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Αθήνα : 10.03.2016 

 Α/Α : ΕΑ5/2016 

 Α.Π : ΚΥ2016/265 

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια  είκοσι δύο (22) εσωτερικών σκληρών δίσκων για την αναβάθμιση μηχανήματος 

κεντρικής δικτυακής αποθήκευσης δεδομένων (NAS)(IBM STORWIZE V3700) και ενός (1) εξυπηρετητή (IBM System 

x3650 M4) στο κτίριο των Κεντρικών υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, αξίας 10.569,11 € προ Φ.Π.Α (13.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% και πάσης φύσεως φόρους και κρατήσεις).  

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95, τον Ν.4281/2014 

όπως ΙΣΧΥΕΙ) και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ 3623/07.10.2015. 

Το ΚΕΘΕΑ  διενεργεί έρευνα αγοράς με γραπτές προσφορές για την προμήθεια είκοσι δύο (22) εσωτερικών σκληρών 

δίσκων ΙΒΜ ως προσθήκη σε μηχάνημα κεντρικής δικτυακής αποθήκευσης δεδομένων(NAS)(IBM STORWIZE V3700 

ΜΤ/Μ: 2072-24C) και σε έναν 1 εξυπηρετητή (IBM System x3650 M4 MT/M:7915-C3G) στο κτίριο των Κεντρικών 

Υπηρεσιών,  σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α “Τεχνικές Προδιαγραφές “ και την 

Οικονομική Προσφορά “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β”. 

Γενικοί Όροι 

Είδος  / Ποσότητα   Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  10.569,11 € χωρίς Φ.Π.Α , 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% και 

πάσης φύσεως φόρους και κρατήσεις. 

Κ.Α.Ε 14.03 

C.P.V 30213000-5 

ΑΔΑ Απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης 

ΑΔΑ: ΩΨΠ9ΟΡ9Υ-ΗΗ9 

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

Αξιολόγηση προσφορών / 

κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης της έρευνας αγοράς είναι η χαμηλότερη συνολικά 

προσφερόμενη τιμή, για το σύνολο των ειδών. 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για εκατόν είκοσι  (120) 

ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας της Έρευνας Αγοράς.  

Δικαιολογητικά/Απαιτήσεις 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με 

ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς (χωρίς να είναι 

απαραίτητη η  βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην οποία να 
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αναγράφονται τα στοιχεία της Έρευνας Αγοράς στην οποία συμμετέχουν και 

να δηλώνουν ότι : 

Α)Η προσφορά τους ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες μετά την 

ημερομηνία διενέργειας της Έρευνας Αγοράς. 

Β) Να δηλώνει ότι τα προσφερόμενα είδη είναι καινούρια και διαθέτουν 

επίσημη εγγύηση της ελληνικής αντιπροσωπείας του κατασκευαστή. 

Γ) Να αναφέρει τη χρονική διάρκεια για την οποία εγγυάται την καλή 

λειτουργία των ειδών, σύμφωνα με την επίσημη αντιπροσωπεία. 

2. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος 

μεταπωλητής του κατασκευαστή του εξοπλισμού, και να υποβάλλει με την 

τεχνική προσφορά του στοιχεία που να το αποδεικνύουν (τεκμηρίωση από 

τον κατασκευαστή του εξοπλισμού) 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο), 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές και τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του κατά την 

ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. 

Αναπροσαρμογή τιμήματος  Δεν προβλέπεται 

Εναλλακτικές προσφορές / 

Κατάθεση για μέρος της 

ζητούμενης ποσότητας 

Δεν προβλέπονται  

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών /Αποσφράγιση 

προσφορών  

1.  Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές 

τους με οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ,  επί της οδού 

Σορβόλου 24 Αθήνα , το  αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 και ώρα 

14.00  μ.μ.  

2.  Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών της 

παρούσας Έρευνας Αγοράς να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή 

πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα 

διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 

Κατακύρωση αποτελεσμάτων 

έρευνας αγοράς    

Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης 

ανάθεσης της προμήθειας, προσκομίζοντας αποδεικτικό ασφαλιστικής και 

φορολογικής ενημερότητας το οποίο να είναι σε ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές 

φωτοαντίγραφο).  

Χρόνος / τόπος παραλαβής των 

ειδών  

 Σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού, στη  Διεύθυνση 

Σορβόλου 24, Μετς Αθήνα. 

Τρόπος πληρωμής / 

Δικαιολογητικά   

Εντός 30 ημερών από την παραλαβή του σχετικού νόμιμου παραστατικού και  

την κατάθεση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ (πρωτότυπο 

ή ευκρινές φωτοαντίγραφο).   

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Παρακράτηση 0,10% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ, 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής 

Υγείας (άρθρο 3, Ν.3580/2007), 4%  φόρος εισοδήματος (άρθρο 64,  
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Ν.4172/2013). 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 210.9241993-6 εσωτ. 259, 202 

Ματαίωση έρευνας αγοράς     Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, 

ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών 

ή/και ματαίωσης της  Έρευνας Αγοράς, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν 

δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Δημοσιοποίηση / παραλαβή των 

όρων έρευνας αγοράς  

1. Η  παρούσα  έρευνα αγοράς αναρτήθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  Οργανισμού 

(http://www.kethea.gr) και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Οι παραλήπτες των όρων συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό 

έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, 

φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή να τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά, 

έτσι ώστε ο Οργανισμός να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων 

παρέλαβαν τους όρους συμμετοχής, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους 

αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις επ’ αυτής στο 

promitheies@kethea.gr  

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας εφαρμόζονται οι περί 

προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

 

 

Βασίλειος Γκιτάκος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Προμήθεια  είκοσι δύο (22) εσωτερικών σκληρών δίσκων για την αναβάθμιση μηχανήματος κεντρικής δικτυακής 

αποθήκευσης δεδομένων (NAS)(IBM STORWIZE V3700) και ενός (1) εξυπηρετητή (IBM System x3650 M4) στο κτίριο 

των Κεντρικών υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ 

 

Αντικείμενο του παρόντος είναι : 

Α) Η προμήθεια 16 εσωτερικών σκληρών δίσκων με τα εξής χαρακτηριστικά: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ PART PART NUMBER 

ΙΒΜ SFF HDD—900 GB 10K RPM SAS 00Y2431 (ενδεικτικό) 

 

Β) Η προμήθεια 6 εσωτερικών σκληρών δίσκων με τα εξής χαρακτηριστικά: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ PART PART NUMBER 

ΙΒΜ IBM 900GB 10K 6Gbps SAS 2.5in SFF HS HDD 81Y9651 (ενδεικτικό) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ζητείται η υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια είκοσι δύο (22) εσωτερικών σκληρών δίσκων για τις Κεντρικές υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ, όπως αναλυτικά 

αναφέρεται στον πίνακα του Παραρτήματος Α  συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του παρόντος εντύπου ή άλλου εντύπου που περιέχει όλα τα παρακάτω στοιχεία  . 

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προμήθειας στην εταιρία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στην καθαρή αξία θα γίνουν κρατήσεις 0,10% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ ,υπέρ 

οργανισμών ψυχικής υγείας 2% και φόρος εισοδήματος 4%.   

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
με ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΙΔΟΥΣ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 

    
 

ΣΥΝΟΛΟ (€)  
 

Φ.Π.Α (23%)  
 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (Περιγράψτε αναλυτικά τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που αναφέρετε στην οικονομική σας προσφορά)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας έρευνας αγοράς.   

Η προσφορά μου ισχύει για εκατόν είκοσι (120) μέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας της Έρευνας Αγοράς. 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

 

 

 

 


