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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15
Αθήνα – Τ.Κ.11742
Τηλ. 2109000955
Fax. 2109241107

Αθήνα 30 Αυγούστου 2016
Αρ. πρωτ: 5701

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Παρακαλείσθε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με κατάθεση γραπτής προσφοράς τιμής
μονάδος και σύνολα ανά είδος για τη προμήθεια των ειδών εμφαινόμενα στον παρακάτω πίνακα
Α, που θα συμπληρώσετε.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενιαίου κλειστού φακέλου προσφοράς η Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου
2016 στις 12:00 μ.μ.. Τρόπος υποβολής: κατάθεση φακέλου προσφοράς σε ενιαίο κλειστό
φάκελο, που περιλαμβάνει κλειστό φάκελο οικονομικής προσφοράς και υπεύθυνη δήλωση, στο
πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 13:00 με τα εξής
στοιχεία παραλήπτη:
«Μουσείο Ακρόπολης,
Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15,
Αθήνα 11742
Κτίριο Διοίκησης Μουσείου (Βάϊλερ)
Τμήμα Προμηθειών του Μουσείου υπόψη Α. Προβατάρη (τηλ. 210-9000958)»
Τόσο ο ενιαίος κλειστός φάκελος προσφοράς όσο και ο εσωκλειόμενος φάκελος οικονομικής
προσφοράς θα φέρουν αμφότεροι την ένδειξη : «Προσφορά για τον πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό για την προμήθεια υλικού υπολογιστών για τα καταστήματα του Μουσείου
Ακρόπολης».
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Είδος

Ποσότητα

1. DELL Server PE R430 Intel E5-2620v3,
CPU Intel Xeon E5-2620v3 (2.40GHz),
RAM DDR4 - 2133MHz 2 X 8GB, HD 2 x
600GB HD Hot Plug, RAID controller 0 1 5,
Power supplies 2 x 550W, Windows server
2012 Standard, Εγγύηση 60 μήνες με On Site
- Repair Next Business Day
2. DELL PC Optiplex 3020 MT Intel i5-4590,
HD500GB, RAM4GB, Windows 7 Pro 64bit &
Windows 8.1 License Media MUI, Εγγύηση
60 μήνες με On Site - Repair Next Business
Day περιλαμβάνοντας και ποντίκι
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Χρώμα σώματος: Μαύρο
1

Τιμή προ ΦΠΑ ανά
τεμάχιο (συνολική
ποσότητα)

Τιμή με ΦΠΑ
(συνολική
ποσότητα)

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ: Touch Pos ICS Zenis
i3/4GB Ram/120 GB SSD/ Win. 7 Pro.
ΕΓΓΥΗΣΗ Minimum 2 ΕΤΩΝ
Χρώμα σώματος: Μαύρο
4. Pole Display συμβατά με το Touch Pos ICS
Zenis ΕΓΓΥΗΣΗ Minimum 2 ΕΤΩΝ. Χρώμα
σώματος: Μαύρο
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5. Metrologic MS3780 Scanner dark gray
Συμπεριλαμβανομένου USB cable & stand
ΕΓΓΥΗΣΗ Minimum 2 ΕΤΩΝ
6. Συρτάρι Ταμείου συμβατό με τον
εκτυπωτή του Φορολογικού Μηχανισμού
Τύπου Β' ΕΓΓΥΗΣΗ 2 Minimum ΕΤΩΝ
7. Εκτυπωτή LASER μαύρο-ασπρο με
ταχύτητα εκτύπωσης πάνω από 25 σελ. το
λεπτό. ΕΓΓΥΗΣΗ Minimum 2 ΕΤΩΝ
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Σύνολο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Α:
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές και εγγυήσεις, που αναλαμβάνει ο ανάδοχος, διέπονται από τον
Πίνακα Α.
2. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης γίνεται επί τόπου (On-site) εντός του χρόνου της
εγγύησης. 
3. Ο προμηθευτής θα εγγυάται την καλή λειτουργία των συσκευών κατά το ανωτέρω
διάστημα και από την ημέρα παραλαβής και σε περίπτωση βλάβης που δεν οφείλεται σε
κακό χειρισμό θα αποκαθιστά την καλή λειτουργία χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας
επισκευή του εξοπλισμού, με τα αναγκαία ανταλλακτικά.
5. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν θα είναι μικρότερος των
τεσσάρων (4) ωρών.
6. Σε περίπτωση που κατά την αρχική εγκατάστασή του ή μετά την επισκευή ή
αντικατάστασή του από τον προμηθευτή κάποιο είδος δεν λειτουργεί σωστά, ο
προμηθευτής οφείλει εντός πέντε (5) ημερών να το αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο.
7. Κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
αποκαταστήσει οποιεσδήποτε βλάβες που θα παρουσιαστούν και δεν θα οφείλονται σε
κακή χρήση του είδους και να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής
ποιότητας εξαρτήματα.
8. Αν για την αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται μεταφορά του
εξοπλισμού, αυτή βαραίνει τον ανάδοχο.
9. Στην οικονομική προσφορά – προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους
μικροϋλικά (καλώδια τροφοδοσίας, δικτύωσης και διασύνδεσης περιφερειακών) καθώς
και η εργασία για την εγκατάσταση και σύνδεση του εξοπλισμού και των περιφερειακών
τους. Ειδικότερα ο προμηθευτής πέραν της εγκατάστασης θα αναλάβει τη ρύθμιση των
απαραίτητων παραμέτρων, ώστε ο εξοπλισμός να ενταχθεί στο υφιστάμενο δίκτυο του
Μουσείου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία.
10. Παράδοση ειδών γίνεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
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11. Οι συσκευές θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στους χώρους του Μουσείου
Ακρόπολης (Διον. Αεροπαγίτου 15, Αθήνα) σε σημεία που θα υποδείξει ο υπεύθυνος του
Μουσείου.
12. Ο κάθε υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει μέσα στον ενιαίο φάκελο προσφοράς (και
εκτός φακέλου οικονομικής προφοράς) υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, σφραγισμένη και χρονολογημένη με την ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς του, με την οποία δηλώνει ότι η αποδέχεται και αναλαμβάνει
την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και εγγυήσεων του Πίνακα Α, καθώς και των
τεχνικών προδιαγραφών, εγγυήσεων και όρων προμήθειας από 1 έως 11 του
Παραρτήματος του Πίνακα Α της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και ότι η
οικονομική του προσφορά έχει λάβει υπ’ όψιν τις ανωτέρω προδιαγραφές, εγγυήσεις και
όρους. Αν δεν κατατεθεί μέσα στον ενιαίο κλεστό φάκελο η υπεύθυνη δήλωση με το
ανωτέρω ζητούμενο περιεχόμενο, η οικονομική προσφορά δεν αποσφραγίζεται και η
συμμετοχή στο διαγωνισμό απορρίπτεται.
13. Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή που θα προσφερθεί για όλη την
ποσότητα εκάστης κατηγορίας των ζητούμενων ειδών και το συνολικό τίμημα για το
σύνολο του εξοπλισμού, προ και πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, που προσφέρει ο
υποψήφιος.
14. Η οικονομική προσφορά θα φέρει στο τέλος του κειμένου της ημερομηνία, υπογραφή και
σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης. Θα πρέπει να είναι
δακτυλογραφημένη, χωρίς ξέσματα και διορθώσεις τιμών.
15. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών είναι έως 31.12.2016.
16. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο συνολικό τίμημα, για όσες προσφορές
πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές.
17. Σε περίπτωση προσφοράς συνολικής ίσης τιμής από δύο ή περισσότερους υποψηφίους, η
Επιτροπή θα διενεργήσει κλήρωση.
18. Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να υποβληθούν με το ανωτέρω περιεχόμενο και
συνολικά για όλες τις ποσότητες και είδη του Πίνακα Α, αλλιώς απορρίπτονται.
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Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Καθ. Δημήτριος Παντερμαλής
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