ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων στο
πλαίσιο του έργου «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την
ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής», το οποίο
συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014, προτίθεται να προβεί στην κάτωθι προμήθεια:

ΟΜΑΔΑ Α - Αναβάθμιση λογισμικών εφαρμογών γραφείου
Περιγραφή

Ποσότητα

Λογισμικό εφαρμογών γραφείου 100% συμβατό
Microsoft Office Professional Plus 2016. *

16

Επιπλέον χαρακτηριστικά
προς αξιολόγηση
Υποστήριξη, τυχόν επιπλέον
προσφορές

* Ειδικά για τα λογισμικά πακέτα της εταιρίας Microsoft, διευκρινίζεται ότι το ΕΚΒΥ
δικαιούται της ακαδημαϊκής έκπτωσης που προσφέρει η εταιρία αυτή. Οι
αντίστοιχες οικονομικές προσφορές μπορούν να λάβουν υπ' όψη τους το γεγονός
αυτό ώστε να εκμεταλλευτούν την σημαντική έκπτωση που εφαρμόζει η εταιρία
καθώς και τυχόν επιπλέον προσφορές.
Προϋπολογισμός ομάδας Α: 1.560,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Β - Αναβάθμιση λειτουργικών συστημάτων
Περιγραφή

Ποσότητα

Λειτουργικό σύστημα 100% συμβατό με Microsoft
Windows 10 Pro 64bit Αγγλική έκδοση *

9

Επιπλέον χαρακτηριστικά
προς αξιολόγηση
Υποστήριξη, τυχόν επιπλέον
προσφορές

* Ειδικά για τα λογισμικά πακέτα της εταιρίας Microsoft, διευκρινίζεται ότι το ΕΚΒΥ
δικαιούται της ακαδημαϊκής έκπτωσης που προσφέρει η εταιρία αυτή. Οι
αντίστοιχες οικονομικές προσφορές μπορούν να λάβουν υπ' όψη τους το γεγονός
αυτό ώστε να εκμεταλλευτούν την σημαντική έκπτωση που εφαρμόζει η εταιρία
καθώς και τυχόν επιπλέον προσφορές.
Προϋπολογισμός ομάδας Β: 1.575,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Γ - Αναβάθμιση Η/Υ
Περιγραφή

Ποσότητα

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά

1.

2.

Βασικό σετ αναβάθμισης
Η/Υ
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3.

Σκληρός δίσκος για
αναβάθμιση
Σκληρός δίσκος για
αναβάθμιση

Επεξεργαστής με επιδόσεις
αντίστοιχες ενός intel i3 -4170
s1150 3.7GHz.
Μητρική για τον επεξεργαστή
αυτό με ενσωματωμένη κάρτα
δικτύου 1gigabit και
ενσωματωμένη κάρτα οθόνης
με ψηφιακή έξοδο (DVI).
Μνήμη 8GB για την παραπάνω
μητρική.

Δίσκος στερεάς κατάστασης (ssd)
χωρητικότητας 240GB
Δίσκος στερεάς κατάστασης (ssd)
χωρητικότητας 480GB

8
2

Επιπλέον
χαρακτηριστικά
προς αξιολόγηση
Ελεύθερες θέσεις
μνήμης στην
μητρική, μετά την
τοποθέτηση των
8GB. Εγγυήσεις.
Δυνατότητες,
χαρακτηριστικά,
θύρες της μητρικής.
Συχνότητα
λειτουργίας μνήμης.
Επιδόσεις
επεξεργαστή

Εγγύηση, ταχύτητα
Εγγύηση, ταχύτητα

Οθόνη LED 22"

4

Ψηφιακή είσοδο σήματος (DVI)

Εγγύηση

Ζεύγος ηχεία Η/Υ

2

Τροφοδοσία μέσω θύρας USB

Εγγύηση

Ακουστικά με μικρόφωνο

3

Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής

Εγγύηση

Προϋπολογισμός ομάδας Γ: 4.330,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Δ - Αναβάθμιση δικτυακής υποδομής

Περιγραφή

Συσκευή διανομής ασύρματου
δικτύου (access point)

Ποσότητα

Απαιτούμενα
χαρακτηριστικά

Επιπλέον
χαρακτηριστικά
προς αξιολόγηση

1

Υποστήριξη ασύρματου δικτύου
για αίθουσες συγκεντρώσεων και
ταυτόχρονη, απροβλημάτιστη
εξυπηρέτηση 18 τουλάχιστον
χρηστών

Εγγύηση,
υποστηριζόμενα
πρότυπα

Προϋπολογισμός ομάδας Δ: 300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Ε - Αναβάθμιση πρόσβασης χρηστών στον domain controler του δικτύου
Περιγραφή
Άδεια πρόσβασης χρήστη (cal) σε υπάρχον
Domain με λειτουργικό Microsoft Windows
Server 2012 R2 Standard

Ποσότητα

Επιπλέον χαρακτηριστικά
προς αξιολόγηση

18

Υποστήριξη, τυχόν επιπλέον
προσφορές

Προϋπολογισμός ομάδας Ε: 1.305,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ - Εξοπλισμός φωτογραφικής αποτύπωσης

Περιγραφή

Ιπτάμενη μηχανή λήψης
φωτογραφιών και video
υψηλής ανάλυσης

Ποσότητα

1

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά

Επιπλέον
χαρακτηριστικά
προς αξιολόγηση

Εγγύηση, αυτονομία,
Ύπαρξη ενσωματωμένου GPS και
εμβέλεια, εφεδρική
δυνατότητα λήψης
μπαταρία, υποστήριξη,
γεωαναφερμένων φωτογραφιών.
αυτοματισμοί,
Λήψη video 4Κ
δυνατότητες

Προϋπολογισμός ομάδας ΣΤ: 1.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 5
Μαΐου 2016 και ώρα 12:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων ή για
μια ομάδα αλλά όχι για μέρος ομάδας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κάτωθι:
Δικαιολογητικά σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, για τα νομικά πρόσωπα.
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός
των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνουν:
Ο προσφέρων:
(α) δεν έχει καταδικασθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή ή για κάποιο από τα

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, και της δόλιας χρεωκοπίας και δεν έχει διαπράξει
επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε
τρόπο από την αναθέτουσα αρχή.
(β) δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων,
αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί
εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
(γ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.
Τεχνική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει την περιγραφή των τεχνικών
προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών καθώς και την εγγύηση καλής
λειτουργίας που παρέχεται γι’ αυτά. Οι προσφορές θα πρέπει να
περιλαμβάνουν τα στοιχεία ανά προϊόν ή, συμπληρωματικά, την διεύθυνση του
δικτυακού τόπου όπου υπάρχουν οι αντίστοιχες πληροφορίες.
Οικονομική προσφορά με το προσφερόμενο τίμημα, συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. Κάθε οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει τιμή ανά τεμάχιο
αντίστοιχου προϊόντος. Θα πρέπει να αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρόνος
παράδοσης ανά προϊόν.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Θα
αξιολογηθεί η Τεχνική και η Οικονομική προσφορά με ποσοστό 70% και 30%
αντίστοιχα.
Τόπος παράδοσης: Έδρα αναθέτουσας αρχής
14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη

Η πληρωμή θα γίνει με την ολοκλήρωση της προμήθειας. Κατά την πληρωμή ο
Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
Προσφορές άνω του προϋπολογισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Πρόσωπο επικοινωνίας / πληροφορίες:
Αποστολάκης Αντώνης (τηλ.: 2310 473320, εσωτ. 220, φαξ: 2310 471795, e-mail:
antonis@ekby.gr)

