
 
 

 
 
 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Ακαδημίας 60 – Τ.Κ. 10679 
           Τηλ.: 210-3398270, 271 

 

                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

                                                                            Ηµεροµηνία : 15/03/2016  

                                                                           Αρ. Πρωτ.: 2792 

Προς  

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
HARDWARE KAI  SOFTWARE  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ  ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΟΥ ΔΣΑ» 
 

1. Ο ΔΣΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή 

κοινοπραξίες) που ασκούν νόμιμα εμπόριο ειδών πληροφορικής, να καταθέσουν 

έγγραφη προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, για την προμήθεια, που αφορά στα 

εξής διακριτά μεταξύ τους είδη:   

α)Είδος 1: Προμήθεια 1 Η/Υ, με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

β) Είδος 2: Προμήθεια 1 άδειας λογισμικού Microsoft Office 2016  PRO  (ελληνική 

έκδοση).                                                   

γ) Είδος 3: Προμήθεια 3 Εκτυπωτών,  με τις τεχνικές προδιαγραφές που 

αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.  

2. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τα ανωτέρω είδη είναι συνολικά  ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (4.500,00€) χωρίς ΦΠΑ. 
 
 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, είτε για το σύνολο της 

προμήθειας είτε για μέρος αυτής,,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 



πρόσκληση  το αργότερο μέχρι την  28/3/2016  ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 το 

μεσημέρι,  στα γραφεία του ΔΣΑ,  οδός Ακαδημίας αρ. 60  - ΤΚ 10679 Αθήνα  

(Τμήμα Πρωτοκόλλου 2ος όροφος).  

 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 

λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Οι  

προσφορές θα ανοιχθούν  στα γραφεία του ΔΣΑ (αίθουσα ΤΑΚΗ ΠΑΠΠΑ) την  

28/3/2016  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.00.  

Η επιλογή του προμηθευτή  θα γίνει με κριτήριο την «χαμηλότερη τιμή» ανά είδος.  

3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική 

διεύθυνση) του συμμετέχοντος και να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού:  

α) τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως επικυρωμένο 

αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού και τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί 

το καταστατικό ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένα 

αντίγραφα του καταστατικού και των τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), στοιχεία 

και έγγραφα (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα) από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που 

έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα 

έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 

προσώπου,  

β) την τεχνική προσφορά υπογεγραμμένη σύμφωνα με το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της 

παρούσας, που  θα  περιλαμβάνει  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  των  

προσφερόμενων  ειδών συνοδευόμενα από τα φυλλάδια (prospectus) των 

κατασκευαστών και  τις αντίστοιχες εγγυήσεις που αυτοί παρέχουν.  



γ) την οικονομική προσφορά που  θα  περιλαμβάνει  συμπληρωμένο  τον  Πίνακα  

«Οικονομική  Προσφορά»  που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας 

πρόσκλησης. Όλες οι τιμές θα είναι σε ΕΥΡΩ.  

καθώς και  δ) υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι έλαβε γνώση των όρων της 

πρόσκλησης τους οποίους  αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

4. Ανάδειξη προμηθευτή – Υπογραφή Σύµβασης  

 

α. Η επιλογή προμηθευτή  και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

θα γίνει στον συμμετέχοντα- που πληροί τους όρους της πρόσκλησης  ως προς τα 

δικαιολογητικά και την  τεχνική του προσφορά και ο οποίος προσέφερε  τη 

χαμηλότερη τιμή ανά είδος  με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΔΣΑ, μετά από 

σχετική εισήγηση της επιτροπής διενέργειας  του διαγωνισμού. 

Υφίσταται δυνατότητα κατακύρωσης ενός εκάστου είδους σε διαφορετικούς 

μειοδότες. 

β. Μετά την κατακύρωση του έργου ο προμηθευτής  θα κληθεί, εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών να υπογράψει σύμβαση  με τον ΔΣΑ, όπου θα περιγράφονται 

αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενων ειδών και  η τελική τους 

αξία. Όλα τα είδη επιβάλλεται να παραδοθούν σε πέντε  (5) εργάσιμες ημέρες μετά 

την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής  για την υπογραφή της σύμβασης  πρέπει να  προσκοµίσει  τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά:  

- πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας  

- πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας  

- Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από 

εκπρόσωπο του προσφέροντα.  

 

5.Ισχύς προσφορών:  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες 

για 90 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 



6.Τόπος  Παράδοσης : Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών   θα γίνει στα 

γραφεία του ΔΣΑ ( Ακαδημίας 60 –Αθήνα ) από την επιτροπή παραλαβής  που θα 

υποδείξει εγγράφως ο ΔΣΑ στον προμηθευτή. 

 

7.Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή των τιμολογίων του προμηθευτή  θα γίνει  εντός 

μηνός μετά την παράδοση και πλήρη ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών .  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν με mail προς το Τμήμα  Προμηθειών 

(promithies@dsa.gr) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την 

πρόσκληση. 

 
Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι τα: 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

 

H παρούσα πρόσκληση και τα  Παραρτήματα  Α και Β αυτής συντάχθηκαν  

σύμφωνα  με τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του ΔΣΑ που είναι 

αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.diavoulefsi.gr/sxedionomou/KANONISMOSPROMITHEION,ο οποίος 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας . 

Η πρόσκληση αυτή θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΣΑ (www.dsa.gr). 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣΑ 

 

 

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 

  

 

 

http://www.diavoulefsi.gr/sxedionomou/KANONISMOSPROMITHEION
http://www.dsa.gr/


 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Ενας υπολογιστής με επεξεργαστή  

Intel i3, 4GB μνήμη, σκληρό δίσκο 

250GB τεχνολογίας SSD, οθόνη 21 

Ιντσών με λειτουργικό σύστημα Microsoft  

Windows 10 (ελληνική έκδοση) gov 

ΝΑΙ  

2 1  άδεια Microsoft Office 2016 Professional 

(ελληνική έκδοση) 

ΝΑΙ  

3  Τρείς Laser εκτυπωτές (ενσωματωμένη  

Διπλή όψη, θύρα USB, Θύρα  

Ethernet  με μέση μηνιαία εκτύπωση  

25000 έως 30000 σελίδες 

 

 

ΝΑΙ  

 

 

Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες. Υπολογιστές 
ανακατασκευασμένοι (refurbish ) δεν γίνονται αποδεκτοί. Το μοντέλο κατασκευής 
του Η/Υ να είναι από  Ιούνιο  2015  και εξής.   
 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ ΚΟΣΤΟΣ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 Ενας υπολογιστής με επεξεργαστή  

Intel i3, 4GB μνήμη, σκληρό δίσκο 

250GB τεχνολογίας SSD, οθόνη 21 

Ιντσών με λειτουργικό σύστημα  

Microsoft Windows 10  

(ελληνική έκδοση) gov 

1   

2 Microsoft Office 2016 Professional 

(ελληνική έκδοση) 

1   

3 Laser εκτυπωτής (ενσωματωμένη  

Διπλή όψη, θύρα USB, Θύρα  

Ethernet  με μέση μηνιαία εκτύπωση  

25000 έως 30000 σελίδες 

 

 

3   

ΣΥΝΟΛΟ   

 

Σημείωση: για το είδος 3 ( Laser εκτυπωτές) το κόστος αφορά στο κόστος και των τριών εκτυπωτών 

αθροιστικά. 


