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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ
ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ», με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ- Τ1ΕΔΚ-03069 και κωδικό πράξης MIS 5031866, το οποίο
υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης &
Καινοτομίας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)
2014-2020, Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» και
1Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες – Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο»,
Θεματικός Στόχος 1, Επενδυτική Προτεραιότητα 1β Ειδικός Στόχος 1.1. «Αύξηση επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική
στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3)» και από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), και εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Παιδείας, προτίθεται να αναθέσει
την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ).
Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 2.564,10€ πλέον ΦΠΑ
17% ποσού 435,90€.
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα (φόροι, τέλη, έξοδα λογιστικά, μεταφοράς, κ.λπ.).
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν
επικοινωνώντας με τον κ. Γεώργιο Βαρδάκη, διεύθυνση Κουντουριώτου 41, 82132, 1ος όροφος, Χίος, τηλ.
2271035419, ή με ηλ. αποστολή στο: gvardakis@aegean.gr.
Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.
Χρόνος και τόπος παράδοσης: σύμφωνα με τον Πίνακα 1.
Πληρωμή - Παραλαβή: Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας
μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού με την προσκόμιση νόμιμων παραστατικών.
Η παραλαβή του εξοπλισμού γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την
παράγραφο 11 του άρθρου 221του ν. 4412/2016, η οποία θα συντάσσει και θα υπογράψει το/ τα
αντίστοιχο/α Πρωτόκολλο/α οριστικής παραλαβής.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε
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άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή και εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης από τον φορέα.
Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε
φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.
Η δαπάνη και η έκδοση των φορολογικών παραστατικών υπόκειται στις διατάξεις της ΠΟΛ. 1134/28-8-2017 της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ρήτρες:
Αν τα είδη παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα άρθ. 217
του Ν. 4412/2016.
Υποβολή προσφορών μέχρι και την Πέμπτη 7 Μαρτίου και ώρα 15:00 μ.μ. υπόψη κ Γεώργιου Βαρδάκη,
διεύθυνση Κουντουριώτου 41, 82132, 1ος όροφος, Χίος, τηλ. 2271035419, ή και με ηλ. αποστολή στο:
gvardakis@aegean.gr.
Περιεχόμενο προσφορών:
Α) -Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει κάθε φορά)
για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της
Πρόσκλησης και θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος :
α. Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
β. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του.
γ. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών ,από τα
οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση εφόσον αυτά ζητηθούν από την
Αναθέτουσα Αρχή.
δ. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης.
ε. Δεσμεύεται πως θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.
στ. Δεσμεύεται πως τα είδη της προσφοράς του είναι σύμφωνα με το τα είδη που περιγράφονται στον Πίνακα
Ειδών.
ζ. Τα είδη είναι καινούρια και αμεταχείριστα
η. Δεσμεύεται σε περίπτωση που ζητηθεί, θα προσκομίσει σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 4412/2016:
α. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους
οποίους καταβάλει εισφορές ότι δεν έχει οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα) εν ισχύει,
β. Φορολογική ενημερότητα εν ισχύει .
γ. Απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου
δ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.
Β) Οικονομική προσφορά σύμφωνα με τον πίνακα 1. Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να ξεπερνάει την
προϋπολογιζόμενη τιμή.
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Ισχύς προσφορών: τέσσερις (4) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΧΩΡΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Φορητός Η/Υ με τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά ή ισοδύναμα:
1.1 Οθόνη 15.6-inch FHD (1920 x
1080) IPS Anti-Glare LED-Backlit
1.2 8ης γενιάς Intel i7-8750H Processor
(6-Core, 9MB Cache, up to 4.1GHz)
1.3 Λειτουργικό σύστημα: Windows 10
Home 64bit Greek
1.4 Μνήμη: 16GB, 2x8GB, DDR4,
2666MHz
1.5 Σκληρός δίσκος: 512GB PCIe M.2
SSD Class 40
1.6 Κάρτα γραφικών: NVIDIA GeForce
GTX 1050 Ti with 4GB GDDR5
graphics Memory
1.7 Μπαταρία: 56 Whr, 4-Cell Battery
(ενσωματωμένη)
1.8 Συνδέσεις: 802.11ac + Bluetooth
5.0, Dual Band 2.4&5 GHz, MUMIMO/80Mhz, 1x1, Gigabit
Ethernet
1.9 έξτρα: εσωτερικό Ελληνικό
πληκτρολόγιο (Backlit),
Αναγνώριση δακτυλικού
αποτυπώματος
1.10 Είσοδοι / έξοδοι: 1x 2-in-1 SD /
MicroMedia card, 2x SuperSpeed
USB 3.1 Gen 1 Type-A, 1x
Power/DC-in Jack, 1x HDMI 2.0, 1x
Gigabit Ethernet RJ-45, 1x
Headphone/Mic
1.11 Χρώμα: Μαύρο
1.12 Βάρος: μικρότερο από 3.0 kg
1.13 Εγγύηση: 2 χρόνια (1 Year
Premium Support with Onsite
Service & 1 Year Collect Return
hardware support)
1.14 ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ : ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Πίνακας ειδών

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ 17%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
/ ΤΟΠΟΣ

1

10
ημερολογιακές
ημέρες από την
απόφαση ανάθεσης/
302
131
006

Τεμάχιο

2

2.564,10 €

435,90 €

3.000,00 €

2.564,10 €

435,90 €

3.000,00 €

Τμήμα Μηχανικών
Οικονομίας
και
Διοίκησης
Κουντουριώτου 41,
1ος όροφος
Τ.Κ. 82132, Χίος
τηλ.: 2271035419

Αν. Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ
Πανεπιστημίου Αιγαίου
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