
 

 

     

 

          

Λαρίσης 191, Βόλος        
Τ.Κ. 38334        Ημερομ.: 24.08.2020 
ΑΦΜ: 094142930                          Αρ. Πρωτ. : 300   
      

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 050680444000 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού  Προγράμματος LEADER/CLLD της ΟΤΔ 
Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε (Ε.Α.Π. Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ  

 

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής  (σύμφωνα  με  το  άρθρο  117  του  ν. 
4412/2016)  για  το  έργο  «Προμήθεια  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  περιφερειακών  συσκευών»  στο 
πλαίσιο  του  Τοπικού  Προγράμματος  CLLD/LEADER  2014‐2020  «Στρατηγικοί  Πυλώνες  για  τη  Βιώσιμη 
Ανάπτυξη  στη  Μαγνησία  και  τις  Σποράδες»  και  χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ταμείο 
ΕΓΤΑΑ) και από εθνικούς πόρους προϋπολογισμού 19.900,00 €,  πλέον ΦΠΑ 24%. 

1. Αναθέτουσα  Αρχή  ‐  Στοιχεία  επικοινωνίας:  Αναθέτουσα  αρχή:  Εταιρία  Ανάπτυξης  Πηλίου  Α.Ε.  – 
Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α, Οδός: Λαρίς ης 191, Τ.Κ. 38334, Βόλος, Τηλ.: 24210 78391‐5, Fax: 24210 78215, E‐
mail: info@eapilio.gr, Ιστοσελίδα: http://www.eapilio.gr 

2. Πρόσβαση  στα  έγγραφα: Άμεση  και  δωρεάν  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  στη  διεύθυνση 
διαδικτύου http://www.eapilio.gr. Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης  να λάβουν γνώση  των  εγγράφων 
της σύμβασης από τα γραφεία της EAΠ ΑΕ (Λαρίσης 191) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το αντικείμενο είναι η επιλογή αναδόχου για το έργο «Προμήθεια 
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  περιφερειακών  συσκευών»  για  τις  ανάγκες  του  υποκαταστήματος  που 
διατηρεί  η  εταιρία  στο  Βόλο.  Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  και  οι  τιμές  των  προς  προμήθεια  ειδών 
περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ (€) 

Ανταλλακτικά για αναβάθμιση SEVER     

1 Mνήμη RAM 32GB DDR3 1600MHz 1 216.00 € 

3 RAID CONTROLLER PCI  1 216.00 € 

4 Δίσκοι WESTERN DIGITAL RED NAS 2ΤΒ 4 480.00 € 

4 Δίσκος NAS 2 tray για εξωτερικο backup 1 300.00 € 

Μονάδες Η/Υ & περιφερειακά     

5 Οθόνες TFT 22’ 6 576.00 € 

6 Μπαταρίες μολύβδου 12V7A 7 252.00 € 
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7 Η/Υ DELL INTEL Core2Duo,4GB RAM 120SSD WIN7 7 2 352.00 € 

8 Φορητός Η/Υ 14.1’, Core2Duo, 4GB, 120SSD, Win7 2 768.00 € 

9 Φορητός Η/Υ 15.6’, Core2Duo, 4GB, 120SSD, Win7 1 384.00 € 

10 Φορητός Η/Υ 15.6’, i5, 8GB, 480SSD, Win10 1 816.00 € 

Περιφερειακά     

11 
Πολυμηχάνημα LASER α/μ, με αυτόματο τροφοδότη με αναστροφή, εκτύπωση διπλής 
όψης, ενσωματωμένη κ. Δικτύου, δικτυακό σαρωτή, φαξ, ασύρματη ζεύξη 

1 
456.00 € 

12 Εκτυπωτής LASER α/μ με εκτύπωση διπλής όψης, ενσωματωμένη κ. Δικτύου, τεμ. 2 2 288.00 € 

13 
Εκτυπωτής LASER έγχρωμος με εκτύπωση διπλής όψης, ενσωματωμένη κ. Δικτύου, 2η 
κασέτα τροφοδοσίας  

1 
420.00 € 

14 
Φωτοαντιγραφικό Α4/Α3, ταχύτητας τουλάχιστον 28 σελ/λεπτό, με αυτ. τροφοδότη 
πρωτοτύπων Α4/Α3 με αναστροφή, 2 τουλάχιστον επιπλέον κασέτες τροφοδοσίας, βάση 
επιδαπέδια, κ. δικτύου, εκτύπωση 2πλής όψης, δικτυακό έγχρωμο σαρωτή, 

1 

2 760.00 € 

15 Φωτοαντιγραφικό Α4/Α3 έως 16 σελ./λεπτό (OLIVETTI απλό) 1 360.00 € 

16 UPS line Interactive 650VA 3 252.00 € 

17 UPS Rack mountable 3000VA τεχνολογίας online (για τον Server – Rack)  1 720.00 € 

Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου      

18 

κάρτα 2 γραμμών ISDN 1 132.00 € 

κάρτα επέκτασης εσωτερικών γραμμών 1 138.00 € 

κάρτα απομακρυσμένης διαχείρισης – προγραμματισμού 1 102.00 € 

Αναβάθμιση ασύρματη ζεύξης δικτύου - INTERNET - VPN     

19 Κεραίες Wifi 3 900.00 € 

20 ROUTER VDSL VPN , τεμάχια 2 2 526.00 € 

21 Καλώδια δικτύου, πρίζες UTP, κανάλια, υλικά κλπ.   300.00 € 

Λογισμικά     

22 KASPERSKY Small Office FILE SERVER 10+1 θέσεων 1 540.00 € 

23 Πρόγραμμα MICROSOFT OFFICE 2018 Home & Business 1 384.00 € 

24 Πρόγραμμα (OCR) ABBY Fine Reader 1 264.00 € 

25 Πρόγραμμα ADOBE ACROBAT 1 768.00 € 

26 Πρόγραμμα Windows 7 Pro 3 180.00 € 

Τεχνική Υποστήριξη      

27 

i. Άμεση τηλεφωνική υποστήριξη χωρίς περιορισμό   

 1.560.00 € 

ii. Τεχνική υποστήριξη μέσω προγράμματος απομακρυσμένης διαχείρισης (teamviewer) 
στις 10 μονάδες, χωρίς περιορισμό 

  

iii. Τεχνική υποστήριξη μέσω προγράμματος απομακρυσμένης διαχείρισης (teamviewer) 
στον SERVER, χωρίς περιορισμό 

  

iv. Τοπική τεχνική υποστήριξη σε κλήση βλάβης εντός 24ώρου   

v. Προληπτικός εξωτερικός έλεγχος των μονάδων και του λογισμικού ανά 6μηνο   

vi. Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των  UPS ανά 6μηνο   
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vii. Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των εκτυπωτικών μηχανημάτων ανά 6μηνο   

viii. Συντήρηση – καθαρισμός όλων των εκτυπωτικών μηχανημάτων (δεν περιλαμβάνει τα 
όποια αναλώσιμα – ανταλλακτικά απαιτηθούν) ανά έτος 

  

ix. Τεχνική υποστήριξη στο τηλεφωνικό κέντρο   

x. Τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδας   

xi. Έκπτωση 25% σε κάθε παροχή υπηρεσίας που αφορά σε επισκευές και εργασίες 
εκτός σύμβασης 

  

Ιστοσελίδα     

28 
 i. Ετήσιο κόστος φιλοξενίας                                                                          

   690.00 € 
 ii. Ετήσιο κόστος καταχώρισης ονόματος www.eapilio.gr 

ΕΡΓΑΣΙEΣ      

29 

i. Εγκατάσταση μονάδων (μνήμες, κ. γραφικών, δίσκων)   

 1 800.00 € 

ii. Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος σε 10 Η/Υ   

iii. εγκατάσταση προγραμμάτων   

iv. εγκατάσταση λογισμικού Windows SERVER στον SERVER   

v. δημιουργία – ρυθμίσεις λογαριασμών χρηστών   

vi. ορισμός δικαιωμάτων δικτύου - χρηστών   

vii. εγκατάσταση δικτύου χρηστών   

viii. εγκατάσταση εκτυπωτικών μηχανημάτων στους χρήστες   

ix. συντήρηση – επισκευή υπαρχόντων εκτυπωτικών μηχανημάτων   

x. αναβάθμιση SERVER (μνήμες, δίσκου, controller)   

xi. δημιουργία RAID συστήματος ασφαλείας στον SERVER   

xii. εγκατάσταση υπάρχουσας μονάδας PACKARD BELL στον SERVER ως backup   

xiii. αναδιάρθρωση του RACK   

xiv. αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου στο RACK   

xv. προγραμματισμός τηλεφωνικού κέντρου   

xvi. προγραμματισμός καρτών τηλ.κέντρου   

xvii. προγραμματισμός εσωτερικών ψηφιακών συσκευών   

xviii. εγκατάσταση ROUTER   

xix. προγραμματισμός – ρυθμίσεις διαχείρισης εύρους χρηστών για ισομερή χρήση 
ΙΝΕΡΝΕΤ 

  

xx. αλλαγή παραμετροποίησης – προγραμματισμός τηλ. συνδέσεων παρόχου   

xxi. προγραμματισμός απομακρυσμένης για δημιουργία απομακρυσμένου backup   

xxii. εγκατάσταση κεραιών ασύρματου δικτύου   

xxiii. επισκευή της υπάρχουσας εσωτερικής καλωδίωσης UTP σε 3 ορόφους   

xxiv. δημιουργία ξεχωριστού εσωτερικού – εξωτερικού ασύρματου δικτύου, με ασφάλεια   
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xxv. δημιουργία – προγραμματισμός συστήματος περιοδικής αντιγραφής αρχείων για 
ασφάλεια (backup) εσωτερικά και εξωτερικά 

  

xxvi. επισκευή της εσωτερικής τηλεφωνικής καλωδίωσης   

xxvii. αντικατάσταση μπαταριών σε 7 υπάρχοντα UPS   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   19 900.00 € 

 

 

3. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

4. Χρόνος υλοποίησης έργου : Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή 
της. 

5. Δικαιούμενοι  συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής  στη διαδικασία σύναψης  της  παρούσας σύμβασης 
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος‐μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος‐μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ)  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που  η  υπό  ανάθεση  δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και  τις γενικές σημειώσεις  του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.   

Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της  ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

6. Παραλαβή προσφορών: Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών είναι η 10/09/2020 και ώρα 
14.00 μμ., στα  γραφεία Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε.  – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α, Οδός: Λαρίσης 191, 
Τ.Κ.  38334,  Βόλος.  Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  μία  ημέρα,  και  κατά  την  ίδια  ώρα,  μετά  τη  καταληκτική 
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, θα αποσφραγίσει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους 
φακέλους «Δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς».  

7. Χρόνος  ισχύος  προσφορών:  τουλάχιστον  τέσσερις  (4)  μήνες  από  την  επόμενη  της  διενέργειας  του 
διαγωνισμού. 

8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει το Υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και 
την  εμψύχωση»  του  Τοπικού  Προγράμματος  LEADER/CLLD  2014‐2020  «Στρατηγικοί  Πυλώνες  για  τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Σποράδες» για το έτος 2020. 

10. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 
της  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο 
οικονομικό  φορέα.  Για  την  άσκηση  ένστασης  κατά  της  διακήρυξης,  η  ένσταση  υποβάλλεται  μέχρι 
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής.  H  αναθέτουσα  αρχή  αποφασίζει 
αιτιολογημένα,  κατόπιν  γνωμοδότησης  της  αρμόδιας  Επιτροπής αξιολόγησης  ενστάσεων,  σύμφωνα 
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 
άπρακτη  πάροδο  της  οποίας  τεκμαίρεται  η  απόρριψη  της  ένστασης.  Οι  φορείς  ενημερώνονται  για 
την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης . 
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11. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) 
και στο site της ΕΑΠ ΑΕ www.eapilio.gr.. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του       
               Tοπικού  Προγράμματος LEADER/CLLD 

Παναγιώτης Κουτσάφτης 
 

 


