
 

 

                        

 

                                                                                

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2, ΤΚ 50131 ΚΟΖΑΝΗ                                                   Κοζάνη 18 Φεβρουαρίου 2019 

ΤΗΛ: 24610 41693,                                                                              Αρ. Πρωτ.: 505 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Αναθέτουσα Αρχή Επιμελητήριο Κοζάνης 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ι. Φαρμάκη 2 

Πόλη Κοζάνη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 50 131 

Τηλέφωνο 24610 41693 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  chambers@otenet.gr 

Προϋπολογισμός 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
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Είδος διαγωνισμού / Κριτήριο 
Αναθέσεις: 

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης  την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

Ημερομηνία, ημέρα  και ώρα 
Διαγωνισμού 

13/3/2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα 14:00 

Καταληκτική ημέρα,  

 

 ημερομηνία και Ώρα Υποβολής 
Προσφορών 

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 , ώρα  13:30 μ.μ. 

Τόπος Κατάθεσης Προσφορών 
Επιμελητήριο Κοζάνης, Ι. Φαρμάκη 2, 50 131, Κοζάνη, 
γραφείο Δ/νσης 1ος όροφος 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση – κριτήριο ανάθεσης έργου  

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα είναι συνοπτικός (πρόχειρος) και θα  διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
118 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση του έργου : 

Η Παρούσα προμήθεια χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ εξόδων 7123 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
2019 του Επιμελητηρίου Κοζάνης 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της  προμήθειας  

Προμήθεια ενός (1) εξυπηρετητή (Server), μιας (1) μονάδας αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) και ενός 

εξυπηρετητή αποθήκευσης αρχείων (NAS/File Server), σύμφωνα με τις αναλυτικές προδιαγραφές του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. 

1.4 Προϋπολογισμός . 

Εκτιμώμενη αξία/προϋπολογισμός  : 

Η εκτιμώμενη αξία/προϋπολογισμός   του έργου ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.  

1.5 Ανάθεση του έργου 

Κριτήριο ανάθεσης έργου: 

 

Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. .  

1.6 Θεσμικό πλαίσιο  

Νομοθεσία – Αποφάσεις  

Η ανάθεση και εκτέλεση  του έργου διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και το άρθρο 118 αυτού» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
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 της απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Κοζάνης με αριθμό  1052/9-1-2019, θέμα 

2ο,, για τη διενέργεια του έργου της προμήθειας server με τα παραπάνω περιγραφόμενα τεχνικά 

χαρακτηριστικά   

 τις διατάξεις του ν.4417/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» γενικότερα  

 το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης πίστωσης μέσω του ΚΗΜΔΗΣ είναι εντός του εγκεκριμένου 

από τα αρμόδια όργανα του εποπτεύοντος το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Επιμελητήριο Κοζάνης»  

Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης ποσού διάθεσης 

2.  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

2.1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό   

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν: 

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με αντικείμενο επαγγελματικής 

δραστηριότητας την αγοραπωλησία ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών προϊόντων τεχνολογίας, 

πληροφορικής, λογισμικών συστημάτων και συναφών προϊόντων και υπηρεσιών, μεταξύ δε αυτών  και 

servers. 

Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο,  όπως θα προκύπτει από το 

πρόσφατο με ημερομηνία έκδοσης του τρέχοντος έτους 2019 πιστοποιητικό, που πρέπει να 

προσκομίσουν, να   έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και να μην έχουν οφειλές στο ΕΦΚΑ, 

ή αυτές να είναι ρυθμισμένες  και η ρύθμιση να μην έχει διακοπεί. 

2.2. Τρόπος και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού  

Τρόπος υποβολής προσφορών – Γλώσσα συμμετοχής- Τόπος υποβολής προσφορών:  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένες τις προσφορές τους στον 1ο όροφο του 

Επιμελητηρίου στην οδό Ι. Φαρμάκη 2 Κοζάνη, έως και την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 13:30 . 

Η υποβολή των σφραγισμένου φακέλου μπορεί να γίνει είτε  με φυσικό τρόπο, είτε με αποστολή αυτού 

μέσω ταχυμεταφοράς ή ΕΛΤΑ, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από ηλεκτρονικό, ούτε δια μέσω 

Fax. Φάκελοι προσφορών που θα υποβληθούν μετά την ώρα 13:30 της 23ης/1/2019 δεν θα ληφθούν 

υπόψη από την επιτροπή διαγωνισμού,  

Ο Φάκελος της Προσφοράς εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφει στην Ελληνική γλώσσα με κεφαλαία 

γράμματα τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και από κάτω τον τίτλο του έργου και τον φορέα στον οποίο 

απευθύνεται, ήτοι «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ». Επίσης στο επάνω αριστερό του τμήμα θα πρέπει να 

αναγράφει την επωνυμία του προσφέροντα, το ΑΦΜ του και στοιχεία της δ/νσης του ή να φέρει τη 

σφραγίδα της προσφέρουσας επιχείρησης  

Ο εν λόγω Φάκελος θα περιέχει τρεις (3) κλειστούς υποφακέλους με : α) τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, ήτοι : 
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-πιστοποιητικό εγγραφής σε οικείο Επιμελητήριο από το οποίο να προκύπτει η δραστηριότητα του 

προσφέροντα και η ταμειακή του ενημερότητα σ΄ αυτό και στο ΓΕΜΗ 

-Φορολογική ενημερότητα 

-Ασφαλιστική ενημερότητα 

-Αποδεικτικό μη οφειλών στον ΕΦΚΑ 

β) την τεχνική περιγραφή η οποία: 

 επί ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να καλύπτει τις Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι,  

 θα περιέχει κατ’ ελάχιστον  τον Κατασκευαστή, το Μοντέλο και η αναλυτική περιγραφή κάθε 

διακριτής μονάδας του προσφερόμενου εξοπλισμού, βάσει των οδηγών (brochures) των 

κατασκευαστών  , και    

γ) την οικονομική προσφορά αναλυτικά (κόστος και ΦΠΑ), η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο υπόδειγμα του παραρτήματος της παρούσης.  

2.3. Άνοιγμα Φακέλων –Διαδικασία 

Διαγωνιστική Διαδικασία  

Οι φάκελοι θα ανοιχθούν ενώπιον των ενδιαφερομένων από τριμελή επιτροπή διαγωνισμού και 

αξιολόγησης την ίδια ημέρα, ήτοι την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00 στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου (2ος όροφος ).  Τα μέλη  της επιτροπής θα μονογράψουν  τους 

φακέλους και όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτούς και μετά το άνοιγμά 

τους και την αποχώρηση των ενδιαφερομένων, είτε την ίδια ημέρα, είτε άλλη που θα ορίσουν μεταξύ 

τους, θα ξεκινήσουν τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, θα προβούν  στη σύνταξη του πορίσματος του 

διαγωνισμού, το οποίο και θα ενσωματωθεί στο πρακτικό του διαγωνισμού.  Το πρακτικό θα επιδοθεί στη 

Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου, η οποία και είναι αρμόδια για την ανάδειξη του αναδόχου του 

έργου. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν υποφακέλους  με τα δικαιολογητικά, την τεχνική προσφορά  

και την οικονομική προσφορά και δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της παρούσης διακήρυξης  δεν θα  

γίνουν δεκτές . Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τις προδιαγραφές του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα ενημερωθούν γραπτά για την έκβασή του εντός 

τουλάχιστον επτά ημερών από τη λήψη της απόφασης για το αποτέλεσμά του και θα κληθούν να 

υπογράψουν τη σύμβαση του έργου, ως ορίζεται παρακάτω.  

Η Υποβολή των φακέλων μπορεί να γίνει είτε με προσκόμιση του φυσικού φακέλου δια χειρός, είτε με 

αποστολή του μέσω ΕΛΤΑ η ταχυμεταφοράς έως και τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα «επί 

αποδείξει». Φάκελοι που θα παραληφθούν μετά τη ορισμένη ημέρα και ώρα δεν θα γίνουν δεκτοί στο 

διαγωνισμό. 

3.  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1. Χρόνος και τόπος υπογραφής σύμβασης με τον μειοδότη/ανάδοχο 

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης εκτέλεσης του έργου  
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Ο Προσφέρων ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού θα πρέπει να προσέλθει στο Επιμελητήριο εντός χρονικού 

διαστήματος 5  ημερών από την γραπτή ενημέρωση που θα λάβει με την οποία θα κοινοποιείται σε αυτόν 

η κατακύρωση του έργου υπέρ του  

3.2. Περιεχόμενο Σύμβασης 

Τι θα περιέχει η σύμβαση 

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου θα υπογραφεί μεταξύ του νόμιμού εκπροσώπου του Επιμελητηρίου και 

του αναδόχου κι θα περιλαμβάνει τους όρους  με τους οποίους θα πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια, η 

οποί θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της προσφοράς που θα υποβληθεί για την ανάδειξη του 

αναδόχου, τον χρόνο παράδοσης που δεν θα  πρέπει να υπερβεί τις 30 ημέρες, τις εγγυήσεις που θα 

συνοδεύουν την προμήθεια,  τον τρόπο πληρωμής του αναδόχου, τον τρόπο παράδοσης χωρίς 

ελαττώματα ή βλάβες του προς προμήθεια server,  τα αρμόδια για επίλυση τυχόν διαφορών που θα 

προκύψουν δικαστήρια και επιμέρους όρους που θα διασφαλίζουν την ορθή εκτέλεση του έργου. Η 

σύμβαση π ου θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

3.3. Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από την  Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής η οποία και θα εισηγείται  στο Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν 

στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 

ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 

τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

Η παραλαβή του γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Κατά τη διαδικασία 

παραλαβής οφείλει να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο εξοπλισμός πρέπει να παραδοθεί στη 

συσκευασία του κατασκευαστή και να τοποθετηθεί ενώπιον τις Επιτροπής με τρόπο ώστε να 

αποδεικνύεται πλήρως η λειτουργικότητά του στις υπάρχουσες υποδομές του Αναθέτοντος. Αν η επιτροπή 

παραλαβής κρίνει ότι ο εξοπλισμός ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της σύμβασης συντάσσεται 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.  

Ειδάλλως, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, η οποία θα αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και θα γνωμοδοτεί επί της καταλληλόλητας του 

εξοπλισμού. Εάν η επιτροπή διαπιστώσει σημαντικές παρεκκλίσεις από την προσφορά του Αναδόχου, 

διατηρεί το δικαίωμα της μη παραλαβής του εξοπλισμού και συντάσσει σχετική απόφαση. Στην 

περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις, εφόσον υπάρχουν. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 

Επιτροπή υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή του εξοπλισμού και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν. 4412/2016.  

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσης και τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να επικοινωνούν στο Επιμελητήριο, στο τηλ. 24610 41693 με τους: Αικ. Καρακουλάκη ή Νικ. 

Σακαλή  

 

Ο Πρόεδρος  

του Επιμελητηρίου Κοζάνης 

 

Νικόλαος Σαρρής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Α. Εξυπηρετητής (Server), με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  
 
Γενικά χαρακτηριστικά: 
 

1. Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, το Μοντέλο και η αναλυτική σύνθεση του προσφερόμενου 
μοντέλου. 

2. Ο προσφερόμενος εξυπηρετητής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 
12 μήνες και να κυκλοφορεί στην διεθνή αγορά. 

3. Τύπος Rack Mountable Server (≥ 1U) με  3.5" Chassis η οποία θα δύναται να φιλοξενεί τουλάχιστον 
2 Hot Plug Hard Drives. 

 
Τεχνικά  χαρακτηριστικά: 
 
Α. Για την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) : 

1. Βαθμολογία επεξεργαστή κατά το μετροπρόγραμμα PassMark (CPUMark) ≥ 10.000 
2. Τύπος: Xeon ή αντίστοιχων δυνατοτήτων 
3. Αριθμός μονάδων≥ 1 
4. Clock Rate (GHz)≥ 2 GHz 
5. Αριθμός πυρήνων/CPU≥ 4 
6. Cache (MB)≥ 8 
7. Να αναφερθεί ο τύπος και η ταχύτητα διαύλου (system bus) 

 
Β. Για την Κύρια Μνήμη (RAM) : 

1. Μέγεθος Ελάχιστου Προσφερόμενου Μεγέθους Μνήμης Συνολικά(GB) ≥ 16 
2. Τεχνολογία Μνήμης DDR4  
3. Ταχύτητα Χρονισμού (Mhz) ≥ 2100 
4. Να αναφερθούν οι ελεύθερες υποδοχές μνήμης (slots) της μητρικής μονάδας του τελικώς 

διαμορφωμένου προτεινόμενου συστήματος 
 
Γ. Για τις Μονάδες Σκληρών Δίσκων : 

1. Αριθμός Μονάδων ≥ 2 σε διάταξη RAID 1 
2. Τύπος Δίσκου: HDD, 3.5 in., Hot Plug, 6 Gbps 
3. Χωρητικότητα δίσκου (GB)≥ 1.000 
4. Ταχύτητα Προσπέλασης (rpm)≥ 7200 
5. Σύνδεση SATAIII ή ανώτερη (SAS, NLSAS κ.λ.π.) 
6. Ελεγκτής RAID  1 για 2 όμοιους δίσκους αποθήκευσης. 

 
Δ. Για την Κάρτα Γραφικών: 

1. Ενσωματωμένη (Integrated) Κάρτα Γραφικών HD   
2. Έξοδοι  :  VGA, DVI ή HDMI ή Display Port 
3. Να αναφερθεί το μέγιστο ποσό της κύριας μνήμης του συστήματος που δεσμεύεται από την 

ενσωματωμένη κάρτα γραφικών 
 
Ε. Για το Δίκτυο (Ethernet) : 

1. Αριθμός Μονάδων≥ 2 
2. Ταχύτητα 1.000Mbps ή ανώτερο 

 
ΣΤ. Για την συσκευή Οπτικής Απεικόνισης : 

1. DVD+/-RW εσωτερική 
2. Σύνδεση SATA ή ανώτερο 
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3. Ενδεικτική Ταχύτητα Ανάγνωσης DVD≥ 8x 
 
Ζ. Λοιπά χαρακτηριστικά : 

1. Rack Rails, συρόμενα (sliding) με cable management 
2. Dual Hot Plug Redundant Power Supply  
3. 2 power cords (καλώδια τροφοδοσίας) 
4. Λογισμικό διαχείρισης συστήματος (Embedded System Management) 
5. VMWARE ESXi built in hypervisor 

 
B. Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS), με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  
 
Γενικά χαρακτηριστικά: 
 
1. Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, το Μοντέλο και η αναλυτική σύνθεση του προσφερόμενου μοντέλου. 
2. H προσφερόμενη μονάδα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες 

και να κυκλοφορεί στην διεθνή αγορά. 
3. Τύπος Rack Mountable UPS (≥ 1U). 
 
Τεχνικά  χαρακτηριστικά: 

1. Output Capacity  ≥ 1500 VA / 1000 W 
2. Interface Ports: Serial, RJ45, USB 
3. Surge Protection ≥ 400 J 
4. Output Voltage/Frequency: 230 v / 50 – 60 Hz 
5. Outlets  ≥ 4 
6. Mount Kit: Να συμπεριλαμβάνεται 
7. Καλώδια τροφοδοσίας: Να συμπεριλαμβάνονται 

 
Γ. Εξυπηρετητής αποθήκευσης αρχείων (NAS/File Server), με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  
 
Γενικά χαρακτηριστικά: 
 
1. Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, το Μοντέλο και η αναλυτική σύνθεση του προσφερόμενου μοντέλου. 
2. H προσφερόμενη μονάδα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες 

και να κυκλοφορεί στην διεθνή αγορά. 
3. Στην προσφορά να συμπεριλαμβάνεται η τιμή των σκληρών δίσκων.  
 
Τεχνικά  χαρακτηριστικά: 

1. CPU αρ. πυρήνων  ≥ 2 
2. Αρ. Θέσεων  Δίσκων  ≥ 2 με δυνατότητα Hot Swap  
3. Τύπος Δίσκων: HDD ή SSD για χρήση σε NAS 
4. Μνήμη  ≥ 1 GB DDR4 
5. Δίκτυο (Ethernet): 2 μονάδες x 1.0000 Mbps εκάστη ή ανώτερο 
6. Σκληροί δίσκοι: 2 μονάδες για NAS χωρητικότητας   ≥ 4ΤΒ εκάστη 

 
Χαρακτηριστικά Εγγυήσεων-Συντήρησης: 

1. Για τον Εξυπηρετητή (Α), απαιτείται δυνατότητα υποστήριξης και συντήρησης για τουλάχιστον 3 
έτη, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης καλής λειτουργίας. Χρόνος αποκατάστασης  βλάβης ≤ 24 
h. 

2. Για τη Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (Β) και τον Εξυπηρετητή Αποθήκευσης Αρχείων (Γ), 
απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν επί  τόπου συντήρηση/αποκατάσταση για 
τουλάχιστον 2 έτη. Χρόνος παράδοσης ≤ 3 μήνες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

ΠΡΟΣ: Επιμελητήριο Κοζάνης  

Ταχ. Δ/νση Ι. Φαρμάκη 2, 50 100, 

Κοζάνη  

 

 

 

 

«  

 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΡΓΟ: Προμήθεια Εξοπλισμού 

Πληροφοριακών Συστημάτων 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Του/Της  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

με έδρα τ………………………………………………………………….οδός …………………………..………..…………………αριθμ……. 

Τ.Κ. ………….…………Τηλ. ………………………………..…………….Fax………………………………..……………. 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και τις προδιαγραφές 

αυτού , υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω: 

Α) ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τις διατάξεις της παρούσης Διακήρυξης .  

Β)ότι αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου, όπως προτείνεται  στην Διακήρυξη αυτού με το ποσό που 

αναγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί 

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

 

Περιγραφή Τιμή Αριθμητικώς  και ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α 

Προμήθεια Εξοπλισμού Σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, κατ’ 

ελάχιστον . 

 

 Συνολική Τιμή Αριθμητικώς και ολογράφως με 

Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων  

 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα) 
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