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Παπαδιαμαντοπούλου και Θηβών 1 

11527 Αθήνα  

Τηλ: 2132037305 - 2132037370 

e-mail: institutech@ich.gr  

 

Ημ/νία:21/04/2021 

Αρ.πρωτ.: 373 

 
ΘΕΜΑ:  Προμήθεια τριών (3) ηλεκτρονικών υπολογιστών desktop, δύο (2) φορητών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, δύο (2) εξωτερικών σκληρών δίσκων, ένα (1) server ένα (1) projector και καλώδια δικτύου  

 

 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Έχοντας υπόψη : Την υπ.αρθμ. 50 – 11/11/2020 απόφαση της ΔΕ, το υπ’ αριθμ 293 – 09/11/2020 

πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ008473941 

 
Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών (3) ηλεκτρονικών 

υπολογιστών desktop, δύο (2) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, δύο (2) εξωτερικών σκληρών 

δίσκων, ένα (1) server ένα (1) projector και καλώδια δικτύου τις ανάγκες του Ι.Υ.Π.» 

Αναθέτουσα Αρχή 
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 

Αντικείμενο: 

Προμήθεια τριών (3) ηλεκτρονικών υπολογιστών desktop, δύο (2) φορητών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, δύο (2) εξωτερικών σκληρών δίσκων, ένα (1) server 

ένα (1) projector και καλώδια δικτύου 

Κωδικός CPV 

«Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές» CPV 30213300-8, «Προσωπικοί 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές» CPV 30213000-5, «Εξοπλισμός ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και προμήθειες» CPV 30200000-1, «Κεντρικός ηλεκτρονικός 

υπολογιστής» CPV 30211000-1 και «Μηχανές προβολής» CPV 38652100-1 

Είδος Σύμβασης: Προμήθεια 

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής 

Ζητούμενος Χρόνος 

Παράδοσης 

Η παράδοση του εξοπλισμού σε 25 έως 30 ημέρες μετά την οριστικοποίηση της 

παραγγελίας / υπογραφή σύμβασης 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 
Κόστος (6.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24% (καθαρή αξία 4.838,71 

ΦΠΑ 24% 1.161,29) 

Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών 
07/05/2021 

Δημοσιότητα 

Στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής https://www.ich.gr/el/ στην 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ 

mailto:inchildh@otenet.gr
http://www.ich.gr/en
mailto:institutech@ich.gr
https://www.ich.gr/el/
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Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) προσκαλεί όλους τους 

ενδιαφερόμενους προμηθευτές,  

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής  

β) Ενώσεις φυσικών ή /και νομικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά  

γ) Συνεταιρισμοί  

δ) Κοινοπραξίες  

εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης να υποβάλλουν οικονομική προσφορά.  

 

Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 & 2 του άρθρου 73, στις 

περιπτώσεις που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 2.500,00€, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ. οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται - επί ποινή 

απόρριψης – να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

• Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

• Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

 

Τέλος το ΙΥΠ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές 

και οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται –επί ποινή απόρριψης - να το αποστείλουν άμεσα. 

 

Για δαπάνη μεγαλύτερη των 5.000,00€ (άνευ ΦΠΑ) οι προσφορές απαραιτήτως να είναι σε 

εσώκλειστο φάκελο στον οποίο να αναγράφεται εξωτερικά ο αριθμός αίτησης ενώ για μικρότερα ποσά 

δύναται να αποσταλούν με email 

 

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν 

κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης . 

Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος συγκεκριμένα, τον 

προμηθευτή βαρύνουν: 

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για προϊόντα & αγαθά ή  

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για παροχή υπηρεσιών 

Το Ι.Υ.Π. βαρύνει ο ανάλογος Φ.Π.A. 

 

 

 

Κατάθεση προσφορών από 22/04/2021 έως 07/05/2021 είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση 

institutech@ich.gr είτε στην παρακάτω διεύθυνση: 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων «H Αγία Σοφία» κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη» 

1ος όροφος, Παπαδιαμαντοπούλου και Θηβών 1 Αθήνα ΤΚ 11527  στην κεντρική γραμματεία 

Υπόψη: Γρ. Προμηθειών

mailto:inchildh@otenet.gr
http://www.ich.gr/en
mailto:institutech@ich.gr




 

3 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι γνήσια αντιπροσωπείας – αυθεντικά προϊόντα των 

κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων (original) και όχι ισοδύναμα.  

Προϋπολογισμός δαπάνης έξι χιλιάδες ευρώ 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(καθαρή αξία 4.838,71 ΦΠΑ 24% 1.161,29) 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 00.14.03.00 µε τίτλο «Αγορές ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα».  

 

Είδος 
ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ποσότητα 

DESKTOP 3 

Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά 
παρελκόμενα εγχειρίδια χρήσης, καλώδια, drivers, κλπ 
(εγγύηση 3 έτη τουλάχιστον) 

NAI  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Επεξεργαστής:   

Επεξεργαστής Intel Core –i5 ή ανώτερο (ή με παρόμοια 

χαρακτηριστικά 
ΝΑΙ  

Κεντρική Μνήμη:   

Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GΒ) 8GB ή μεγαλύτερη 
Με δυνατότητα αναβάθμισης (maximum memory up to 
64GB (x2 slots)) 

 8GB  

Μονάδα Σκληρού Δίσκου   

Πλήθος Μονάδων 1  

SSD δίσκος 500GB ή μεγαλύτερος  500 GB  

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ-ΠΟΝΤΙΚΙ: 

Microsoft Wired Desktop 600 - GR Layout 
ΝΑΙ  

DVD +/-RW Drive  

Τύπου: Asus DVD Writer DRW-24D5MT (SATA) Black 
ΝΑΙ  

Λειτουργικό Σύστημα : 

Windows 10, 64-bit Greek 
NAI  

Θύρες και υποδοχές (τουλάχιστον): 
Κουμπί λειτουργίας |  
Υποδοχή ήχου καθολικής χρήσης |  
Θύρες USB 2.0 (μπροστά) (2) |  
Θύρες USB 3.2 1ης γενιάς Type-A (μπροστά) (2) | 
 
 Έξοδος ήχου | Θύρα HDMI 1.4 | Θύρα DisplayPort 1.4 | 
Θύρες USB 3.2 1ης γενιάς Type-A (πίσω) (2) | Θύρες USB 
2.0 με λειτουργία Smart Power On (πίσω) (2) | Θύρα RJ-45 
10/100/1.000 Mbps | Υποδοχή PCIe x1 | Υποδοχή PCIe x1 
| Υποδοχή PCIe x16 | Σύνδεση τροφοδοσίας | Χειρόβιδα |  
Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας 

ΝΑΙ  

ΟΘΟΝΗ 3 

LG Electronics 22MN430M-B 21.5¨ Full HD IPS - AMD 
FreeSync H150 (ή με παρόμοια χαρακτηριστικά) 

NAI  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 1 
Western Digital My Passport 2.5¨ Usb 3.0 - 1TB (ή με 

παρόμοια χαρακτηριστικά) 
 

ΝΑΙ  

WEB CAMERA 3 





 

4 

Logitech HD WB CAM C270 H150 (ή με παρόμοια 
χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ  

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 3 

Logitech Headset H150 (ή με παρόμοια χαρακτηριστικά) ΝΑΙ  

DATA SWITCH 

TP-LINK TL-SF1008D v11 (ή με παρόμοια χαρακτηριστικά) ΝΑΙ 1 

LAPTOP-A 

Επεξεργαστής Intel Core –i5 ή ανώτερο / 8GB - 256GB 
SSD - Windows 10 / monitor 15.6" Full HD / office 
home/business (εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον) 

ΝΑΙ 1 

LAPTOP-B 

Επεξεργαστής Intel Core –i5 ή ανώτερο / 8GB - 256GB 
SSD - Windows 10 / monitor 15.6" Full HD / office 
home/business (εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον) 

ΝΑΙ 1 

SERVER 

8GB - 1TB HDD – Intel Smart Cache 8.00MB/ Turbo Boost 
4.70GHz, 71W/ Chipset, 1x RJ-45, 

GbE, 4x Usb 2.0, 1x USB 3.0, 5x Usb 3.1 Type-A, 1x 
Serial, 2x DisplayPort, 2 x PS2, Single 300Watt Power 
Supply, Mouse & Keyboard, optical drives DVD±RW 

Εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη 

ΝΑΙ 1 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ Σύστημα ΟΧΙ  

PROJECTOR 
Ανάλυση 1280x800 (ή ανώτερη) 

/ Φωτεινότητα 3500 lumens (ή ανώτερη) 

/ Τεχνολογία 3LCD ή DLP  

/ Δυνατότητα σύνδεσης με τα προσφερόμενα laptop 

NAI 1 

Εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη ΝΑΙ  

   

Καλώδια δικτύου, switch, 8-Port 10/100Mbps Desktop 
Switch, καλώδια vga 

NAI  
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I. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
 
 
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:   (ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ% ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

    

    

    

    

 

 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς με διαφορετικό 
τρόπο και να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, αρκεί να περιλαμβάνονται με σαφήνεια 
και ακρίβεια οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 

 

 

 

Σφραγίδα και υπογραφή Υποψήφιου Προμηθευτή 
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Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με απευθείας ανάθεση και κριτήριο την χαμηλότερη 

τιμή, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας.  

 

Τόπος παράδοσης – τοποθέτηση 

Η Παράδοση θα γίνει στο παράρτημα του Ι.Υ.Π. Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής 

(διεύθυνση Σολομωνίδου και Φιλαδελφείας  Καισαριανή Τ.Κ. 16121) και στους χώρους 

που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή, τα δε έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που δεν παραδοθεί, εγκατασταθεί σε πλήρη λειτουργία και λειτουργήσει 

καλώς ο εξοπλισμός και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο προμηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση 

αυτή. 

Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά των υπό προμήθεια 

προϊόντων μέχρι την οριστική παραλαβή του. 

 

Τρόπος πληρωμής 

Η Πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια 

επιτροπή µε ένταλμά πληρωμής κατόπιν προσκομίσεως τιμολογίων και των νόμιμων  

δικαιολογητικών εντός 45 ημερών. 

 

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 

του Ι.Υ.Π., κατόπιν ποιοτικού ελέγχου, με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου. 

 

 




