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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αθήνα 24  Οκτωβρίου  2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                         Αριθµ. πρωτ. οικ. 41365 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ    
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Ταχ. ∆/νση     : Σταδίου 31 
Ταχ. Κώδικας  : 101 83 
Πληροφορίες  :  Αγ. Μπαρουτά 
E-mail: abarouta@ypes.gr 
Τηλέφωνο      : 213 136 1662  
Φαξ               : 213 136 1667 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: ∆ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή για την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια Μηχανογραφικού και 
∆ακτυλοσκοπικού Εξοπλισµού Κέντρων Υποδοχής και Εξυπηρέτησης (ΚΥΕ) Υπηκόων 
Τρίτων Χωρών. 
                                                                            

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις : 

α. Του Ν. 2286/1995  «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων»,(ΦΕΚ   19/Α΄/95),  όπως ισχύει. 

β. Του  Ν. 2362/1995  «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των ∆απανών του 

Κράτους  και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ247/Α΄/95) , όπως ισχύει. 

γ. Του Π.∆/τος 49/1988 «Οργανισµός του Υπουργείου Εσωτερικών.», (ΦΕΚ 

18/Α΄/29-1-1988) όπως ισχύει. 

δ. Του άρθρου 90 του Π.∆ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005).  

ε. Του Π. ∆/τος 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)»,(ΦΕΚ 

150/Α΄/10-7-2007). 

στ. Την αριθ. πρωτ.: 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 

«Περί αυξήσεων των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν.2362/95 για τη 

σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή 

υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010). 

2. Το από 1-10-2014 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και 

ΗΕΣ µε το οποίο µας αποστάλθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές. 
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3. Την αριθµ. πρωτ. 10599/1-4-2014 απόφασή µας περί δέσµευσης πίστωσης για τη 

προµήθεια Μηχανογραφικού και ∆ακτυλοσκοπικού Εξοπλισµού Κέντρων Υποδοχής και 

Εξυπηρέτησης (ΚΥΕ) Υπηκόων Τρίτων Χωρών και την αριθµ. 35596 καταχώρησή της 

στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υ.∆.Ε.(Α∆Α: ΒΙΗΤΝ-14Μ). 

4. Την Α.Π. 41364/24-10-2014 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. περί «Έγκρισης διενέργειας 

πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια 

Μηχανογραφικού και ∆ακτυλοσκοπικού Εξοπλισµού Κέντρων Υποδοχής και 

Εξυπηρέτησης (ΚΥΕ) Υπηκόων Τρίτων Χωρών. 

5. Την Α.Π. 678/09-1-2014 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. περί «Συγκρότησης επιτροπών 

διενέργειας διαγωνισµών και παραλαβής εργασιών και προµηθειών και Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων του Π.∆.118/2007 και των προσφυγών του Ν.3886/2010» 

(Α∆Α: ΒΙ6ΜΝ-ΞΩΜ), όπως ισχύει. 

6. Την αριθµ.∆Ι∆Κ/Φ.1/27098/12.10.2007 απόφαση του Υπουργού και των 

Υφυπουργών Εσωτερικών «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο Γενικό Γραµµατέα του 

Υπουργείου Εσωτερικών, στο Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, στο Γενικό Γραµµατέα της Γενικής 

Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων και στους Προϊσταµένους των Οργανικών 

Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών»  (ΦΕΚ 2023/Β’/15-10-2007). 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  
 
1. Πρόχειρο διαγωνισµό σε Ευρώ µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια 

Μηχανογραφικού και ∆ακτυλοσκοπικού Εξοπλισµού Κέντρων Υποδοχής και 

Εξυπηρέτησης (ΚΥΕ) Υπηκόων Τρίτων Χωρών.                                                        

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προµήθειας είναι πενήντα επτά 

χιλιάδες  οχτακόσια δέκα ευρώ (57.810,00€) συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 23%. 

3. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν 

προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι 

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού που είναι στις 7-11-2014 ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ., στον 4ο όροφο του κτιρίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών επί της οδού Σταδίου 31 στην Αθήνα. 

4. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους,  καταθέτοντάς 

τον αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο  εκπρόσωπό τους, στη 

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κ.Υ. (Σταδίου 31, Αθήνα 4ος όροφος) ή αποστέλοντάς 
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τον ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην 

περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, το Υπουργείο Εσωτερικών ουδεµία ευθύνη 

φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα 

αποσταλούν. 

5. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι 

εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ……………….ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ……………….ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ………………..ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
  
  
  
 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή:       
1. Γεν. ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κ.Υ. (3 αντίγραφα) 
3. ∆/νση Μηχ/σης & Η.Ε.Σ. (προκειµένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου) 
4. ∆/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής 
5. Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού κ.κ.: 
      - Μαργαρίτα Καπανίρη 
     -  Κατίνα Αρβανίτη  
     - Αθανασία Κάππα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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∆ιαγωνισµός Πρόχειρος διαγωνισµός σε ευρώ 

 
Αντικείµενο Πρόχειρος διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαµηλότερη τιµή για την επιλογή αναδόχου για 

την προµήθεια Μηχανογραφικού και 

∆ακτυλοσκοπικού Εξοπλισµού Κέντρων Υποδοχής 

και Εξυπηρέτησης (ΚΥΕ) Υπηκόων Τρίτων Χωρών. 

 Τόπος Παράδοσης Ευαγγελιστρίας 2 (3ος όροφος) 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 57.810,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
23%) 

 

Προϋπολογισµός που βαρύνει Θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 3299 του 
Ειδικού Φορέα 07-110, από τον Προϋπολογισµό 
Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, του 
οικονοµικού έτους 2014.  
 

∆ιάρκεια ισχύος προσφορών Εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη της 
διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 
∆ιακήρυξη και σύµφωνα µε τα παρακάτω άρθρα, ως  ακολούθως:  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄ 

 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΜΕΡΟΣ   Α   :  

1. Η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη  
χαµηλότερη τιµή έχει σκοπό την εξεύρεση αναδόχου για την προµήθεια 
Μηχανογραφικού και ∆ακτυλοσκοπικού Εξοπλισµού Κέντρων Υποδοχής και 
Εξυπηρέτησης (ΚΥΕ) Υπηκόων Τρίτων Χωρών, σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτηµα Γ’ της παρούσας διακήρυξης. 
 
2.  ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: 

α)  τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 
β)  ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ)  συνεταιρισµοί 
δ)  κοινοπραξίες προµηθευτών  
που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παρούσα διακήρυξη. 

Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) και (δ) 
κατηγορίες. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική 
µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η 
σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

 
3.  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των πενήντα επτά 
χιλιάδων οχτακόσιων δέκα ευρώ #57.810,00# € συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ, και η πληρωµή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση της παράδοσης του 
συνόλου του Μηχανογραφικού και του ∆ακτυλοσκοπικού υλικού, µε την έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος από την Υπηρεσία σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 3299 
του Ειδικού Φορέα 07-110 του Προϋπολογισµού Εξόδων του ΥΠ.ΕΣ. του οικονοµικού 
έτους 2014.  
 

Για τα θέµατα κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου και τις επιβαλλόµενες σε αυτόν 
κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.∆. 118/07.  
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07), καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. 
Οικονοµικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.98. 
  
4.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφορές πρέπει: 
 
• να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς 

όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται στην 
Αγγλική γλώσσα. 
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• να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, 
σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία 
εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες κατά φύλλο από τον 
διαγωνιζόµενο, η δε αρµόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον 
έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα 
επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της 
προσφοράς. 

• Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των υπό 
προµήθεια µηχανογραφικού και δακτυλοσκοπικού υλικού, επί ποινή 
αποκλεισµού. Προσφορές για µέρος της ποσότητας που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

• Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ένα (1) αντίτυπο που θα τεθεί σε 
φάκελο σφραγισµένο.  

 
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του ∆ιαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 
 
• ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία) 
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
• Σταδίου 31, Αθήνα, 4ος όροφος 
• ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 41365/24-10-2014 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια 
Μηχανογραφικού και ∆ακτυλοσκοπικού Εξοπλισµού Κέντρων Υποδοχής και 
Εξυπηρέτησης (ΚΥΕ) Υπηκόων Τρίτων Χωρών. 
 

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  

Τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους : 

Α. Φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαµβάνει Υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), όπως ισχύει. Σηµειώνεται ότι η  
Υπεύθυνη ∆ήλωση 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. 
 
• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. 
• Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση.  
• Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. 
• Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή 

ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990. 
• Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 

των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. 
• Ότι δεν τελούν σε αποκλεισµό µε βάση αµετάκλητης απόφασης του Υπουργείου 

Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.∆. 118/2007 κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού.  

• Ότι συνέταξαν την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

• Να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση 
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Μέρος Β’ παρ.2.2.  
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Στην περίπτωση κατάθεσης της προσφοράς από τον ίδιο τον προσφέροντα ή 
αντιπρόσωπό του, η ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς αποδεικνύεται από 
σχετικό διαβιβαστικό το οποίο θα συνοδεύει την προσφορά, θα βρίσκεται 
εξωτερικά του φακέλου της προσφοράς και θα πρωτοκολλείται στη Γραµµατεία του 
ΥΠ.ΕΣ. (Σταδίου 27, 1ος όροφος) 
Σε αντίθετη περίπτωση, ως ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς λογίζεται η 
ηµεροµηνία αποστολής της, και αποδεικνύεται, ανάλογα µε τον τρόπο αποστολής, µε 
απόδειξη κατάθεσης συστηµένης επιστολής σε ταχυδροµική υπηρεσία ή µε 
αποδεικτικό παράδοσης-παραλαβής επιχείρησης ταχυµεταφορών (courier) ή µε 
φορτωτικό έγγραφο µεταφορικής εταιρείας κ.ο.κ. 
 
Β. Φάκελο  µε  την ένδειξη  <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, µέσα στον κυρίως 
φάκελο,   ο  οποίος  θα περιλαµβάνει  τα  τεχνικά  στοιχεία  σύµφωνα  µε  τις  
τεχνικές     απαιτήσεις  του  διαγωνισµού  που  αναφέρονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.  
 
Γ. Φάκελο µε την ένδειξη << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, µέσα στον κυρίως 
φάκελο, όπου θα αναφέρονται τα υπό προµήθεια είδη µε: 
1) την προσφερόµενη τιµή ανά είδος και για το σύνολο των ειδών  
2) το ποσοστό ΦΠΑ και 
3) το χρόνο ισχύος της προσφοράς.  
 
 
5.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας, διατηρεί το 
δικαίωµα, χωρίς καµία επιβάρυνση για το ∆ηµόσιο: 
Α.  Να αποφασίσει τη µαταίωση ή ακύρωση του διαγωνισµού. 
Β. Να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε 
τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης. 
Γ. Να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του Π∆ 118/2007 (ΦΕΚ 
150/Α’/10-7-2007) 
 

 
ΜΕΡΟΣ Β. 
 
1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι  προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) 
ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 
Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη εκατόν είκοσι (120) ηµερών. 
 
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον ανάδοχο µπορεί να γίνεται και 
µε την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το 
αποδεχτεί.  
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2.      ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

2.1  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
 
α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών και 
των τεχνικών προσφορών και στη συνέχεια µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα 
∆ικαιολογητικά και οι Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών 
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και φυλάσσονται από την 
Επιτροπή  
 
β. Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών 
συντάσσεται σχετικό Πρακτικό από την αρµόδια Επιτροπή εις τριπλούν, το οποίο 
παραδίδεται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Κ.Υ., Τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων, και η 
Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση. 
 
γ. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, όσων από τις τεχνικές προσφορές 
γίνονται αποδεκτές, σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση, γίνεται κατόπιν σχετικής 
ειδοποίησης από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού. Η Επιτροπή συντάσσει 
σχετικό πρακτικό εις τριπλούν επί των οικονοµικών προσφορών, το οποίο παραδίδει 
µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κ.Υ., Τµήµα 
Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων, και η Αναθέτουσα Αρχή 
εκδίδει σχετική απόφαση  
 
δ. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά διαβιβάζονται σφραγισµένοι στη ∆/νση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών Κ.Υ., Τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων, η 
οποία µεριµνά για την επιστροφή τους στους υποψηφίους αναδόχους, µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 
 
ε. Η καθαρή τιµή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαµβάνεται υπόψη για την σύγκριση των 
προσφορών. 
 
στ. Για όλα τα παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί τη σχετική της απόφαση 
σε όλους τους συµµετέχοντες σε κάθε φάση της διαδικασίας. 
 
ζ. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης, απορρίπτονται στο αντίστοιχο στάδιο του 
διαγωνισµού. 
 
2.2   Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφής ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει 
να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού, σε σφραγισµένο φάκελο, 
τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από 
αυτήν: 
 
1. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και 
επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
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2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, 
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 
 
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
 
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, 
κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 
Μετά το πέρας του ελέγχου, η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3)  το 
οποίο παραδίδει στην ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κ.Υ., Τµήµα Προµηθειών και 
∆ιαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων, και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση 
κατακύρωσης. 
 
 
   3.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας, η 
οποία συστήθηκε µε την Α.Π.678/09-1-2014. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται 
σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή για τη προµήθεια Μηχανογραφικού και ∆ακτυλοσκοπικού Εξοπλισµού Κέντρων 
Υποδοχής και Εξυπηρέτησης (ΚΥΕ) Υπηκόων Τρίτων Χωρών. 
 
    4.   ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα 
γίνει µε απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.   
 
    5.    ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07. 
 
 
   6.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 

Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από αρµόδια επιτροπή που έχει συσταθεί µε την 
αριθµ.πρωτ.678/9-1-2014 απόφαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

  

 

A/A Ποσότητα Περιγραφή 

1 2 Εξυπηρετητής (Server) 
2 1 Συσκευή Αποθήκευσης (Storage) 
3 1 Rack 

 

1. Τεχνικές Προδιαγραφές Εξυπηρετητή (Server) 
Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

1 Γενικές Προδιαγραφές 
Εξοπλισµού    

2 

Τα τµήµατα που συνθέτουν τον 
εξοπλισµό πρέπει να 
ικανοποιούν τουλάχιστον τα ISO, 
CE κλπ. standards ποιότητας 
που απαιτούνται από τον 
καταναλωτή (όπου σχετικές 
πιστοποιήσεις ισχύουν) 

ΝΑΙ   

3 Οι εξυπηρετητές θα πρέπει να  
rack mount  

ΝΑΙ   

4 Εξυπηρετητής - Server    

5 
Να αναφερθούν: Τύπος, 
Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο 
και χρόνος ανακοίνωσης του 

Να είναι του 
ιδίου 

κατασκευαστή 
µε την συσκευή 
αποθήκευσης 
και το rack 

  

6 Ο εξυπηρετητής θα πρέπει  είναι 
>=2U 

ΝΑΙ   

7 Αριθµός υποστηριζόµενων 
επεξεργαστών 

2   

8 
Να προσφερθεί επεξεργαστής 
τεχνολογίας  Intel Xeon E5-2630 
v2 ή αντίστοιχο ή ανώτερο  

ΝΑΙ   

9 Προσφερόµενοι Επεξεργαστές 
ανά εξυπηρετητή 

2   

10 Μητρική µε υποστήριξη µέχρι 
768GB  µνήµης 

ΝΑΙ 
 
 

 

11 
 

Προσφερόµενη µνήµη PC3L-
12800R-11 Kit  

≥80GB   

12 

Η προσφερόµενη µνήµη θα 
πρέπει να µπορεί να ελεγχεί απο 
τον εξυπηρετητή οτι έχει περάσει 
τα τέστ αυθεντικότητας και 
αξιοπιστίας του κατασκευαστή 
του εξυπηρετητή. 

NAI   

13 Να προσφερθούν 4 Ethernet 
θύρες 1Gpbs έκαστη 

ΝΑΙ   

14 Μια (1) Σειριακή θύρα ΝAI   
15 ∆ύο (2) VGA θύρες NAI   
16 Ένα (1) SD slot  ΝΑΙ   
17 Mέχρι επτά (7) USB 2.0 θύρες ΝΑΙ   
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1. Τεχνικές Προδιαγραφές Εξυπηρετητή (Server) 

18 
Έξι (6) εσωτερικές θύρες 
επέκτασης τεχνολογίας PCIe 3.0 
(τουλάχιστον 5) & PCIe 2.0 

NAI   

19 ∆υνατότητα για TPM (trusted 
platform module) 

NAI   

20 

PCIe 3.0 SAS Raid Controller µε 
υποστήριξη RAID 0/1/1+0/5/5+0 
µε 1GB Flash backed write 
cache (onboard ή σε PCI 
Express slot). Ο Controller θα 
πρέπει να µπορεί να 
υποστηρίξει 2GB flash backed 
write cache µε upgrade 

ΝΑΙ   

21 

O Controller θα πρέπει να 
υποστηρίζει caching των πιο 
συχνά προσβάσιµων δεδοµένων 
σε δίσκους SSD υψηλών 
επιδόσεων και µε χαµηλότερο 
latency για να επιταχύνει 
δυναµικά τον φόρτο εργασίας 
των εφαρµογών. 

NAI   

22 
Υποστήριξη τουλάχιστον 8 
θέσεων δίσκων τεχνολογίας Hot 
Plug. 

ΝΑΙ   

23 

Οι δίσκοι θα πρέπει να 
διαθέτουν µηχανισµό 
προειδοποίησης µε ενδεικτική 
λυχνία για µη αφαίρεση του 
λάθος δίσκου σε περίπτωση 
βλάβης. 

NAI   

24 

Να προσφερθούν 2 δίσκοι 
τεχνολογίας SAS Hot Plug 
χωρητικότητας 300GB έκαστος 
στις 15.000 στροφές. 

NAI   

25 
Να προσφερθεί Dual-port PCI-e 
FC HBA για την σύνδεση σε 
SAN  

NAI   

26 ∆ύο τροφοδοτικά εγκατεστηµένα 
για redundancy 

ΝΑΙ   

27 CD/DVD ROM εγγραφής  ΝΑΙ 
 
 

 

28 

Ο εξυπηρετητής θα πρέπει να 
υποστηρίζει τις παρακάτω 
τεχνολογίες ασφαλείας 
Power-on password 
Serial interface control 
Administrator's password 

ΝΑΙ   

29 

Ο εξυπηρετητής θα πρέπει να 
συµµορφώνεται µε τα εξής 
Βιοµηχανικά πρότυπα 
ACPI 2.0b Compliant 
PCIe 3.0 Compliant 
PXE Support 
WOL Support 
USB 2.0 Compliant 

ΝΑΙ   

30 
O εξυπηρετητής να διαθέτει 
ενσωµατωµένο µηχανισµό 
διαχείρισης και προειδοποίησης 

ΝΑΙ   
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1. Τεχνικές Προδιαγραφές Εξυπηρετητή (Server) 
ο οποίος να είναι agentless και 
να λειτουργεί µε την άµεση 
σύνδεση του εξυπηρετητή στο 
δίκτυο και στην τροφoδοσία. 

31 

Ο µηχανισµός διαχείρισης θα 
πρέπει να είναι τύπου out-of-
band για αυξηµένη ασφάλεια και 
σταθερότητα. 

ΝΑΙ   

32 

Ο µηχανισµός διαχείρισης θα 
πρέπει να υποστηρίζει την 
αποµακρυσµένη διαχείριση 
ακόµα και από συσκευές όπως 
smartphones για αυξηµένη 
ευελιξία 

NAI   

33 
Εγγύηση κατασκευαστή 3 ετών 
µε απόκριση την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα 

NAI   

 
 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευής Αποθήκευσης (Storage) 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

1.  Γενικές Πληροφορίες:    

1.1. Κατασκευαστής (µηχανογραφικού 
εξοπλισµού): 

Να είναι του ιδίου 
κατασκευαστή µε το 
rack και τον 
εξυπηρετητή 

  

1.2. Μοντέλο: ∆ηλώστε   

2.  Τεχνικά Φυλλάδια 

Να υποβληθούν µε 
την προσφορά µε 
σχετικές 
παραποµπές. 

  

3.  Αρχιτεκτονική (Architecture)    

3.1. Τύπος Rack mounted     

4.  Σκληροί ∆ίσκοι / Χωρητικότητα    

4.1. Αριθµός 
∆ίσκων(Προσφερόµενος/Μέγιστος) 

27   

4.2. Τεχνολογία SAS, 10000 rpm, SFF   

4.3. Υποστηριζόµενος αριθµός SFF δίσκων  >=199   

4.4. Χωρητικότητα Κάθε ∆ίσκου 
(Προσφερόµενη/Μέγιστη) 600GB 

  

4.5. Αριθµός LUNs >=512   

4.6. 
Μέγιστο υποστηριζόµενο LUN size  
 

>=60TB 
  

4.7. 

Yποστηριζόµενη τεχνολογία data-in-
place για µελλοντική αναβάθµιση µόνο 
των controller σε υψηλότερο µοντέλο 
χωρίς την απώλεια των δεδοµένων 
 

NAI 
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4.8. ∆υνατότητα 
Αντικατάστασης/Επέκτασης 

Hot Swappable 
  

4.9. ∆υνατότητα για τεχνολογίες δίσκων 
SSD, SAS, NL-SAS, 
Self-Encrypting Drives 

  

5.  RAID Controller    

5.1. Supported RAID Level 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50   

5.2. Backed up Cache 4GB ανά controller   

6.  Συνδεσιµότητα    

6.1. Host Interface 

8Gb Fibre Channel. 
Να υπάρχει η 
δυνατότητα µε αλλαγή 
SFP να διαθέτει και 
1G iSCSI, 10G iSCSI, 
16Gb Fibre Channel 

  

6.2. Host ports 4 Ports ανά controller   

6.3. Υποστηριζόµενα λειτουργικά 
συστήµατα 

Microsoft Windows 
Server 2012, 
Microsoft Windows 
Server 2008 R2, 
Microsoft Windows 
Server x64 Hyper-V, 
VMware, HP-UX, Red 
Hat Linux, SuSE 
SLES  

  

7.  Λογισµικό 
Να διαθέτει 
ενσωµατωµένη άδεια 
για 64 snapshots  

  

8. ∆ιαχείριση 

∆υνατότητα 
διαχείρισης µέσω 
TCP/IP ή µέσω Web 
Browser ήµέσω 
εξειδικευµένου 
λογισµικού µε γραφικό 
περιβάλλον (GUI), το 
οποίο θα πρέπει να 
προσφερθεί 

  

9. Τροφοδοσία 

Ν+1 Hot-Swappable 
Power Supplies 
Όπου Ν είναι ο 
ελάχιστος αριθµός 
τροφοδοτικών που 
απαιτείται για την 
λειτουργία του 
προσφερόµενου 
εξοπλισµού 
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10. Ψύξη 

Ν+1 Hot-Swappable 
Fans 
Όπου Ν είναι ο 
ελάχιστος αριθµός 
τροφοδοτικών που 
απαιτείται για την 
λειτουργία του 
προσφερόµενου 
εξοπλισµού 

  

11. Εγγύηση 

Εγγύηση 
κατασκευαστή 3 ετών 
µε απόκριση την 
επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα 

  

3. Τεχνικές Προδιαγραφές Rack 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

1. Κατασκευαστής 

Να είναι του ιδίου 
κατασκευαστή µε τον 
εξυπηρετητή και την 

συσκευή 
αποθήκευσης 

 

 

2. Χωρητικότητα 42 U   

 


