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα 
μέχρι Παρασκευή και στο διάστημα από 09:00 μέχρι 17:00. 

4.2.2. Χρόνος αποκατάστασης βλάβης 

Η αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας θα πρέπει να 
πραγματοποιείται εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών μετά το χρόνο 
απόκρισης. Εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία του υλικού στο 
παραπάνω χρονικό διάστημα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την 
άμεση αντικατάσταση του. 

4.2.3. Τα μέσα αποθήκευσης που παρουσιάζουν βλάβη κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης αντικαθίστανται με μέριμνα του προμηθευτή χωρίς να 
επιστρέφεται (Εθνικός Κανονισμός Ασφαλείας) σε αυτόν το μέσο που 
παρουσίασε τη βλάβη. 

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

5.1. Υποβολή εγγράφων για αξιολόγηση 

Όπως στο παράρτημα και επιπλέον να περιλαμβάνεται πίνακας συνθέσεως των 
προσφερόμενων υλικών και στην οικονομική προσφορά, αλλά και στην τεχνική 
προσφορά χωρίς όμως τιμές των επιμέρους υλικών. 

5.2. Παράδοση Εγγράφων - Εντύπων – υλικών κατά την Παραλαβή 

Τα προς προμήθεια υλικά να συνοδεύονται κατά την παραλαβή από πλήρη 
εγχειρίδια του χρήστη στα ελληνικά ή στα αγγλικά, σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
μορφή και το απαραίτητο λογισμικό λειτουργίας. 

5.3. Η αξιολόγηση κάθε προσφοράς θα γίνει με βάση το Φύλλο 
Συμμόρφωσης (ΦΣΜ). Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει 
ιδιαίτερο ΦΣΜ σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «ΣΤ» για την 
προσφορά του (όλες οι στήλες είναι υποχρεωτικές). Στο Φύλλο Συμμόρφωσης 
να αναγράφεται η αποδοχή κάθε όρου με παραπομπή στα σχετικά με τον όρο 
παραστατικά έγγραφα, όπου απαιτείται. 
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6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

6.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αξιολόγηση  θα γίνει σύμφωνα με την εντολή προμήθειας.  
 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ. 
Όπου γίνεται παραπομπή σε πρότυπα, αναφορά σε πιστοποιητικά, 

σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους, ή αναφορά σε ορισμένη 
παραγωγή ή προέλευση κ.λ.π.  κατά τις διατάξεις των άρθρων 54, 55 και 56 
του ν. 4412/2016 νοούνται και τα «ισοδύναμα». 

6.2. Ορισμοί, Συντμήσεις και Σύμβολα 

6.2.1. Α.Ο Απαράβατος Όρος. 

6.2.2. H/W Hardware. 

6.2.3. ΦΣΜ Φύλλο Συμμόρφωσης. 
 
 
 
 

Επγος (ΥΟΚ) Γεώργιος Μουρούσιας 

Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
           Ακριβές Αντίγραφο 
 
 Αργυρώ Αγγελή Μ.Υ. με Α΄ βαθμό 
Αν.Προϊστ. Κεντρ. Γραμματείας ΕΜΥ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΗ ΠΕΕ 05/20 ΜΕ ΑΔ.Φ.831/4822/Σ.1179  

                     ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

                    ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                  15  Σεπτεμβρίου 2020 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (DESKTOP COMPUTER)  

Α/Α 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Παραπομπή σε Τεχνικά, 

Εγχειρίδια, Prospectus ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕ

ΡΟΜΕΝΟ

Υ 

(1) (2) (3) (4) 

1. 

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. PC Τύπου 
…., 

Model…. 

Τεχν. Εγχ. 
Νο......…… 

Σελ………. 
Δείκτης….. 

2. 

H Motherboard να υποστηρίζει μικροεπεξεργαστές 
Intel Core i3, i5 ή i7 ή νεότερης τεχνολογίας ή 
λειτουργικά ισοδύναμο, με κατάλληλο chip-set. 

Motherbo
ard … 

Prospectus.............................
….....…………………………
…… 

3. 
Μικροεπεξεργαστής Intel Core i3, i5 ή i7 ή λειτουργικά 
ισοδύναμο ή νεότερο ταχύτητας ≥ 2,5 GHz 

Intel Core 
…. 

Τεχν. Εγχ. 
Νο......…… 

Σελ………. 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Ακολουθείται  αυστηρά η σειρά των παραγράφων της Υπηρεσίας στο 
προηγούμενο παράρτημα. 

2. Να υποβάλλεται μαζί με το ΦΣ υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή 
αποδοχής όλων των επιμέρους όρων της ΠΕΔ. 

3. Τα χαρακτηριστικά των συσκευών θα δίνονται σε μονάδες και περιγραφές 
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην προδιαγραφή. Αν η διατύπωση είναι 
διαφορετική στα επίσημα PROSPECTUS, θα δοθούν οι τύποι μετατροπής. 

4. Η συμπλήρωση όλων των παραγράφων της προδιαγραφής 
(χαρακτηριστικά) στις στήλες (2) και (3) του ΦΣΜ είναι υποχρεωτική για τον 
προμηθευτή. 

5. Η συμπλήρωση όλων των παραγράφων της προδιαγραφής (Prospectus) 
στη στήλη (4) του ΦΣΜ είναι επιθυμητή. 

6. Αν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου υλικού διαφέρουν από αυτά 
της προδιαγραφής θα πρέπει να επισυνάπτεται λεπτομερής εξήγηση για το πως 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας από το προσφερόμενο σύστημα. 

7. Πάνω στα prospectus των υλικών, επιθυμητό είναι να σημαίνεται 
ιδιόχειρα κάθε σημείο παραπομπής, ούτως ώστε να μην αναγκάζεται η επιτροπή 
βαθμολογίας να αναζητά μέσα στο κείμενο το συγκεκριμένο σημείο. Ιδιαίτερα θα 
εκτιμηθεί η χρήση δεικτών στις αντίστοιχες σελίδες παραπομπής για ταχεία 
ανεύρεσή τους. 
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8. Το ΦΣΜ πρέπει να συμφωνεί πλήρως με τα προσφερόμενα υλικά όπως 
φαίνονται στην οικονομική προσφορά και στους πίνακες συνθέσεως. Π.χ. δεν είναι 
δυνατόν στο ΦΣΜ να αναγράφεται ότι προσφέρεται επιπλέον σετ εκτύπωσης και 
στην οικονομική προσφορά αυτό να δίνεται σαν “OPTION” με επιπλέον χρέωση. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επγος (ΥΟΚ) Γεώργιος Μουρούσιας 

Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 

      

 
 

            Ακριβές Αντίγραφο 
 
  Αργυρώ Αγγελή Μ.Υ. με Α΄ βαθμό 
 Αν.Προϊστ. Κεντρ. Γραμματείας ΕΜΥ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΗ ΠΕΕ 05/20 ΜΕ ΑΔ.Φ.831/4822/Σ.1179  

                     ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

                    ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                   15 Σεπτεμβρίου 2020 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΟΘΟΝΗΣ Η/Υ 

 

Παρά-
γραφος 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Παραπομπή 
σε Τεχνικά, 
Εγχειρίδια, 
Prospectus 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ

ΟΥ 

(1) (2) (3) (4) 

1. Ημ/νία έκδοσης …. / … / 201..  

2. 

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. 

Οθόνη, Model…. 

Τεχν. Εγχ. 
Νο......…… 

Σελ………. 
Δείκτης….. 

3. 

Η οθόνη πρέπει να είναι επίπεδη τεχνολογίας 
LED. … 

Prospectus..........
.................. 

4. 
διαγώνια διάσταση 

xx’’ 
Τεχν. Εγχ. 
Νο......…… 

Σελ………. 

5. αναλογία οθόνης ………………… …………… 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Ακολουθείται  αυστηρά η σειρά των παραγράφων της Υπηρεσίας στο 
προηγούμενο παράρτημα. 

2. Να υποβάλλεται μαζί με το ΦΣ υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή αποδοχής 
όλων των επιμέρους όρων της ΠΕΔ. 

3. Τα χαρακτηριστικά των συσκευών θα δίνονται σε μονάδες και περιγραφές 
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην προδιαγραφή. Αν η διατύπωση είναι 
διαφορετική στα επίσημα PROSPECTUS, θα δοθούν οι τύποι μετατροπής. 

4. Η συμπλήρωση όλων των παραγράφων της προδιαγραφής (χαρακτηριστικά) 
στις στήλες(2) και (3) του ΦΣΜ είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. 

5. Η συμπλήρωση όλων των παραγράφων της προδιαγραφής (Prospectus) στη 
στήλη (4) του ΦΣΜ είναι επιθυμητή. 

6. Αν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου υλικού διαφέρουν από αυτά της 
προδιαγραφής θα πρέπει να επισυνάπτεται λεπτομερής εξήγηση για το πως 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας από το προσφερόμενο σύστημα. 
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7. Πάνω στα prospectus των υλικών, επιθυμητό είναι να σημαίνεται ιδιόχειρα 
κάθε σημείο παραπομπής, ούτως ώστε να μην αναγκάζεται η επιτροπή βαθμολογίας 
να αναζητά μέσα στο κείμενο το συγκεκριμένο σημείο. Ιδιαίτερα θα εκτιμηθεί η 
χρήση δεικτών στις αντίστοιχες σελίδες παραπομπής για ταχεία ανεύρεσή τους. 

8. Το ΦΣΜ πρέπει να συμφωνεί πλήρως με τα προσφερόμενα υλικά όπως 
φαίνονται στην οικονομική προσφορά και στους πίνακες συνθέσεως. Π.χ. δεν είναι 
δυνατόν στο ΦΣΜ να αναγράφεται ότι προσφέρεται επιπλέον σετ εκτύπωσης και 
στην οικονομική προσφορά αυτό να δίνεται σαν “OPTION” με επιπλέον χρέωση. 

 
 
 
 
 

Επγος (ΥΟΚ) Γεώργιος Μουρούσιας 

Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 

            Ακριβές Αντίγραφο 
 
  Αργυρώ Αγγελή Μ.Υ. με Α΄ βαθμό 
  Αν.Προϊστ. Κεντρ. Γραμματείας ΕΜΥ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
ΠΕΕ 05/20 ΜΕ ΑΔ.Φ.831/4822/Σ. 1179 

                     ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

                    ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                    15 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ  
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ  

(REFURBISHED  DESKTOP  COMPUTER) 
ΜΕ MS  WINDOWS 10 

 

Παράγρ
αφος  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Παραπομπή σε 
Τεχνικά, 
Εγχειρίδια, 
Prospectus 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

(1) (2) (3) (4) 

1. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο.  

PC τύπου Desktop, 
Model…. 

Τεχν. Εγχ. 
Νο......…… 

Σελ………. 
Δείκτης….. 

2. 

H Motherboard να υποστηρίζει 
μικροεπεξεργαστή Intel Core i3 ή i5 ή i7 
(ανάλογα με τη Διακήρυξη), συχνότητας ≥ 
x,x GHz ή νεότερης τεχνολογίας ή 
λειτουργικά ισοδύναμο. 

Motherboard…. 

Prospectus..........
...................…....
.……………………… 
Δείκτης….. 

3. 

Μικροεπεξεργαστής Intel Core i3 ή i5 ή i7 
(ανάλογα με τη Διακήρυξη), συχνότητας ≥ 
x,x GHz ή νεότερης τεχνολογίας ή 
λειτουργικά ισοδύναμο. 

Μικροεπεξεργαστής …. 

Prospectus..........
...................…....
.……………………… 
Δείκτης….. 

4. 
Κύρια μνήμη RAM ≥X GB, DDRx ή νεότερης 
τεχνολογίας. 

Κύρια μνήμη RAM …. 

Τεχν. Εγχ. 
Νο......…… 

Σελ………. 
Δείκτης….. 

…………
…………
…………
…… 

Λειτουργικό Σύστημα ανάλογα με την 
Διακήρυξη-Απαίτηση 

…………………………………
… 

………………………
…. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Ακολουθείται  αυστηρά η σειρά των παραγράφων της Υπηρεσίας στο 
προηγούμενο παράρτημα. 

2. Να υποβάλλεται μαζί με το ΦΣ υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή αποδοχής 
όλων των επιμέρους όρων της ΠΕΔ. 

3. Τα χαρακτηριστικά των συσκευών θα δίνονται σε μονάδες και περιγραφές 
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην προδιαγραφή. Αν η διατύπωση είναι 
διαφορετική στα επίσημα PROSPECTUS, θα δοθούν οι τύποι μετατροπής. 

4. Η συμπλήρωση όλων των παραγράφων της προδιαγραφής (χαρακτηριστικά) 
στις στήλες(2) και (3) του ΦΣΜ είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. 
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5. Η συμπλήρωση όλων των παραγράφων της προδιαγραφής (Prospectus) στη 
στήλη (4) του ΦΣΜ είναι επιθυμητή. 

6. Αν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου υλικού διαφέρουν από αυτά της 
προδιαγραφής θα πρέπει να επισυνάπτεται λεπτομερής εξήγηση για το πως 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας από το προσφερόμενο σύστημα. 

7. Πάνω στα prospectus των υλικών, επιθυμητό είναι να σημαίνεται ιδιόχειρα 
κάθε σημείο παραπομπής, ούτως ώστε να μην αναγκάζεται η επιτροπή βαθμολογίας 
να αναζητά μέσα στο κείμενο το συγκεκριμένο σημείο. Ιδιαίτερα θα εκτιμηθεί η 
χρήση δεικτών στις αντίστοιχες σελίδες παραπομπής για ταχεία ανεύρεσή τους. 

8. Το ΦΣΜ πρέπει να συμφωνεί πλήρως με τα προσφερόμενα υλικά όπως 
φαίνονται στην οικονομική προσφορά και στους πίνακες συνθέσεως. Π.χ. δεν είναι 
δυνατόν στο ΦΣΜ να αναγράφεται ότι προσφέρεται επιπλέον σετ εκτύπωσης και 
στην οικονομική προσφορά αυτό να δίνεται σαν “OPTION” με επιπλέον χρέωση. 

 

 
 
 
 
 
 

Επγος (ΥΟΚ) Γεώργιος Μουρούσιας 

Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

          Ακριβές Αντίγραφο 
 
  Αργυρώ Αγγελή Μ.Υ. με Α΄ βαθμό 
  Αν.Προϊστ. Κεντρ. Γραμματείας ΕΜΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»ΣΤΗΝ 

ΑΔ.Φ.831/4822/Σ.1179 

                      ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

                        ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

15 Σεπτεμβρίου 2020 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
     Επωνυμία Οικονομικού Φορέα: 

     Α.Φ.Μ.: 

     Στοιχεία Επικοινωνίας: 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ Ε.Μ.Υ. 

 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Μον. 
Μετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδος  
Δαπάνη         

1. 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  

(DESKTOP COMPUTER)  
ΆΝΕΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

3    

2. 
 

ΟΘΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 24’’ 
 

18    

3. 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ  ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

(REFURBISHED  DESKTOP  COMPUTER) 
ΜΕ Ms  Windows 10 

15    

ΣΥΝΟΛΟ:  

ΦΠΑ 24% :  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 
1. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΕΣ  
2. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΩΣ …………………………………………. 
    
                                                                             (ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 

 
                                                                                   Ο/Η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 

                                                                             
 
                                                                          (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 
 

   Επγος (ΥΟΚ) Γεώργιος Μουρούσιας 

          Ακριβές Αντίγραφο                                 Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 
                                                  
 
Αργυρώ Αγγελή Μ.Υ. με Α΄ βαθμό 
Αν.Προϊστ. Κεντρ. Γραμματείας ΕΜΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»ΣΤΗΝ 

ΑΔ.Φ.831/4822/Σ.1179 

 

 
 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

                        ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

15 Σεπτεμβρίου 2020 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΩ-ΑΔΑΜ: 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ                                                                                                                                    

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
      1.  Στο Ελληνικό σήμερα             2020 μεταξύ των παρακάτω υπογεγραμμένων: 

 
       α. Του Ταξιάρχου (ΜΤ) Αθανάσιου Γατόπουλου, Διοικητή της ΕΜΥ, ως 
εκπρόσωπος της Π.Α. και 
 
       β. ο κ                                         με ΑΔΤ                              ως νόμιμου 
εκπροσώπου της εταιρείας "…………………………" (Α.Φ.Μ. 
……………………………………..Οδός………………………….. 
Τ.Κ.……………………τηλ…..………...FAX…………………….email.......................), 
   

Α/Α CPV ANTIKEIMENO ΤΕΜ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1. 30213300-8 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  

(DESKTOP COMPUTER)  
ΆΝΕΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
3 

 
3.100,00 

 
2. 

 
30231310-3 

 
ΟΘΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

24’’ 
 

 
  18 

 
1.200,00 

 
 

  3. 

 
 

30213300-8 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ  
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
(REFURBISHED  DESKTOP  

COMPUTER) 
ΜΕ Ms  Windows 10 

 
 

  15 

 
 

         2.025,00 

  ΣΥΝΟΛΟΝ  6.325,00 

 
      2. Οι παραπάνω δαπάνες που αφορούν την Προμήθεια Υλικών επιβαρύνονται με 
κρατήσεις οι υπέρ τρίτων ποσοστού 6,27868% επί της καθαρής αξίας και ΦΠΑ 
24%. 
       3. Τα υπό προμήθεια είδη, παραλαμβάνονται από την αρμόδια προς τούτο 
επιτροπή της Μονάδας βάσει της συνημμένης  Οικονομικής Προσφοράς και   της 
Τεχνικής Περιγραφής, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. 
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      4. Η προμήθεια των ειδών θα λάβει χώρα στην Ε.Μ.Υ. (Εθνική Μετεωρολογική 
Υπηρεσία) και η ολοκλήρωση τους θα γίνει  εντός 30 ημερολογιακών ημερών από 
την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 
 
      5. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού  
Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών  
 
εντός τριάντα (30) έως εξήντα (60) ημερών μετά την προσκόμιση στη Μονάδα των 
παρακάτω δικαιολογητικών: 

 
                 (α)  Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
 
           (β)  Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
 
           (γ)  Τιμολόγιο του προμηθευτή  
 
           (δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από  φορείς της 
Κεντρικής Διοίκησης και για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο 
αντίστοιχα ). 
 
                  (ε) Βεβαίωση της Τράπεζας ή φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του 
βιβλιαρίου της τράπεζας  όπου προκύπτει ο αριθμός λογαριασμού του δικαιούχου σε 
μορφή ΙΒΑΝ και η Τράπεζα μέσω της οποίας θα εξοφληθεί ο Ανάδοχος. 
Επισημαίνεται ότι η επωνυμία του δικαιούχου του λογαριασμού πρέπει να ταυτίζεται 
πλήρως με την επωνυμία στο τιμολόγιο. 
 
       6. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 
4% για τα  επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13.Η Μονάδα μετά την εξόφληση, θα 
χορηγήσει  σχετική βεβαίωση για την παρακράτηση των ανωτέρω φόρων, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής 
δήλωσης του Αναδόχου στις οικείες Δ.Ο.Υ. 
 
      7. Ο Ανάδοχος αποδέχεται τους όρους του παρόντος συμφωνητικού, στο οποίο 
αναπόσπαστο μέρος είναι το Παράρτημα Α και Β του παρόντος και αναλαμβάνει την 
παραπάνω δαπάνη ονομαστικού ποσού €…………………………… (€……….). 
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8. Το παρόν Συμφωνητικό αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο (2) 
Συμβαλλόμενους, υπογράφεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα αυτού, εκ τον οποίων 
το ένα λαμβάνει ο ανάδοχος. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο                                                                          Ο 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                          ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 
 
 

Επγος (ΥΟΚ) Γεώργιος Μουρούσιας 

                                                               Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών 

        
           Ακριβές Αντίγραφο 
 
  Αργυρώ Αγγελή Μ.Υ. με Α΄ βαθμό 
 Αν.Προϊστ. Κεντρ. Γραμματείας ΕΜΥ 
 
 
 
 
 
    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 «Α» Τεχνική Περιγραφή 

 «Β» Οικονομική Προσφορά  
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