ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ αποφάσισε την προμήθεια αδειών λογισμικού και μηχανογραφικού
εξοπλισμού, σύμφωνα με τον πίνακα και τους όρους προμήθειας που εμφανίζονται
παρακάτω:

A .Προμήθεια αδειών λογισμικού στην ανοικτή εταιρική σύμβαση
(Open License Agreement) της εταιρείας
Προϊόντα Open License No Level

Κωδικός

Τύπος

Ποσότη
τα

7NQ-00806

Lic

2

79P-05552

Lic

50

SQL Server 2016
WSQLSvrStdCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd
Office 2016
OfficeProPlus 2016 SNGL OLP NL

B .Προμήθεια Hardware
UPS

Ποσότητα

UPS με τα εξής χαρακτηριστικά :
UPS Eaton 9PX 6000i 3:1 Hot Swap ή αντίστοιχο
Power : 5000 – 6000 VA
Είσοδος : Voltage 200-250 V (1:1), 380-415 V (3:1) Frequency 50/60 Hz
Configuration : Rack *
Απολήξεις : 8 C14 ** (τουλάχιστο)
*
Πρέπει να τοποθετηθούν σε rack. Αν απαιτούνται rails να
συμπεριληφθούν στην τιμή
** Θα πρέπει να έχουν 8 εξόδους pc. Αν χρειάζεται PDU να
συμπεριληφθεί στην τιμή

2

Γ .Προμήθεια Περιφερειακών / Ανταλλακτικών
ΔΙΑΦΟΡΑ

Ποσότητα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ :
ATEN KVM Switch CS1316
 with Rack Mount Kit & Console cable
 επιπρόσθετα 5 KVM cables 2m PS/2
 επιπρόσθετα 9 KVM cables 3m USB

1

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ :
Δίσκος WD Black 2.5", 1 TB, SATA III (6 Gbit/s) (5yr Warranty)

6

Δίσκος WD Red 3.5", 3 TB, SATA III (6 Gbit/s)

6

Δίσκος Intel SSD 2.5” 240 GB , SATA III (6 Gbit/s)
Read Speed >= 560 MB/s Write Speed >= 480 MB/s

2

Εξωτερικός δίσκος 2,5” USB III 2TB κατά προτίμηση WD ή TOSHIBA

3

Μνήμη RAM KINGSTON SO-DIMM 4GB 1600MHz DDR3 (pc3-12800)

1

Όροι της προμήθειας:

Α. Κριτήριο επιλογής προμηθευτή
Κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η συμφερότερη τιμή χωριστά για κάθε τμήμα Α , Β ή Γ ή
του συνόλου Α+Β+Γ, και η τήρηση των όρων παράδοσης και πληρωμής που αναφέρονται στα
παρακάτω εδάφια ΣΤ. και Ζ.

Β. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Γ. Δικαιολογητικά συμμετοχής



Αναλυτική προσφορά με τιμές ανά είδος και συνολική τιμή.
Έγγραφη, ενυπόγραφη και σφραγισμένη δήλωση της επιχείρησης ότι δεσμεύεται να παραδώσει
και να τιμολογήσει το σύνολο των προσφερόμενων ειδών το αργότερο μέχρι την Παρασκευή
16 Δεκεμβρίου και ότι αποδέχεται τους όρους πληρωμής που αναφέρονται στο εδάφιο Ζ της
παρούσης.

Δ. Υποβολή προσφορών
Οι προσφορές θα υποβληθούν προσωπικώς ή ταχυδρομικώς σε σφραγισμένο φάκελο στην
διεύθυνση της ΚΕΠΑ-ANEM (Οικισμός Λήδα – Μαρία, Κτήριο Ερμής, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη,
υπ΄όψιν κας. Κατερίνας Στεφανίδου ), το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 και
ώρα 13:00. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ». Καθυστερήσεις που θα
οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (ταχυδρομεία, διανομείς, μέσα συγκοινωνίας κλπ), που θα είχαν
ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη κατάθεση της προσφοράς στο ΚΕΠΑ-ANEM, βαρύνουν τους
ενδιαφερόμενους και οι αντίστοιχες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ε. Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα
14:30 στα γραφεία της ΚΕΠΑ-ANEM, ενώπιον ειδικής επιτροπής και εκπροσώπων των
ενδιαφερομένων.

Οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων πρέπει να έχουν ορισθεί με επίσημη επιστολή της
επιχείρησης, η οποία θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή. Η μη παρουσία εκπροσώπων υποψηφίων
κατά την ημέρα και ώρα της αποσφράγισης δεν κωλύει την διαδικασία.

Στ. Παράδοση και τιμολόγηση εξοπλισμού και λογισμικού
Ο επιλεγείς οφείλει να παραδώσει και να τιμολογήσει το σύνολο των προσφερόμενων ειδών το
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016.

Ζ. Όροι πληρωμής
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί ως εξής:





Το 20% του τιμολογηθέντος συνολικού ποσού θα καταβληθεί την ημέρα παράδοσης σε
τραπεζικό λογαριασμό που θα ορίσει ο επιλεγείς προμηθευτής.
Το 40% του τιμολογηθέντος συνολικού ποσού θα καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα παράδοσης σε τραπεζικό λογαριασμό που θα
ορίσει ο επιλεγείς προμηθευτής.
Το υπόλοιπο 40% του τιμολογηθέντος συνολικού ποσού θα καταβληθεί ένα ημερολογιακό
μήνα μετά την ενδιάμεση πληρωμή .

Η. Λοιποί όροι
Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τα ακόλουθα: Πλήρη επωνυμία, έδρα,
ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της επιχείρησης.
Προσφορές που αφορούν χωριστά στα τμήματα Α, Β και Γ των υπό προμήθεια ειδών, είναι
αποδεκτές.

Θ. Πληροφορίες
Για τυχόν τεχνικές διευκρινήσεις, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον κ. Αντώνη
τηλέφωνο 2310-480000 (εσ. 108) στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μπρουσκάκη,

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απευθυνθείτε στην κα. Κατερίνα Στεφανίδου, τηλέφωνο 2310480000 (εσ. 102).

Θεσσαλονίκη, 24 Νοεμβρίου 2016
Με εντολή Διοικούσας Επιτροπής ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ

Σπύρος Σκοτίδας
Γενικός Διευθυντής

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης

