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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
για την

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

Αναθέτουσα Αρχή
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, για τις
ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των
Ικανοτήτων των Ενηλίκων (βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος PIAAC του
ΟΟΣΑ)» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου
Μάθηση», του Άξονα Προτεραιότητας 8, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και ειδικότερα του Υποέργου 3:
«Οργάνωση και επιστημονική υποστήριξη της πανελλαδικής έρευνας» προκηρύσσει
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών
(Laptops)».
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 στα γραφεία
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, διεύθυνση: Κρατίνου 9, Αθήνα 10552, 8 ος
όροφος Γραφείο Πρωτοκόλλου
Οι προσφορές θα κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει τις
παρακάτω ενδείξεις :
Στοιχεία του υποψηφίου : Επωνυμία, Διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου.
Για το Διαγωνισμό: «Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops) - PIAAC»
Δ/νση: Κρατίνου 9, 10552 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Όροφος 8ος
Πληροφορίες: κ. Χ.Φρέντζου, Τηλ. 210 7491654
Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων
οκτακοσίων πενήντα ευρώ (14.850€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
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Όροι Διαγωνισμού
1. Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης
Διαγωνισμών, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ που ελήφθη στην υπ’αριθ.
183/5-10-12 Συνεδρίαση του.
2. Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα.
3. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα
εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
5. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
6. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 14.850€ (δεκατεσσάρων
χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
7. Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά (στο σύνολο της προμήθειας), εφόσον πληρούνται οι τεχνικές
προδιαγραφές.
8. Η υποβολή προσφορών για το σύνολο της προμήθειας είναι υποχρεωτική και θεωρείται
απαράβατος όρος της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές οι οποίες θα αναφέρονται σε
τμήμα της προμήθειας, δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9. Στις προσφορές θα πρέπει τα τεμάχια ή οι συσκευασίες καθώς και η ονομασία κάθε είδους
να ταυτίζονται με τα αντίστοιχα στοιχεία που αναγράφονται πίνακα τεχνικών
προδιαγραφών. Η τελική τιμή (καθαρή αξία πλέον ΦΠΑ) θα πρέπει να αναγράφεται ανά
τεμάχιο αλλά και για το συνολικό αριθμό τεμαχίων της προμήθειας.
10. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα τεχνικά
στοιχεία, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Mαρτίου 2013 και ώρα 13:00 μ.μ. και
συγκεκριμένα στα γραφεία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, διεύθυνση:
Κρατίνου 9, Αθήνα 10552, 8ος όροφος Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού.
Πληροφορίες: κ. Χ.Φρέντζου, Τηλ. 210 7491654
11. Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 22 Mαρτίου 2013 και ώρα
14:00 μ.μ. στα γραφεία του ΕΚΚΕ, Αίθουσα Συνεδριάσεων, 8ος όροφος
12. Ο προσφέρων εφόσον συμμετέχει στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του υποβάλλει
παραστατικό εκπροσώπησης.
13. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή
αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών που διαθέτουν την
απαιτούμενη επαγγελματική αξιοπιστία και φερεγγυότητα με συναφή δραστηριότητα στο
αντικείμενο του διαγωνισμού και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997.
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14. Οι προσφορές ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα διενέργειας
του διαγωνισμού.
15. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει με την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αντίστοιχων ειδών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Νόμου 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22.03.94) παρακρατείται φόρος επί του καθαρού
ποσού της αξίας των υπό προμήθεια ειδών. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση
αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική
δήλωση του προμηθευτή.
16. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που θα περιγράφονται στην
υπογεγραμμένη σύμβαση με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική
και φορολογική ενημερότητα) και εφόσον έχει καταβληθεί η σχετική χρηματοδότηση στον
Ειδικό Λογαριασμό του ΕΚΚΕ.
17. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
18.

Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει σε οκτώ (8) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

19.

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης, στους χώρους του ΕΚΚΕ, κατόπιν συνεννοήσεως με τον
Επιστημονικά Υπεύθυνο.
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Τεχνικές Προδιαγραφές
(Α)

(Β)

(Γ)

(Δ)

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

(Ε)
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3.1
3.2
3.3

3.4

Ποσότητα
Προϋπολογισμός
Να αναφερθεί: Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο
Επεξεργαστής :
•
x86-64 Multi-Core Intel

•
•

3.5
3.6

3.7

3.8
3.9

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

Intel Dual Core Mobile, Core 2 Duo, Intel Core
2 Quad, ή καλύτερο

30
14.850€
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών Intel HD
Graphics

ΝΑΙ

Τουλάχιστον 4GB

ΝΑΙ

Μνήμη :

•

Δίσκοι :
•
Χωρητικότητας
•
Τεχνολογίας
Οθόνη :

•
•
•

Διαγώνιος 15” ή μεγαλύτερη
Με αναλογία 4:3

Με δυνατότητα ανάλυσης 1024x768 σε Fulll
Screen Mode
CD/RW ή DVD/RW
Κάρτες Δικτύου :

•
•

Τουλάχιστον 1 x Gigabit LAN

Τουλάχιστον 1 x Wireless LAN
Θύρες σύνδεσης :

• Αριθμός ports USB 2.0 ή ανώτερο
Διάρκεια Μπαταρίας σε ώρες
Δεύτερη μπαταρία
Λειτουργικό Σύστημα :
•

Προεγκατεστημένα Windows 7
USB mouse
Θήκη προφύλαξης / τσάντα μεταφοράς του φορητού
υπολογιστή
Διετής υποστήριξη του κατασκευαστή με απόκριση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα
Δυνατότητα επέκτασης εγγύησης

≥ 250GB
SATA
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥2
≥ 4h
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ

6

7

