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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
---- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, 
   Τ.Κ.104 42, Αθήνα 
Πληροφορίες: Δ. Γεωργόπουλος 
Τηλέφωνο: 213 212 9764  
e-mail:              dimitrios.georgopoulos@aead.gr 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
   Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ 
   ΑΔΑΜ:  
 
 
   Προς: 

       Κάθε ενδιαφερόμενο 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας»  
 

Παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, για την 

προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Πίνακα 1 της παρούσας προς 

κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α’ της παρούσας, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της. 

Πίνακας 1. Κατάλογος προς προμήθεια ανταλλακτικών  

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 

1 Σκληρός Δίσκος Μονάδας SAN MSA 2050 Τεμάχιο 16 

2 KIT Επεξεργαστή για εξυπηρετητή HP DL360 Τεμάχιο 4 

3 Μνήμη RAM 32GB για εξυπηρετητή HP DL360 Τεμάχιο 8 

4 Σκληρός Δίσκος SSD 256 GB SATA 6.0 Gb/s Τεμάχιο 30 

5 Μνήμη DDR3 4GB Τεμάχιο 20 

6 Μνήμη DDR4 4GB Τεμάχιο 20 

 

Η παρούσα ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του άρθρου 118 του ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης κατατάσσεται στoυς 

ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Προμηθειών (CPV): 

➢ 30234500-3 «Μέσα αποθήκευσης μνήμης», 

➢ 30236110-6 «Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM)» και 

➢ 30211200-3 «Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή» 
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1. Χρόνος και τρόπος υποβολής της προσφοράς: 

Η προσφορά υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

promitheies@aead.gr μέχρι την Τρίτη, 28-06-2022 και ώρα 15:00.  

Η προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή απορρίψεως, για το σύνολο των ζητούμενων υλικών. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

 

2. Περιεχόμενο της προσφοράς: 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

1. Συμπληρωμένους και υπογεγραμμένους από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο 

εκπρόσωπο, στην περίπτωση νομικού προσώπου, τους Πίνακες Συμμόρφωσης του 

Παραρτήματος Α’ της παρούσας. Για την απόδειξη κάλυψης των τεχνικών 

προδιαγραφών, οι προσφέροντες υποβάλλουν τεχνικά φυλλάδια και λοιπά 

δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 

2. Οικονομική προσφορά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο 

εκπρόσωπο, στην περίπτωση νομικού προσώπου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Β’ της παρούσας. Οι τιμές δίνονται με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών 

ψηφίων. Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κατά τον νόμο 

προβλεπόμενες κρατήσεις υπέρ τρίτων. 

3. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, στην περίπτωση νομικού 

προσώπου, για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

 

 

3. Χρόνος ισχύος προσφοράς:  

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα οικονομικό φορέα για εκατό είκοσι 

(120) ημέρες μετά την υποβολή της προσφοράς. Προς τούτο, συμπεριλαμβάνεται σχετική 

δήλωση χρόνου ισχύος της προσφοράς στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, υπόδειγμα 

του οποίου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β’ της παρούσας. 

 

4. Απόρριψη προσφοράς: 

Η προσφορά θα απορρίπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:  

1. Υποβληθεί εκπρόθεσμα. 

2. Δεν ορίζει χρόνο ισχύος προσφοράς τουλάχιστον εκατό είκοσι (120) ημερών. 

3. Δεν αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υλικών. 

4. Είναι εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά. 
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5. Προϋπολογισμός: 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παρούσα προμήθεια ανέρχεται στο ποσό 

των δεκαοκτώ χιλιάδων εκατό σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (18.145,16€) πλέον  

Φ.Π.Α. 24%. 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της Ε.Α.Δ. έτους 

2022 και συγκεκριμένα τον Α.Λ.Ε.: 2410207001 «Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής 

λοιπού εξοπλισμού» του Ειδικού Φορέα 1007-803-0000000, δυνάμει της με αριθ. πρωτ. οικ. 

17094/09-06-2022 (ΑΔΑ: 66Θ046ΜΙ0Φ-Φ6Τ & ΑΔΑΜ: 22REQ010728249) απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης.   

 

6. Κριτήριο ανάθεσης: 

Κριτήριο για την ανάθεση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 

συνολική τιμή) πλέον Φ.Π.Α. 

 

7. Δικαιολογητικά ανάθεσης: 

Για την έκδοση της απόφαση ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή θα καλέσει, με ειδική 

πρόσκληση, τον προσφέροντα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά (βάσει του κριτηρίου ανάθεσης), να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του προσφέροντα ή στην περίπτωση νομικού 

προσώπου, των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του φορέα, 

καθώς και οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το οποίο γίνεται δεκτό εφόσον έχει 

εκδοθεί εντός τριών μηνών από την υποβολή του.  Εναλλακτικά, ως απόδειξη της μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016, γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται από τον προσφέροντα 

ή, στην περίπτωση νομικού προσώπου, από τον/τους  νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του. 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

ειδικής πρόσκλησης της παρούσας παραγράφου. 

ii. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο, για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός 

είσπραξης και μεταβίβασης ακινήτου, σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται 

χρόνος ισχύος, γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. 

iii. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται 

χρόνος ισχύος, γίνεται δεκτή εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή 

της. 
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iv. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008                                                                                                                    

ή νεότερο, ή ισοδύναμο, σε ισχύ, του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους. Στην 

περίπτωση αλλοδαπού πιστοποιητικού, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας 

στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

v. Νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης (στην περίπτωση νομικού προσώπου): 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών της, εφόσον αυτή 

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 

αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. 

vi. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση φυσικού 

προσώπου. 

vii. Επικαιροποιημένο, εφόσον απαιτείται, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από 

το ΓΕΜΗ, στην περίπτωση νομικού προσώπου, για την απόδειξη της νόμιμης 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 

πριν από την υποβολή του. 

 

8. Χρόνος παράδοσης υλικού: 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των υλικών της παρούσας, είτε 

τμηματικά είτε άπαξ, στο κτήριο της αναθέτουσας αρχής επί των οδών Λένορμαν 195 & 

Αμφιαράου, εντός ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) 

τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη 

διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, 

είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε 

ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο 

από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού 

χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο 

παράδοσης. 

 

9. Παραλαβή συμβατικού αντικείμενου: 

Η παραλαβή των υλικών της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης θα γίνει από τον 

Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της αναθέτουσας αρχής, με 
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έκδοση βεβαίωσης οριστική παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 παρ. 10 του ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η βεβαίωση οριστικής παραλαβής θα εκδοθεί, κατόπιν διενέργειας των απαραίτητων 

ελέγχων από τα στελέχη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΕΑΔ. Στην 

περίπτωση παραλαβής των υλικών με παρατηρήσεις ή απόρριψής τους, ακολουθείται η 

διαδικασία  του άρθρου 208 του ν. 4412/2016. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 

βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής, 

μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 

ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 

του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση της σχετικής βεβαίωσης οριστικής παραλαβής ή 

παραλαβής με παρατηρήσεις ή η εισήγηση απόρριψης πραγματοποιείται εντός είκοσι (20) 

ημερών από την παράδοση τους από τον ανάδοχο. 

 

10. Πληρωμή: 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έκδοση τακτικού χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής, μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και 

την προσκόμιση του σχετικού παραστατικού, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 

τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή.  

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι κατά τον νόμο ισχύουσες κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

Από την καθαρή αξία του τιμολογίου αφαιρούνται όλες οι τυχόν επιβαλλόμενες κρατήσεις 

και στο υπόλοιπο ποσό πραγματοποιείται κράτηση 4% για την πώληση αγαθών, που 

αποτελεί και την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με την 

παρ. 2, του άρθρου 64, του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α )́ όπως ισχύει. 

 

 

11. Δημοσιότητα: 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και 

στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στην ενότητα προκηρύξεις: 

https://aead.gr/prokirixeis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
 
   ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ 

https://aead.gr/prokirixeis
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
Προμήθεια ανταλλακτικών για την αναβάθμιση εξοπλισμού της υποδομής του comp 

room του κτιρίου στην  Λενορμαν (CPU/μνήμες) και αναβάθμιση μονάδων Η/Υ. 
 
Εγκατεστημένο υλικό: 
2 x server HP PROLIANT DL 360 GEN 10 1x xeon silver 4114 2,2 10 core 128G /  
ser. CZJ830000P P/N: 867959-B21 
 
1 x HPE MSA 2050 san controller ser.ACM110T235 p/n 876127-002 
 

 Πίνακας A.1:  - Σκληροί Δίσκοι μονάδας SAN MSA 2050 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.1.1 
ΥΛΙΚΟ: Δίσκοι 
μονάδας SAN 
MSA 2050 

      

Α.1.2 Ποσότητα 16     

Α.1.3 
Να αναφερθεί ο 
Κατασκευαστής 
και το μοντέλο 

Ναι     

Α.1.4 

HPE MSA 2.4TB 
10kRPM 2.5in 
SAS-12G 
Enterprise HDD 
p/n: P00441-001 
 

Ναι   

Α.1.5 

Συμβατός με 
HPE MSA 2050 
san controller 
ser.ACM110T235 
p/n 876127-002 

Ναι   

Α.1.6 Εγγύηση (έτη) 
≥ 1 

(κατασκευαστή) 
    

Α.1.7 
Να φέρει 
υποχρεωτικά το 
σήμα CE. 

ΝΑΙ   
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Πίνακας Α.2:  - kit επεξεργαστή για server HP DL360 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.2.1 
ΥΛΙΚΟ: kit 
επεξεργαστή για 
server HP DL360 

   

Α.2.2 Ποσότητα 4     

Α.2.3 
Να αναφερθεί ο 
Κατασκευαστής 
και το μοντέλο 

Ναι     

Α.2.4 
xeon 4214 12 
core p02580-L21     

Ναι   

Α.2.5 

Συμβατός με 
μονάδα server  
HP PROLIANT DL 
360 GEN 10, 
serial num: 
CZJ830000P P/N: 
867959-B21 

Ναι   

Α.2.6 

Να 
περιλαμβάνονται 
οι απαιτούμενοι 
ανεμιστήρες 

Ναι   

Α.2.7 Εγγύηση  
>=1 έτος 

(κατασκευαστή) 
  

Α.2.8 
Να φέρει 
υποχρεωτικά το 
σήμα CE. 

Ναι   
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 Πίνακας Α.3: Μνήμη RAM για server HP DL360 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.3.1 ΥΛΙΚΟ: μνήμη RAM για 
server HP DL360 

   

Α.3.2 
Ποσότητα 

8 DIMM των 32 
GB 

    

Α.3.3 Να αναφερθεί ο 
Κατασκευαστής και το 
μοντέλο 

Ναι     

Α.3.4 32GB (1 x 32GB) Dual 
Rank x4 DDR4-2933 CAS-
21-21-21 Registered 
Smart Memory Kit 

Ναι    

Α.3.5 Συμβατές με την 
υπάρχουσα μονάδα 
server HP PROLIANT DL 
360 GEN 10, serial num: 
CZJ830000P P/N: 867959-
B21  

Ναι 

  

Α.3.6 Εγγύηση  >=1 έτος 
(κατασκευαστή) 

  

Α.3.7 Να φέρει υποχρεωτικά 
το σήμα CE. 

Ναι   
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 Πίνακας Α-4:  Δίσκοι SSD 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.4.1 
ΥΛΙΚΟ: δίσκος 
SSD 

      

Α.4.2 Ποσότητα 30     

Α.4.3 
Χωρητικότητα:  
 

256GB     

Α.4.4 Διασύνδεση:  SATA 6.0Gb/s.     

Α.4.5 Τύπος 
2.5-inch 

εσωτερικός 
    

Α.4.6 

Πλαίσιο 
τοποθέτησης σε 
υποδοχή 
υπολογιστή 
3.5¨ 

ΝΑΙ   

Α.4.7 Εγγύηση (έτη) 
≥ 3 έτη 

(κατασκευαστή) 
    

Α.4.8 
Ταχύτητα 
ανάγνωσης  

>=520MB/s   

Α.4.9 
Ταχύτητα 
εγγραφής  

>=500 MB/s   

Α.4.10 
Να φέρει 
υποχρεωτικά το 
σήμα CE 

ΝΑΙ   
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  Πίνακας Α-5:  Μνήμες DDR3 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.5.1 
ΥΛΙΚΟ: 
ΜΝΗΜΕΣ DDR3 

      

Α.5.2 Ποσότητα 20     

Α.5.3 
Χωρητικότητα 
μνήμης 

4GB 
(1DIMMx4GB) 

    

Α.5.4 Τύπος μνήμης 
DDR3 για 
desktop 

    

Α.5.5 Συχνότητα >=1333MHz     

Α.5.6 Εγγύηση (έτη) 
≥ 1 

(κατασκευαστή) 
    

Α.5.7 
Να φέρει 
υποχρεωτικά το 
σήμα CE 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

  Πίνακας Α-6:  Μνήμες DDR4 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.6.1 
ΥΛΙΚΟ: Μνήμες 
DDR4 

      

Α.6.2 Ποσότητα 20     

Α.6.3 
Χωρητικότητα 
μνήμης 

4GB 
(1DIMMx4GB) 

    

Α.6.4 Τύπος μνήμης 
DDR4 για 
desktop 

    

Α.6.5 Συχνότητα 2400 MHz     

Α.6.6 Εγγύηση (έτη) 
≥ 1 

(κατασκευαστή) 
    

Α.6.7 
Να φέρει 
υποχρεωτικά το 
σήμα CE 

ΝΑΙ   

                                                                                                                    

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
……./……./…….. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 

                                                               [υπογραφή – σφραγίδα] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στοιχεία προσφέροντα οικονομικού φορέα:  

Επωνυμία …………………………………….   Έδρα……………………………………………………………. 

Οδός………………………….................... Αριθμός………….. Τηλέφωνο……………………… Email…………………………….. 

Δηλώνω ότι δεσμεύομαι από την προσφερόμενη τιμή και την υποβάλλω, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί κατά τη σύναψη σύμβασης στην περίπτωση ανάδειξής μου ως αναδόχου της 
παρούσας πρόσκλησης. 

α/α Περιγραφή υλικού  
Μονάδα 

Μέτρησης 

Προσφερόμενη 
τιμή είδους ανά 
μονάδα πλέον 

Φ.Π.Α. σε ευρώ 

Ποσότητα  

Συνολική 
Προσφερόμενη 

τιμή είδους πλέον 
Φ.Π.Α. σε ευρώ 

1 
Σκληρός Δίσκος Μονάδας SAN MSA 

2050 
Τεμάχιο  16  

2 
KIT Επεξεργαστή για εξυπηρετητή 

HP DL360 
Τεμάχιο  4  

3 
Μνήμη RAM 32GB για εξυπηρετητή 

HP DL360 
Τεμάχιο  8  

4 
Σκληρός Δίσκος SSD 256 GB SATA 

6.0 Gb/s 
Τεμάχιο  30  

5 Μνήμη DDR3 4GB Τεμάχιο  20  

6 Μνήμη DDR4 4GB Τεμάχιο  20  

Συνολική αξία πλέον Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 24%  

Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  

Δηλώνω ότι κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης (συμπληρώνεται ανάλογα) θα τηρώ / η 
εταιρεία που εκπροσωπώ θα τηρεί (στην περίπτωση νομικού προσώπου) τις υποχρεώσεις μου / της 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’). 

Η προσφορά ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση για εκατό είκοσι (120) ημέρες. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
……./……./…….. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 

                                                               [υπογραφή – σφραγίδα] 
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