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Αθήνα : 14.04.2016 

 Α.Π : ΑΛΦΑ/2016/1 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΑΓΟΡΑ (2) ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 

(1) ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1114 ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΚΕΘΕΑ –ΑΛΦΑ  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.830,00€ άνευ ΦΠΑ (2.250 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ). 

 

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 Α.Π:ΑΛΦΑ/2016/1 , 20/01/2016. 

Το ΚΕΘΕΑ  διενεργεί έρευνα αγοράς με γραπτές προσφορές για την <<ΑΓΟΡΑ (2) ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ (1) ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1114 ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΚΕΘΕΑ –ΑΛΦΑ  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.830,00€ άνευ ΦΠΑ (2.250 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) και των πάσης φύσεως 

δαπανών και εξόδων του αναδόχου, παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν. 

3580/2007), ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος (άρθρο64 Ν.4172/2013) κ.λπ.>> 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  1.830,00€ χωρίς Φ.Π.Α , 2250,00€ 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: 6ΡΟ0ΟΡ9Υ-ΦΑΚ 

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) 
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ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας της Έρευνας Αγοράς.  

Δικαιολογητικά/Απαιτήσεις  

1. Συμπληρωμένο τον  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  που παρατίθενται 

στο Παράρτημα A της παρούσης, ο οποίος θα φέρει την Υπογραφή 

και τη σφραγίδα του συμμετέχοντα  .  

2.  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 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. 

 

3.Συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Παράρτημα Β’) της παρούσης. 

 

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-ΑΛΦΑ,  επί της 

οδού Χαρβούρη 1  Αθήνα , το  αργότερο μέχρι την Τετάρτη 11 Μαϊου 2016 και 

ώρα 13.00  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 μετά την έγγραφη ενημέρωσή 

του, 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  Σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού, στη  Διεύθυνση 
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ειδών  Χαρβούρη 1 , 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 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, 

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

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 210.9215776,210.9237777 

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 accounting@kethea-alfa.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 

 

 

 

 

 

mailto:accounting@kethea-alfa.gr


ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)                                                                                   Σελίδα 4 από 7 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση/ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Δύο (2)  

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο 

 

ΝΑΙ  

Επεξεργαστής: INTELCOREI3  3.1GHZ ή ανώτερο 

 

ΝΑΙ  

Σκληρός Δίσκος 

 

  

Χωρητικότητα  

 

>= 500 GB  

Τύπος  

 

SATA 3 ή ισοδύναμο   

Ταχύτητα περιστροφής  

 

>= 7200 rpm  

Μνήμη RAM 

 

  

Προσφερόμενη  

 

>=4 GB  

Τύπος  

 

DDR3 1600MHZ  

Μέγιστη Υποστηριζόμενη 

 

>=16 GB  

Κάρτα Γραφικών  

 

  

Αυτόνομη Μνήμη (ΜΒ) ≥ 512ΜΒ. Να αναφερθεί ο τύπος 

 

ΝΑΙ  

Κάρτα Ήχου  

 

NAI  

Κάρτα Δικτύου  

 

10/100/1000 Μbps Ethernet  

DVD-RW 

 

ΝΑΙ  

Ισχύς τροφοδοτικού  

 

≥ 250 W  

ΕΓΓΥΗΣΗ  >= 3 ΕΤΗ  

Λειτουργικό  σύστημα 

 

Windows 7  Professional EL 64bit  

Οθόνη   

 

19’’  

Πληκτρολόγιο , ποντίκι 

 

ΝΑΙ  

Φορητός Υπολογιστής  Ένας (1)  
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Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο 

 

ΝΑΙ  

Επεξεργαστής: Intel Core i3 -   1,5 GHz ή ανώτερος 

 

ΝΑΙ  

Σκληρός Δίσκος  

 

  

Τύπος 

 

SATA ή ισοδύναμο  

Χωρητικότητα  

 

>=500GB  

Ταχύτητα περιστροφής  

 

>= 5400 rpm  

Μνήμη RAM 

 

  

Προσφερόμενη  

 

>=4GB   

Τύπος 

 

DDR3 1600MHz  

Κάρτα Δικτύου  

 

10/100/1000Mbps Ethernet και Wireless  

Ενσωματωμένα ηχεία και μικρόφωνο 

 

ΝΑΙ  

Διαγώνιος Οθόνης   

 

14’’,   

ΕΓΓΥΗΣΗ  

 

>=1 ΕΤΗ  

Λειτουργικό σύστημα  

 

Windows 7  Home Premium EL ή νεώτερο  

 

 Οι άδειες χρήσης του  Microsoft Office Θα δοθούν από το Τμήμα Μηχανογράφησης 
 
 
                                                                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ζητείται η υποβολή οικονομικής προσφοράς για την αγορά δύο (2) σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός (1) φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για τις  ανάγκες  

του θεραπευτικού προγράμματος  ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ , 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 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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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 

 

 

 

 

 


