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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ         
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                             
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ    Αθήνα, 15 Μαρτίου 2019 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      Αρ. πρωτ.: 19224  
Εισηγήτρια: Ευγ. Τζώρτζη 
Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 31 
Ταχ. Κώδικας: 10183 
Τηλέφωνο: 213 136 1658 
Φαξ: 213 136 1631 
E-mail: e.tzortzi@ypes.gr 
                        
 
 
ΘΕΜΑ: Αίτηµα για την προµήθεια µονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών 
ενόψει των εκλογών του Μαΐου 2019. 
 
Ενόψει των επερχόµενων εκλογών εντός του 2019, το Υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει εκ νέου 

στην ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προµήθεια µονάδων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και οθονών,  για τις ανάγκες του, σύµφωνα µε τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 

1. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

Πίνακας εξοπλισµού: 

Περιγραφή Τεµάχια 

PC/i3 8100/4GB/256 300 

Πίνακας συµµόρφωσης: 

H/Y µε chipset INTEL Q370 

Τροφοδοτικό ≥200W 80 PLUS Platinum 
Windows 10 Pro 64 GRK 
Intel Core i3 8100 
4GB (1x4GB) DDR4 2666 DIMM Memory 
256GB PCle NVMe Solid State Drive 
Πληκτρολόγιο USB του ίδιου κατασκευαστή 
Ποντίκι οπτικό USB του ίδιου κατασκευαστή 
9.5mm DVD-Writer 

 

Τρία (3) έτη εγγύηση on-site την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τον κατασκευαστή 

 Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT GOLD, TCO, ISO9001, ISO 14001 
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2. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές απαιτήσεων 

Πίνακας εξοπλισµού: 

Περιγραφή Τεµάχια 

PC/i7 8700/8GB/256 10 

 

Πίνακας συµµόρφωσης: 

H/Y µε chipset INTEL Q370 
Τροφοδοτικό ≥200W 80 PLUS Platinum 
Windows 10 Pro 64 GRK 
Intel Core i7 8700 
8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory 
256GB PCle NVMe Solid State Drive 
Πληκτρολόγιο USB του ίδιου κατασκευαστή 
Ποντίκι οπτικό USB του ίδιου κατασκευαστή 
9.5mm DVD-Writer 

 
Τρία (3) έτη εγγύηση on-site την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τον κατασκευαστή 

 Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT GOLD, TCO, ISO9001, ISO 14001 

 
3. Οθόνες 

Πίνακας εξοπλισµού: 

Περιγραφή Τεµάχια 

Οθόνη LED ≥ 21.5’’ του ίδιου κατασκευαστή µε τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
300 

 

Πίνακας συµµόρφωσης: 

Οθόνη ≥ 21.5’’ LED IPS µε εισόδους DISPLAY 1.2, HDMI 1.4, VGA, 
δυνατότητα ρύθµισης ύψους και περιστροφής  
Να συνοδεύεται από ένα καλώδιο display για την ψηφιακή της 
σύνδεση µε µια από τις εξόδους της κάρτας γραφικών του Η/Υ.  

 
Τρία (3) έτη εγγύηση on-site την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τον κατασκευαστή. 
Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT GOLD, TCO, ISO9001, ISO 14001 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δεσµευθούν στην κατάθεση των προσφορών τους ότι σε 

περίπτωση βλάβης του εξοπλισµού την ηµέρα των εκλογών, όποτε κι αν αυτές διεξαχθούν εντός 

του 2019, θα γίνει προσωρινή αντικατάστασή του εντός µίας (1) ώρας από τη στιγµή της 

τηλεφωνικής ενηµέρωσης από την αρµόδια ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του 

Υπουργείου. 

Η παράδοση του εξοπλισµού θα γίνει τµηµατικά ως εξής: 
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• 200 τεµάχια Η/Υ του πίνακα 1 εντός 30 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και τα 

υπόλοιπα 100 τεµάχια εντός 45 ηµερών. 

• 200 τεµάχια οθονών του πίνακα 3 εντός 30 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και τα 

υπόλοιπα 100 τεµάχια εντός 45 ηµερών. 

• Το σύνολο των 10 Η/Υ απαιτήσεων του πίνακα 2 εντός 30 ηµερών από την υπογραφή της 

σύµβασης. 

Το συνολικό κόστος για τα ανωτέρω δεν θα ξεπεράσει τις διακόσιες είκοσι µία χιλιάδες εκατό ευρώ 

(221.100,00 €) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι τις διακόσιες εβδοµήντα τέσσερις 

χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερα ευρώ (274.164,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και θα 

βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 3120301001 του Φορέα 1007-201 (Γενική Γραµµατεία ΥΠ.ΕΣ.) από 

τον Προϋπολογισµό Εξόδων του ΥΠ.ΕΣ. για το έτος 2019. 

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα αφορούν το σύνολο της ανωτέρω προµήθειας και η κατάθεσή 

τους θα γίνει µέχρι την Πέµπτη 21 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 στη ∆ιεύθυνση Προµηθειών κ 

Υποδοµών, Σταδίου 31, 4ος όροφος. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει, συµπληρωµατικά µε την προσφορά τους, να καταθέσουν 

αντίγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας τους, ασφαλιστικής ενηµερότητας, 

φορολογικής ενηµερότητας, πιστοποιητικού ΓΕΜΗ και απόσπασµα(τα) ποινικού µητρώου. 

Προσφορές που αποκλίνουν από τις ανωτέρω προϋποθέσεις ή αφορούν τµήµα των υπό προµήθεια 

προϊόντων, θα κριθούν ως εναλλακτικές και θα απορριφθούν. 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                          

 

                  Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ 




