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Ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) επαναπροκηρύσσει
πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια 5 Η/Υ (λεπτοµέρειες αναφέρονται
στη συνηµµένη τεχνική περιγραφή)
Προϋπολογισµός: 2.100,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ)
Στα πλαίσια αυτά καλείστε, εφόσον επιθυµείτε, να υποβάλετε τη σχετική
προσφορά σας σε σφραγισµένο φάκελο το αργότερο µέχρι την 24/04/2014
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ στην Κεντρική Γραµµατεία του ΟΑΣΑ
(Μετσόβου 15, Αθήνα ΤΚ 10682).
Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5
Η/Υ» µε κεφαλαία γράµµατα
β. ο αριθµός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη
υπ΄αριθµό 5187/ΓΕ∆ΧΕ/∆.Ο.Υ./11.04.2014
γ. τα στοιχεία του αποστολέα
Μέσα στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν:
α. τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
β. Φορολογική ενηµερότητα
γ. αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης και της συνηµµένης σε αυτή
τεχνικής περιγραφής µε επ’ αυτής ενυπόγραφη δήλωση του
προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους του όρους της
δ. σφραγισµένο υποφάκελο στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα
ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο µαζί µε την
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ενώ εσωτερικά θα περιέχονται
τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.
Η προσφορά θα δίνεται µε τον τρόπο που περιγράφεται στη συνηµµένη
τεχνική περιγραφή και θα αφορά στην υλοποίηση της ανάθεσης µε
πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας.
∆ιευκρινίζεται ότι η προσφερόµενη τιµή θα δίνεται χωρίς Φ.Π.Α (ο Φ.Π.Α θα
βαρύνει τον ΟΑΣΑ).

ΜΕΤΣΟΒΟΥ 15, 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-8200999
FAX : 210-8212219
E-mail: oasa@oasa.gr
Web site: www.oasa.gr

Η πληρωµή γίνεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την προσκόµιση του
σχετικού τιµολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων
του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής.
Κατά την πληρωµή µαζί µε το τιµολόγιο θα υποβάλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα
προβλεπόµενα από το νόµο δικαιολογητικά.
Η παραλαβή των εργασιών συντήρησης και η πιστοποίηση της καλής
εκτέλεσης, θα γίνεται µε ευθύνη αρµόδιου οργάνου του ΟΑΣΑ που θα
καθοριστεί στο έγγραφο ανάθεσης.
Το όργανο αυτό θα εισηγείται στον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του
ΟΑΣΑ για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο σε περίπτωση
συµπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόµενα στην παρούσα και στο
έγγραφο ανάθεσης που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο.
Πέραν αυτών ο ΟΑΣΑ διατηρεί το δικαίωµα για την εφαρµογή των
προβλεποµένων στον Κανονισµό του ΟΑΣΑ γενικών κυρώσεων,
περιλαµβανοµένης και της ποινής της έκπτωσης του αναδόχου.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται
από την ∆/νση Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών του Ο.Α.Σ.Α., υπεύθυνος
κ. ∆.Καταιβάτης τηλ. 210-8200806, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Γρηγόρης ∆ηµητριάδης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Αντικείµενο της ανάθεσης αυτής είναι η προµήθεια 5 ηλεκτρονικών
υπολογιστών χωρίς οθόνες.
2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (βλ.πίνακα 1)
Τεχνικές προδιαγραφές
Γενικά
Να αναφερθεί το µοντέλο και η εταιρεία κατασκευής η οποία θα πρέπει να
είναι διεθνούς εµβέλειας.
Αριθµός µονάδων.
Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα του Η/Υ (πληκτρολόγιο,
motherboard, case, κλπ) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια
εταιρεία.
Κουτί Tower
Πρέπει να καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές στο σύνολό τους
Κύρια πλακέτα (motherboard)
Memory support: DDR3 non ECC
VGA και DVI-D support
SATA
USB 2.0
USB 3.0
Σειριακή πόρτα
Chipset INTEL H81 Express ή ανώτερο
PCI Express x1 slots
PCI Express x16 slot
Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (cpu)
Πλήθος
Επεξεργαστής τέταρτης γενιάς, τεχνολογίας δύο (2) πυρήνων ή καλύτερος. Να
αναφερθεί η κωδική ονοµασία του.
Βασική Ταχύτητα ρολογιού (GHz)
Μνήµη - Cache (MB)
Κεντρική µνήµη (RAM)
Τύπος DDR3 στα 1600MHz ή καλύτερη
Μέγεθος εγκατεστηµένης µνήµης σε ένα slot (GB)
Υποδοχές µνήµης
Μέγιστο υποστηριζόµενο µέγεθος αναβάθµισης µνήµης (GΒ)
Σκληροί δίσκοι (Hard disks)
Πλήθος εσωτερικών µονάδων
Χωρητικότητα (GB) Hard Drive τεχνολογίας SATA 7200 RPM
Οπτικοί δίσκοι (Optical disks)
Πλήθος εσωτερικών µονάδων
DVD+/-RW εσωτερικό SATA
Κάρτα οθόνης (VGA)
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο της κάρτας γραφικών
Κάρτα δικτύου (network controller)
Πλήθος
Ethernet Card 10/100/1000Mbps Full Duplex
Κάρτα ήχου (audio controller)
Ενσωµατωµένη 2-channel

Υποχρεωτικές
απαιτήσεις
NAI
5
NAI
NAI
ΝΑΙ
NAI
NAI
NAI
≥6
≥2
≥1
NAI
≥3
≥1
1
NAI
≥ 3.40
≥3
NAI
≥4
≥2
≥ 16
≥1
≥ 500
≥1
NAI
ΝΑΙ
≥1
NAI
NAI

Εσωτερικό ηχείο
Μονάδες τροφοδοσίας
Πλήθος µονάδων
Ισχύς
Τύπος
Πληκτρολόγιο (keyboard)
Πλήθος
Eνσύρµατο USB
Ποντίκι (mouse)
Πλήθος
Ενσύρµατο optical wheel mouse – USB
Λογισµικά (software)
Αδεια Microsoft Windows 8 Professional ή νεότερο, µε δικαίωµα
υποβάθµισης σε Windows 7 Professional.
Πιστοποιήσεις – Πρότυπα
Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή και άλλα πιστοποιητικά
ποιότητας του µηχανήµατος
Να προσκοµισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών
Εγγυήσεις και τεχνική υποστήριξη
Εγγύηση από τον επίσηµο κατασκευαστή µε επί τόπου (on site) ανταπόκριση
τεχνικού την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την κλήση.

ΝΑΙ
≥1
≥ 300W
Active PFC
1
NAI
1
NAI
NAI

NAI
NAI
≥ τρία (3) έτη

[πίνακας 1]

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
 Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής
λειτουργίας 3 ετών από τον κατασκευαστή. Στο διάστηµα αυτό, η
αποκατάσταση οποιωνδήποτε προβληµάτων θα γίνεται από τον προµηθευτή
στα γραφεία του ΟΑΣΑ, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του ΟΑΣΑ, εφόσον δε
αυτό είναι αδύνατον, η µεταφορά του εξοπλισµού για επισκευή θα γίνεται από
το προσωπικό του προµηθευτή. Η επισκευή του εξοπλισµού στα γραφεία του
ΟΑΣΑ θα γίνεται σε διάστηµα δύο (2) ηµερολογιακών ηµερών. Στην
περίπτωση που ο εξοπλισµός πρέπει να µεταφερθεί στην έδρα του
προµηθευτή για επισκευή, η συνολική χρονική περίοδος από την αναφορά της
βλάβης µέχρι την επιστροφή του επισκευασµένου εξοπλισµού δεν πρέπει να
ξεπερνά τις τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. Σε κάθε περίπτωση, ο προµηθευτής
πρέπει να ανταποκριθεί στην κλήση του ΟΑΣΑ εντός 24 ωρών. Στην εγγύηση
περιλαµβάνονται, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, η µεταφορά του εξοπλισµού,
η επίσκεψη τεχνικού στα γραφεία του ΟΑΣΑ σε περίπτωση βλάβης, καθώς και
τα ανταλλακτικά και οι σχετικές εργασίες.
 Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός θα πρέπει να συνοδεύεται από την πλήρη
σειρά οδηγών συσκευών (drivers) καθώς και τα απαραίτητα καλώδια
σύνδεσης που απαρτίζουν το σύστηµα.
4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν µε κριτήριο τη
χαµηλότερη τιµή.
Για την αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι προσφορές που είναι εντός
των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης και οι
υπόλοιπες απορρίπτονται χωρίς να αξιολογηθούν.

Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία
αξιολόγησης, οι προσφορές θα πρέπει στον κυρίως φάκελο προσφοράς να
περιέχουν:
o
αναλυτικά τα στοιχεία κάθε προσφερόµενης λύσης. (βλ. πίνακα 2)
o
όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την υποδοµή του προσφέροντος για
παροχή εξυπηρέτησης µετά την πώληση
Αντίστοιχα στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η συνολική
τιµή κάθε προσφερόµενης λύσης.
Τεχνικές προδιαγραφές
Γενικά
Να αναφερθεί το µοντέλο και η εταιρεία κατασκευής η
οποία θα πρέπει να είναι διεθνούς εµβέλειας.
Αριθµός µονάδων.
Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα του Η/Υ
(πληκτρολόγιο, motherboard, case, κλπ) να προέρχονται
από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία.
Κουτί Tower
Πρέπει να καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές στο
σύνολό τους
Κύρια πλακέτα (motherboard)
Memory support: DDR3 non ECC
VGA και DVI-D support
SATA
USB 2.0
USB 3.0
Σειριακή πόρτα
Chipset INTEL H81 Express ή ανώτερο
PCI Express x1 slots
PCI Express x16 slot
Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (cpu)
Πλήθος
Επεξεργαστής τέταρτης γενιάς, τεχνολογίας δύο (2)
πυρήνων ή καλύτερος. Να αναφερθεί η κωδική
ονοµασία του.
Βασική Ταχύτητα ρολογιού (GHz)
Μνήµη - Cache (MB)
Κεντρική µνήµη (RAM)
Τύπος DDR3 στα 1600MHz ή καλύτερη
Μέγεθος εγκατεστηµένης µνήµης σε ένα slot (GB)
Υποδοχές µνήµης
Μέγιστο υποστηριζόµενο µέγεθος αναβάθµισης µνήµης
(GΒ)
Σκληροί δίσκοι (Hard disks)
Πλήθος εσωτερικών µονάδων
Χωρητικότητα (GB) Hard Drive τεχνολογίας SATA
7200 RPM
Οπτικοί δίσκοι (Optical disks)
Πλήθος εσωτερικών µονάδων
DVD+/-RW εσωτερικό SATA
Κάρτα οθόνης (VGA)
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο της
κάρτας γραφικών

Υποχρεωτικές
απαιτήσεις
NAI
5
NAI
NAI
ΝΑΙ
NAI
NAI
NAI
≥6
≥2
≥1
NAI
≥3
≥1
1
NAI
≥ 3.40
≥3
NAI
≥4
≥2
≥ 16
≥1
≥ 500
≥1
NAI
ΝΑΙ

Προσφέρεται

Παρατηρήσεις

Κάρτα δικτύου (network controller)
Πλήθος
Ethernet Card 10/100/1000Mbps Full Duplex
Κάρτα ήχου (audio controller)
Ενσωµατωµένη 2-channel
Εσωτερικό ηχείο
Μονάδες τροφοδοσίας
Πλήθος µονάδων
Ισχύς
Τύπος
Πληκτρολόγιο (keyboard)
Πλήθος
Eνσύρµατο USB
Ποντίκι (mouse)
Πλήθος
Ενσύρµατο optical wheel mouse – USB
Λογισµικά (software)
Αδεια Microsoft Windows 8 Professional ή νεότερο, µε
δικαίωµα υποβάθµισης σε Windows 7 Professional.
Πιστοποιήσεις – Πρότυπα
Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή και άλλα
πιστοποιητικά ποιότητας του µηχανήµατος
Να προσκοµισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων
πιστοποιητικών
Εγγυήσεις και τεχνική υποστήριξη
Εγγύηση από τον επίσηµο κατασκευαστή µε επί τόπου
(on site) ανταπόκριση τεχνικού την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα από την κλήση.

≥1
NAI
NAI
ΝΑΙ
≥1
≥ 300W
Active PFC
1
NAI
1
NAI
NAI

NAI
NAI

≥ τρία (3) έτη

[πίνακας 2]

5. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η παράδοση του παραπάνω εξοπλισµού θα γίνει το αργότερο εντός 10
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής ανάθεσης, στα
γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα, 1ος όροφος.
6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αµοιβή θα καταβάλεται εντός εξήντα (60) ηµερών από την έκδοση του
τιµολογίου και αφού έχει προηγηθεί παραλαβή των εργασιών.
Κατά την εξόφληση του τιµολογίου θα κατατίθενται πιστοποιητικά
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας καθώς και κάθε άλλο
δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από τον ΟΑΣΑ στα πλαίσια των κείµενων
σχετικών διατάξεων.
7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του µηχανογραφικού εξοπλισµού ή
σε περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθεί µε βάση τους παραπάνω
αναφερθέντες όρους θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα και λοιπές κυρώσεις,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Προµηθειών του Ο.Α.Σ.Α.
(άρθρα 39 έως 41 και 45 έως 47 της υπ' αριθµό Α12681/934/2.1.2001 κοινής
απόφασης των Υπ. Ανάπτυξης και Μεταφορών-Επικοινωνιών, ΦΕΚ 333
Β/28.3.2001).

