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Έντυπο Ε/Λ∆-ΕΟΑΕ-∆Π-103/3 α. 1 
                                                                 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008  - Αριθµ. 02.28-34.02/677 

 

ΠΡΟΣ:  Όλους τους ενδιαφερόµενους 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συµµετοχής σε ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την 

«Προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής για τη λειτουργία του συστήµατος 
συλλογής διοδίων των προσωρινών σταθµών διοδίων της Εγνατίας οδού» 

 
 
1. Η Εταιρία «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προσκαλεί τους Ενδιαφερόµενους να 

συµµετάσχουν, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. Α∆Ε 3802/07.04.11 Απόφαση της ∆ιευθύνουσας 
Επιτροπής της ΕΟΑΕ, στην ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας 
εξοπλισµού πληροφορικής για τη λειτουργία του Συστήµατος Συλλογής ∆ιοδίων (Σ.Σ.∆.) των 
προσωρινών σταθµών διοδίων της Εγνατίας οδού, προϋπολογισµού 93.000 €, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα «∆ιαδικασία 
Προµηθειών» της ΕΟΑΕ. Στον εξοπλισµό περιλαµβάνονται εξυπηρετητές, οθόνες αφής, 
εκτυπωτές, µονάδα λήψης αντιγράφων ασφαλείας και λοιποί βοηθητικοί εξοπλισµοί (fax, 
barcode readers, κλπ.). Το ακριβές αντικείµενο της υπό ανάθεση σύµβασης, τα ελάχιστα 
τεχνικά χαρακτηριστικά – προδιαγραφές του εξοπλισµού πληροφορικής καθώς και οι 
υποχρεώσεις του Προµηθευτή για τις υπηρεσίες συντήρησης/ τεχνικής υποστήριξης 
περιγράφονται στα Προσαρτήµατα Ι και ΙΙ της παρούσας.  

 
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνιστά τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε πλήρη γνώση του 
παρόντος κειµένου και απεδέχθη τη νοµιµότητά του. 

 
2. Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον υπόψη διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλουν 

σχετικό «φάκελο συµµετοχής» τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της ΕΟΑΕ, το αργότερο 
µέχρι την Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011 και ώρα 12:00, φέροντας την ευθύνη της εµπρόθεσµης 
υποβολής των προσφορών τους, ακόµη και σε περίπτωση ανωτέρας βίας. 

Προσφορές που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Η ανωτέρω υποβολή µπορεί να γίνει είτε απευθείας, µε κατάθεση στο πρωτόκολλο, είτε µέσω 
ταχυδροµείου στη διεύθυνση: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.,  

6ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης  
Τ.Κ. 57001 Θέρµη Θεσσαλονίκης. 

 
3. Ο «φάκελος συµµετοχής» θα πρέπει να υποβληθεί σφραγισµένος και πάνω του να 

αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Τίτλος διαδικασίας: Συµµετοχή σε ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της 
προµήθειας µε τον τίτλο: «Προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής για τη λειτουργία 
του συστήµατος συλλογής διοδίων των προσωρινών σταθµών διοδίων της 
Εγνατίας οδού» 

2.  Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών / διενέργειας του διαγωνισµού: 11.05.2011 
3.  Πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου (επωνυµία, ταχ. δ/νση, αρ. τηλ, fax, e-mail) 
4.  Η φράση: «Να ανοιχθεί µόνο από την αρµόδια Επιτροπή διαγωνισµού». 
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4. Μέσα στον παραπάνω φάκελο, θα πρέπει να έχουν περιληφθεί επί ποινή αποκλεισµού 

αφενός «τα δικαιολογητικά συµµετοχής» και αφετέρου ο σφραγισµένος «φάκελος της 
Οικονοµικής Προσφοράς». Ειδικότερα:  
α. Στα δικαιολογητικά συµµετοχής περιλαµβάνονται:  

Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδιες κατά περίπτωση Αρχές και από τα οποία 
προκύπτει ότι ο συµµετέχων στη διαδικασία είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του, 
δηλαδή: 
i. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. 
ii.  Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.  
Η ισχύς των ανωτέρω δικαιολογητικών πρέπει να καλύπτει την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού.  

iii. Νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος του 
διαγωνιζόµενου να υπογράφει δεσµευτικά όλα τα έγγραφα του ∆ιαγωνισµού και την 
Προσφορά. 

iv.  ∆ήλωση του ∆ιαγωνιζόµενου ότι είναι Κατασκευαστής ή βεβαίωση του 
Kατασκευαστή από την οποία να προκύπτει ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι 
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος – µεταπωλητής του οίκου κατασκευής α) των 
προτεινόµενων εξυπηρετητών (servers) και β) της µονάδας λήψης αντιγράφων 
ασφαλείας (backup unit + software). 

v. ∆ήλωση του Κατασκευαστή µε την οποία θα δεσµεύεται για την επάρκεια 
ανταλλακτικών για τον Τοπικό εξυπηρετητή ΣΣ∆ (Local MIS Server), για τον 
Eξυπηρετητή Κεντρικού Συστήµατος ∆ιαχείρισης και για την Εξωτερική µονάδα 
BACKUP + Software Βackup για χρονικό διάστηµα επτά (7) ετών από την 
ηµεροµηνία υποβολής της Προσφοράς. 

vi  ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του διαγωνιζόµενου, συνοδευόµενη µε κατάλογο 
κυριοτέρων παρόµοιων προµηθειών (προµήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση 
εξυπηρετητών) που εκτελέστηκαν κατά την προηγούµενη τριετία (από το 2008 έως 
σήµερα) από τον διαγωνιζόµενο, µε αναφορά στο αντικείµενο, στη χρονική διάρκεια 
και στον πελάτη (δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα), µε τα απαραίτητα στοιχεία 
επικοινωνίας (επωνυµία πελάτη, όνοµα υπευθύνου επικοινωνίας, διεύθυνση, e-
mail, τηλέφωνο). Η δήλωση θα συνοδεύεται επίσης, από πιστοποιητικά και 
βεβαιώσεις του εργοδότη - δηµοσίου φορέα, ή βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, ώστε 
να πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσµατική εκτέλεση της Προµήθειας 
και να αποδεικνύεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει προµηθεύσει, εγκαταστήσει, και 
συντηρήσει κατά την προηγούµενη τριετία δύο (2) τουλάχιστον εξυπηρετητές 
(servers) του προτεινόµενου κατασκευαστή στον Ελλαδικό χώρο. Αν η βεβαίωση 
του ιδιώτη εργοδότη δεν µπορεί να εκδοθεί, τότε υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη 
δήλωση του διαγωνιζόµενου. 

vii.  Συµπληρωµένο έντυπο “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ”, σύµφωνα 
µε το υπόδειγµα του Προσαρτήµατος ΙΙ της παρούσας, στο οποίο θα αναφέρονται 
το µοντέλο, η εταιρεία κατασκευής, η ιστοσελίδα κατασκευαστή µε υποστηρικτικό 
υλικό (Drivers, Manuals κ.λπ.) και τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά.  
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viii. Εγγύηση συµµετοχής, ποσού 1.860 €, εκδιδόµενη από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα 
νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του ΕΟΧ και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Η 
εγγυητική επιστολή πρέπει να συνταχθεί µε βάση το συνηµµένο στην παρούσα 
υπόδειγµα 2 του Προσαρτήµατος ΙΙΙ και να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 90 
ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Η 
εγγυητική επιστολή θα αναφέρει ρητά τον τίτλο της προµήθειας, την επωνυµία του 
διαγωνιζόµενου, την ανεπιφύλακτη παραίτηση από το δικαίωµα διζήσεως µέχρι το 
παραπάνω ποσό καθώς και την υποχρέωση καταβολής του ποσού της εγγύησης 
µέσα σε πέντε µέρες από τη σχετική ειδοποίηση χωρίς ένσταση ή αντίρρηση. 

ix. Στην περίπτωση Ένωσης προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
απαιτούνται τα ανωτέρω δικαιολογητικά των παραγρ. i, ii, iii, για κάθε Προµηθευτή 
που συµµετέχει στην ένωση. 

 
Όλα τα απαιτούµενα έγγραφα θα είναι συντεταγµένα ή επισήµως µεταφρασµένα στην 
ελληνική γλώσσα κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆ και 53 του Κώδικα περί 
∆ικηγόρων. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η ελληνική. Εξαιρούνται τα 
συνοδευτικά έγγραφα των τεχνικών χαρακτηριστικών, καθώς και οδηγιών χρήσης του 
οίκου κατασκευής, τα οποία µπορούν να είναι είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική 
γλώσσα. 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα φωτοαντίγραφα 
(οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις µόνο σε πρωτότυπο) κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 
2690/99 όπως ισχύει. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό 
τόπο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνεται δεκτό ως ακριβές 
φωτοαντίγραφο. 
Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω α.i και α.ii έγγραφα ή πιστοποιητικά, 
µπορεί να αντικατασταθούν µε ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι µηνών που 
προηγούνται της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη 
δήλωση. Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα 
υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου είναι απαράδεκτη. 

 
β. Ο σφραγισµένος φάκελος της «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει την οικονοµική 

προσφορά του διαγωνιζόµενου, που συµπληρώνεται υποχρεωτικά σε έντυπο, σύµφωνα 
µε το υπόδειγµα 1 του Προσαρτήµατος ΙΙΙ και περιλαµβάνει όλες τις επιµέρους τιµές, τις 
µερικές αξίες και τη συνολικό προσφερόµενο ποσό αριθµητικά και ολόγραφα σε ευρώ, 
χωρίς ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του νόµιµου 
εκπροσώπου του διαγωνιζόµενου. Τυχόν λογιστικά σφάλµατα της Οικονοµικής 
Προσφοράς, αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθµητικών τιµών διορθώνονται από την 
Επιτροπή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό, είναι η 
εκ µέρους του διαγωνιζόµενου προσφορά τιµών για το σύνολο της προµήθειας και όχι για 
µέρος αυτής. 

Προσφορές µε συνολικό προσφερόµενο ποσό ανώτερο του Προϋπολογισµού της 
Προµήθειας δεν θα γίνονται δεκτές. 

Εναλλακτικές ή διορθωµένες προσφορές, αντιπροσφορές ή οποιεσδήποτε προτάσεις 
που µπορούν να χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές, δεν θα λαµβάνονται υπόψη σε 
κανένα στάδιο της διαδικασίας. 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές, ισχύουν για εξήντα (60) ηµέρες από την εποµένη της 
ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που ισχύουν για 
µικρότερο χρονικό διάστηµα, δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται από την 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 

Οι προσφερόµενες τιµές σε ευρώ, θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται 
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σε αναπροσαρµογή, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία µέχρι και την περάτωση της υπόψη 
προµήθειας. Για το λόγο αυτό η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στο διαγωνισµό, 
συνεπάγεται τη ρητή, ανεπιφύλακτη και αµετάκλητη παραίτησή του από κάθε υπέρ αυτού 
δικαίωµα αναπροσαρµογής των τιµών που προσφέρθηκαν και που τυχόν απορρέει από 
άλλη σχετική διάταξη. 

 
5. Κριτήριο επιλογής του Αναδόχου θα είναι η χαµηλότερη τιµή και στην προκειµένη περίπτωση 

η χαµηλότερη συνολική προσφορά.  
 
6. Η συνολική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) µήνες από την υπογραφή της 

σύµβασης. 
Μετά τη σύναψη της σύµβασης, η παράδοση των προϊόντων της προµήθειας θα γίνεται 
τµηµατικά µετά από εντολές της ΕΟΑΕ προς τον Προµηθευτή για τον εξοπλισµό που 
πρόκειται να παραδώσει. Για κάθε εντολή, η προθεσµία εκτέλεσης της προµήθειας θα είναι 
ένας (1) µήνας από την έγγραφη εντολή της εταιρείας. 

 
7. Η πληρωµή του Προµηθευτή θα γίνεται µε τις τιµές της οικονοµικής του προσφοράς, η οποία 

περιέχει το εύλογο τίµηµα της προµήθειας. Ο Προµηθευτής εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα, 
µε την έννοια του άρθρου 696 του Αστικού Κώδικα, την οικονοµική του προσφορά, στην 
οποία συµπεριλαµβάνεται το όφελος και τα γενικά έξοδά του για την εκτέλεση της 
ανατιθέµενης προµήθειας. 

Η πληρωµή θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερών από κάθε τµηµατική παράδοση/παραλαβή 
των προϊόντων της προµήθειας, την έκδοση αντίστοιχου τιµολογίου και την υπογραφή του 
σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής. Σε περίπτωση εσφαλµένης συµπλήρωσης των 
τιµολογίων, αυτά θα επιστρέφονται στον Προµηθευτή για τη σωστή συµπλήρωση και 
επανυποβολή τους 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα µείωσης των προς προµήθεια προϊόντων, σε κάθε περίπτωση 
που αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε αυτή τη περίπτωση η αµοιβή του Προµηθευτή θα µειωθεί 
ανάλογα κατά ποσό ίσο µε την αξία των καταργούµενων προϊόντων, όπως αυτή υπολογίζεται 
µε βάση την αντίστοιχη οικονοµική προσφορά. Η Εταιρία δεν υπέχει καµία υποχρέωση 
καταβολής οποιασδήποτε αποζηµίωσης του Προµηθευτή για την εν λόγω µείωση. 

Όλα τα προϊόντα θα παραδίδονται στα κεντρικά γραφεία της ΕΟΑΕ (κτίριο Μποτζώρλος Ι στο 
6ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης) και θα είναι καινούργια και όχι µεταχειρισµένα/ 
επισκευασµένα (refurbished), άριστης ποιότητας, σφραγισµένα στην εργοστασιακή τους 
συσκευασία. 

Όλα τα προϊόντα θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης, συντήρησης, 
τεχνικά φυλλάδια και θα καλύπτονται από την έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας του 
Κατασκευαστή τους (για όσα προβλέπεται τέτοια). 

Για όλα τα προϊόντα θα υπάρχει η ρήτρα αντικατάστασής του µε καινούργια από τον 
Προµηθευτή εάν κατά την αποσυσκευασία τους βρεθούν ελαττωµατικά και όχι της απολύτου 
αρεσκείας της ΕΟΑΕ ή στην περίπτωση που µέσα σε διάστηµα ενός µήνα από την 
παραλαβή τους, προκύψει οποιαδήποτε βλάβη που καλύπτεται από την εγγύηση. 

Ο Προµηθευτής είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, 
τέλη και άλλες πληρωµές προς τα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης 
και Συντάξεων, Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως το ΙΚΑ κλπ. Η αµοιβή 
του Προµηθευτή δεν περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα 
καταβάλλεται επιπλέον στον Προµηθευτή, µε την πληρωµή κάθε τιµολογίου. 

 
8. Οι προσφορές θα ανοιχθούν σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής, την Τετάρτη, 11 Μαΐου 

2011 και ώρα 12:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρείας µας, στο κτίριο Μποτζώρλος Ι, 
στο 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρµης. 
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Την ορισµένη ηµέρα και ώρα η Επιτροπή διαγωνισµού προχωρά στην καταχώρηση των 
προσφορών σε Πρακτικό της, κατά σειρά αριθµού πρωτοκόλλου, και στην αποσφράγιση των 
«φακέλων συµµετοχής». Φάκελοι που υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να 
ανοιχθούν. Κατά την αποσφράγιση η Επιτροπή διαγωνισµού µονογράφει τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής και τους σφραγισµένους φακέλους Οικονοµικής Προσφοράς, που εµπεριέχονται 
και στη συνέχεια ελέγχει, αν τα υποβληθέντα «δικαιολογητικά συµµετοχής» είναι σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Στην συνέχεια η Επιτροπή ανακοινώνει τις 
αποδεκτές Προσφορές, αποσφραγίζει τους «φακέλους Οικονοµικής Προσφοράς» των 
διαγωνιζοµένων των οποίων τα «δικαιολογητικά συµµετοχής» πληρούν τις απαιτήσεις της 
παρ. 4.α της παρούσας και κατατάσσει τις αποδεκτές προσφορές στο Πρακτικό της κατά 
αύξουσα σειρά µειοδοσίας.  

Η Επιτροπή, µετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, συντάσσει Πρακτικό, προτείνοντας 
ως ανάδοχο τον µειοδότη. Το αρµόδιο όργανο της Εταιρείας θα αποφανθεί επί του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού και θα προβεί στην ανάθεση της Προµήθειας. 

Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, να καλέσει τους 
διαγωνιζόµενους να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που 
υπέβαλαν, όχι όµως και να προσκοµίσουν τυχόν ελλείποντα. ∆ιατηρεί επίσης το δικαίωµα να 
ζητήσει από τους διαγωνιζόµενους πρόσθετες πληροφορίες πέραν των προβλεπόµενων 
στην παρούσα πρόσκληση. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις κατά του Πρακτικού της 
διαδικασίας, οι οποίες απευθύνονται προς την Επιτροπή του διαγωνισµού και ασκούνται δια 
καταθέσεως στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, εντός δύο (2) εργασίµων 
ηµερών από την ανακοίνωση του Πρακτικού της διαδικασίας που γίνεται µε τηλεοµοιοτυπικό 
µηχάνηµα. Η Επιτροπή ελέγχει όλα τα στοιχεία των ενστάσεων και εισηγείται στο αρµόδιο 
όργανο, το οποίο αποφασίζει οριστικά επί των ενστάσεων.  

Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση του αποτελέσµατος από το αρµόδιο όργανο 
της Εταιρείας, µετά από το Εισηγητικό Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού, που έχει τη 
δυνατότητα να προτείνει κατακύρωση της προµήθειας για το σύνολο των προς προµήθεια 
προϊόντων ή µέρος αυτών.  

Η Εταιρεία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να κατακυρώσει, να ακυρώσει, να 
µαταιώσει, να επαναλάβει το διαγωνισµό ή να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς του 
µειοδότη. 

 
9. Η σχετική απόφαση ανάθεσης ανακοινώνεται µε τηλεοµοιοτυπικό µηχάνηµα, σε όλους όσους 

συµµετείχαν εγκύρως στη διαδικασία. 

Η έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης και η ανακοίνωση της επιλογής του αναδόχου 
γίνεται µετά την άπρακτη εκπνοή της ως άνω διήµερης προθεσµίας ή µετά την απόρριψη των 
ενστάσεων που τυχόν θα ασκηθούν. Η παραπάνω έκδοση και ανακοίνωση µπορεί να γίνουν 
και µετά τη λήξη ισχύος των προσφορών, η κατακύρωση όµως δεσµεύει τον επιλεγέντα 
µόνον εφ' όσον αυτός την αποδεχθεί.  

Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, καλείται ο επιλεγείς Προµηθευτής για τη σύναψη 
της σχετικής σύµβασης εντός εύλογης προθεσµίας. Σε περίπτωση µη έγκαιρης προσέλευσής 
του για την υπογραφή της σύµβασης ή µη προσκόµισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, 
κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που του έγινε και από κάθε δικαίωµα που απορρέει 
από αυτήν και καταπίπτει υπέρ της ΕΟΑΕ η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του στο 
∆ιαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα ανάθεσης της 
προµήθειας στον αµέσως επόµενο ∆ιαγωνιζόµενο κατά σειρά µειοδοσίας, σύµφωνα µε το 
Πρακτικό. 

 
10. Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο Προµηθευτής οφείλει να καταθέσει στην ΕΟΑΕ εγγύηση 

για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, µε βάση το συνηµµένο στην παρούσα υπόδειγµα 3 του 
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Προσαρτήµατος ΙΙΙ, ποσού 4.650 €, που αντιστοιχεί στο 5% επί του Προϋπολογισµού της 
Προµήθειας (χωρίς ΦΠΑ). 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την "Εγνατία Οδός Α.Ε.", θα αναφέρει ρητά την 
ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη και τον αριθµό της εγγυητικής, τον τίτλο της προµήθειας, την 
πλήρη επωνυµία και διεύθυνση του Προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, την 
ανεπιφύλακτη παραίτηση από το δικαίωµα της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό καθώς και 
την υποχρέωση καταβολής του ποσού της εγγύησης µέσα σε πέντε µέρες από την σχετική 
ειδοποίηση χωρίς ένσταση ή αντίρρηση.  

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συµβαλλόµενους. 
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Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2011 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Μαρία Θάνου 
Τµηµατάρχης Συµβάσεων 
Μελετών/ Υπηρεσιών 

 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ         
 
 
 
 
 

Αρίστη Καβαλλέρια 
Τοµεάρχης Παραχωρήσεων και 

Υποστήριξης 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
µε την υπ’ αριθµ. Α∆Ε 3802/07.04.11 

απόφαση 
 της ∆ιευθύνουσας Επιτροπής της ΕΟΑΕ 

 
 
 
 

Ιωάννα Καρακαϊδού 
Τοµεάρχης Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης 

και Συντήρησης 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υπόδειγµα 1: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 
Υπόδειγµα 2: «Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής» 
 
Υπόδειγµα 3: «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης» 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
 
Η προµήθεια περιλαµβάνει εξυπηρετητές, οθόνες αφής, εκτυπωτές, αποθηκευτικό σύστηµα και 
λοιπούς βοηθητικούς εξοπλισµούς (fax, barcode readers, κλπ.). Ο εξοπλισµός αυτός περιγράφεται 
στον κατωτέρω πίνακα και θα είναι εγκατεστηµένος στους θαλαµίσκους των διοδίων, στα κτίρια 
των σταθµών διοδίων και στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας.  
 
 

α/α Εξοπλισµοί Σ.Σ.∆. Μον. Ποσότητα 

1 Οθόνη Αφής Τερµατικού  τεµ. 60 
2 Εκτυπωτής λωρίδας τεµ. 66 
3 Τοπικός εξυπηρετητής ΣΣ∆ (Local MIS Server) τεµ. 8 
4 Εκτυπωτής κτιρίου διοίκησης σταθµού - LASER A3/A4 τεµ. 6 
5 Εκτυπωτής κτιρίου διοίκησης σταθµού - LASER A4 (for cashup) τεµ. 6 
6 Laser Fax A4 τεµ. 6 
7 UPS rack mountable για κάλυψη φορτίων ενός rack 19” (>40U) τεµ. 6 
8 Barcode readers (for cashup) τεµ. 18 
9 Network switch (inside booth) τεµ. 6 

10 Επέκταση µνήµης για τους Η/Υ των 6 σταθµών διοδίων (60 PC λωρίδας + 36 PC 
οικίσκων)  τεµ. 96 

11 ∆εύτερη οθόνη για τους Η/Υ του Προϊσταµένου Σταθµού & Βάρδιας των 6 σταθµών 
διοδίων  τεµ. 12 

12 Κάρτα οθόνης για τους Η/Υ του Προϊσταµένου Σταθµού & Βάρδιας των 6 σταθµών 
διοδίων  

τεµ. 12 

13 Eξυπηρετητής Κεντρικού Συστήµατος ∆ιαχείρισης  τεµ. 2 
14 Εξωτερική µονάδα – αποθηκευτικό σύστηµα - BACKUP + Software Βackup τεµ. 1 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Part Number (P/N)  

κατασκευαστή 

Οθόνη Αφής Τερµατικού εισπράκτορα 

Να αναφερθεί µοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή µε υποστηρικτικό 
υλικό (Drivers, Manuals κ.λπ.) και 
αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

 

 

Τύπος TFT ΝΑΙ  
 

Ανάλυση 
800 x 600 ή 
καλύτερη 

 
 

Φωτεινότητα 
200 cd/m2  ή 
µεγαλύτερη 

 
 

Αντίθεση (Στατική) Υψηλή  
 

Pixel pitch 
0,290 mm x 0,290 
mm  ή καλύτερο 

 
 

Μέγεθος διαγωνίου 12’’  
 

Αναλογία πλευρών 4:3  
 

Τεχνολογία Αφής Infrared ή Resistive  
 

Video Interface VGA  
 

Communication Interface 
Serial RS232 ή/και 

USB 
 

 

Χρόνος Απόκρισης ≤ 9ms  
 

Γωνία Θέασης 

140° (Horizontal - 

Max) x 120° (Vertical 
- Max) 

 

 

Χρώµα Μαύρο  
 

Ενσωµατωµένη Βάση Στήριξης ΝΑΙ  
 

Plug & Play ΝΑΙ (VESA DDC2B)  
 

International Protection Rating IP54  
 

Εγγύηση 3 χρόνια  
 

Εκτυπωτής Θερµικός Λωρίδας 

Να αναφερθεί µοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή µε υποστηρικτικό 
υλικό (Drivers, Manuals κ.λπ.) και 
αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

  

 

Τεχνολογία Εκτύπωσης Θερµικός  
 

Ανάλυση εκτύπωσης 200dpi  
 

Ταχύτητα εκτύπωσης (Single & 
Double Byte Characters) 

80lps  
 

Υποστήριξη ελληνικών fonts & 
κωδικοσελίδων 

ΝΑΙ  
 

∆υνατότητα εκτύπωσης barcodes ΝΑΙ  
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Εύκολη αλλαγή ρολού εκτύπωσης 
(χωρίς καρούλια) 

ΝΑΙ  
 

Ενσωµατωµένος κόπτης χαρτιού NAI  
 

Πλάτος εκτυπωτικού µέσου 80mm  
 

∆ιαστάσεις (Μέγεθος) Compact  
 

Αντοχή σε υγρασία ΝΑΙ  
 

Ενσωµατωµένη Flash µνήµη για την 
µεταφόρτωση γραµµατοσειρών – 
λογοτύπων – barcodes 

NAI  
 

Interface επικοινωνίας και 
τροφοδοσίας 

USB  
 

Συσκευασία 

Εγχειρίδια – CD/DVD 
εγκατάστασης, 
τροφοδοτικό, 

Καλώδιο 
τροφοδοσίας 

 

 

Συµβατά λειτουργικά συστήµατα 

Windows 7 (32 bit 
/64 bit), Windows 
Vista (32 bit / 64 

bit), Microsoft 
Windows XP (32 bit 

/ 64 bit), Server 
2003 (32 bit / 64 
bit), 2000, UNIX, 

Linux 

 

 

Εγγύηση 

Ένα (1) έτος  
αντικατάσταση του 

συστήµατος, 
παρεχόµενη από τον 
κατασκευαστή ή από 

εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό του 

 

 

Εκτυπωτής Laser A4 

Να αναφερθεί µοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή µε υποστηρικτικό 
υλικό (Drivers, Manuals κ.λπ.) και 
αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

  

 

Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser  
 

Μέγιστο Μέγεθος Σελίδας Α4  
 

Ταχύτητα Εκτύπωσης 20 σελ/ λεπτό  
 

Ανάλυση εκτύπωσης 600 x 600 dpi  
 

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης 
ασπρόµαυρης σελίδας 

8 sec  
 

Εκτύπωση ∆ιπλής Όψης  ΝΑΙ  
 

Μνήµη 64ΜΒ  
 

Συνδεσιµότητα 
Ethernet (100Base-

TX/10Base-T), 
USB2.0 

 
 

Energy Star Compliant ΝΑΙ  
 

Συµβατά λειτουργικά συστήµατα 

Windows 7 (32 bit 
/64 bit), Windows 
Vista (32 bit / 64 

bit), Microsoft 
Windows XP (32 bit 

/ 64 bit), Server 
2003 (32 bit / 64 
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bit), 2000, UNIX, 
Linux 

Εγγύηση 

Τρία (3) έτη εργασία 
και ανταλλακτικά 

στο χώρο του 
πελάτη µε 

ανταπόκριση την 
επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα (on-site next 
business day) 

παρεχόµενη από τον 
κατασκευαστή ή από 

εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό του 

 

 

Εκτυπωτής Laser A3/A4 

Να αναφερθεί µοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή µε υποστηρικτικό 
υλικό (Drivers, Manuals κ.λπ.) και 
αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

  

 

Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser  
 

Μέγιστο Μέγεθος Σελίδας Α3  
 

Ταχύτητα Εκτύπωσης 20 σελ/ λεπτό  
 

Ανάλυση εκτύπωσης 600 x 600 dpi  
 

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης 
ασπρόµαυρης σελίδας 

8 sec  
 

Εκτύπωση ∆ιπλής Όψης  ΝΑΙ  
 

Μνήµη 64ΜΒ  
 

Συνδεσιµότητα 
Ethernet (100Base-

TX/10Base-T), 
USB2.0 

 
 

Energy Star Compliant ΝΑΙ  
 

Συµβατά λειτουργικά συστήµατα 

Windows 7 (32 bit 
/64 bit), Windows 
Vista (32 bit / 64 

bit), Microsoft 
Windows XP (32 bit 

/ 64 bit), Server 
2003 (32 bit / 64 
bit), 2000, UNIX, 

Linux 

 

 

Εγγύηση 

Τρία (3) έτη εργασία 
και ανταλλακτικά 

στο χώρο του 
πελάτη µε 

ανταπόκριση την 
επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα (on-site next 
business day) 

παρεχόµενη από τον 
κατασκευαστή ή από 

εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό του 

 

 

Barcode Scanner 

Να αναφερθεί µοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή µε υποστηρικτικό 
υλικό (Drivers, Manuals κ.λπ.) και 
αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
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Τύπος Χειρός, Ενσύρµατο  
 

Ανάλυση 0,10mm  
 

Μέγιστη ταχύτητα σάρωσης 100/sec  
 

Απόσταση ανάγνωσης 600mm  
 

Ελάχιστη αντίθεση στην επιφάνεια 
ανάγνωσης 

30%  
 

Interface USB  
 

Αντοχή σε πτώση 1.5m  
 

Σχετική υγρασία 5% έως 95%  
 

Εγγύηση 

Ένα (1) έτος 
αντικατάσταση, 
παρεχόµενη από 

τον κατασκευαστή ή 
από 

εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό του 

 

 

Rack Mounted UPS 

Να αναφερθεί µοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή µε υποστηρικτικό 
υλικό (Drivers, Manuals κ.λπ.) και 
αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

  

 

Τύπος Line Interactive  
 

Ισχύς (VA) 850-1.000 VA  
 

Τάση εισόδου 230V  
 

Τάση εξόδου 230V  
 

Μονοφασικό ΝΑΙ  
 

Χρόνος επαναφόρτισης 3 ώρες  
 

Rack Mount ΝΑΙ  
 

Rack Size 1U  
 

Παρελκόµενα για σύνδεση σε Rack ΝΑΙ  
 

Ποσότητα Πριζών 3  
 

Τύπος Πρίζας IEC 320 C13  
 

Αυτονοµία πλήρους φορτίου 5min  
 

Interface Serial RS232, USB  
 

Εγγύηση 

∆ύο (2) έτη 
αντικατάσταση 

παρεχόµενη από 
τον κατασκευαστή ή 

από 
εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό του 

 

 

Μνήµες 

Να αναφερθεί µοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή µε υποστηρικτικό 
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υλικό και αναλυτικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

Χωρητικότητα 1GB  
 

Τύπος 
DIMM/ DDR II 
(PC2-4200) 

 
 

CAS Latency 4  
 

Συχνότητα λειτουργίας 533ΜΗz  
 

Ακίδες επαφής 240  
 

Τάση Λειτουργίας 1.8V  
 

Εγγύηση LifeTime  
 

Κάρτα γραφικών 

Να αναφερθεί µοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή µε υποστηρικτικό 
υλικό και αναλυτικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

  

 

Interface PCI Express 16x  
 

Ταχύτητα µνήµης 400ΜΗz  
 

Χωρητικότητα 512ΜΒ  
 

Τύπος µνήµης DDR II  
 

Memory interface 64 bit  
 

RAMDac 400MHz  
 

Παθητική ψύξη ΝΑΙ  
 

Συνδέσεις 1 DVI Out, 1 VGA   
 

Μέγιστη ανάλυση 
2048 x 1536 
pixels 75 Hz 

 
 

Εγγύηση 

∆ύο (2) έτη 
αντικατάσταση, 
παρεχόµενη από 

τον κατασκευαστή ή 
από 

εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό του 

 

 

Οθόνη 

Να αναφερθεί µοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή µε υποστηρικτικό 
υλικό (Drivers, Manuals κ.λπ.) και 
αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

  

 

Τεχνολογία Οθόνης LCD  
 

Μέγεθος διαγωνίου 19’’  
 

Αναλογία πλευρών 4:3  
 

Pixel pitch 
0,290 mm ή 

καλύτερο 
 

 

Ανάλυση 
1280 x 1024 ή 

καλύτερη 
 

 

Response Time ≤ 5ms  
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Φωτεινότητα 250 cd/m²  
 

Πρότυπο που ακολουθείται   TCO 03 ή νεότερο  
 

Γωνία Θέασης (Οριζόντια) 170  
 

Γωνία Θέασης (Κάθετη) 160  
 

Είσοδοι DVI, VGA  
 

Εγγύηση 

Ένα (1) έτος 
αντικατάσταση, 
παρεχόµενη από 

τον κατασκευαστή ή 
από 

εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό του 

 

 

Συσκευή Laser Fax 

Να αναφερθεί µοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή µε υποστηρικτικό 
υλικό και αναλυτικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

  

 

Τεχνολογία εκτύπωσης Laser Β/W  
 

Μέγεθος σελίδας Α4  
 

Ταχύτητα εκτύπωσης 10 σελ./ min  
 

Ταχύτητα µετάδοσης 3 sec/ σελίδα  
 

Ταχύτητα modem 33.6 kbps  
 

Ανάλυση εκτύπωσης 600 x 600 dpi  
 

Λειτουργία εκτυπωτή – 
αντιγραφικού – fax 

ΝΑΙ  
 

Οθόνη LCD 
15 χαρακτήρες x 2 

γραµµές 
 

 

Αυτόµατος τροφοδότης σελίδων 15 σελ.  
 

Μνήµη εγγράφων 
150 σελ. λήψη/ 

100 σελ. αποστολή 
 

 
 

Σύστηµα συµπίεσης δεδοµένων MH/MR/MMR  
 

Εκτύπωση αναφορών αποστολής – 
λήψης 

ΝΑΙ  
 

Interface USB  
 

Χαµηλή κατανάλωση ενέργειας ΝΑΙ  
 

Εγγύηση 

Ένα (1) έτος  
αντικατάσταση του 

συστήµατος, 
παρεχόµενη από 

τον κατασκευαστή ή 
από 

εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό του 

 

 

Servers 

Servers Κεντρικού Συστήµατος ∆ιαχείρισης ∆ιοδίων (Central MIS Server) και Τοπικού Συστήµατος ∆ιοδίων 
(Local MIS Server) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   
 

Όλα τα ζητούµενα χαρακτηριστικά 
θα πρέπει να είναι του ιδίου  
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κατασκευαστή του Η/Υ, ΧΩΡΙΣ 
προσθήκη ή αντικατάσταση 
εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων 
κατασκευαστών και η βασική 
σύνθεση του Η/Υ θα πρέπει να 
αναφέρεται σε συγκεκριµένο κωδικό 
προϊόντος (part number) διαθέσιµο 
στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή. 
Να αναφερθεί µοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή µε υποστηρικτικό 
υλικό (Drivers, Manuals κ.λπ.) και 
αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

  

 

Μέγιστο ύψος 1U ΝΑΙ  
 

Rack Mountable ΝΑΙ  
 

Πρόσβαση στο εσωτερικό χωρίς τη 
χρήση εργαλείων 

ΝΑΙ  
 

Ένδειξη βλαβών λειτουργίας στην 
εµπρόσθια όψη 

ΝΑΙ  
 

Ράγες τοποθέτησης σε Rack ΝΑΙ  
 

CPU   
 

Αριθµός εγκατεστηµένων 
επεξεργαστών 

1  
 

Μέγιστος αριθµός επεξεργαστών 2  
 

Πυρήνες επεξεργασίας 4  
 

Συχνότητα λειτουργίας 2.40 GHz  
 

Μνήµη Cache L3 12Mb  
 

Αριθµός καναλιών µνήµης ανά 
επεξεργαστή 

3  
 

Θέσεις µνήµης ανά επεξεργαστή 6  
 

Λιθογραφία επεξεργαστή 45nm  
 

Virtualization Technology Support ΝΑΙ  
 

Front Side Bus (MHz) 1066  
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ   
 

Τύπος PC3 Registered  
 

Μέγεθος (GΒ) 6Gb (3 X 2Gb)  
 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ   
 

Αριθµός υποστηριζόµενων 
συσκευών 

8  
 

Τεχνολογία µονάδων SATA ή SAS  
 

Υποστήριξη RAID 5 και 6  
 

Μνήµη Cache 256Mb  
 

Μπαταρία µνήµης Cache ΝΑΙ  
 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ   
 

Πλήθος µονάδων 5  
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Τεχνολογία µονάδων SATA ή SAS  
 

Ταχύτητα περιστροφής 7200 rpm  
 

Χωρητικότητα 500 GB  
 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ   
 

Κάρτα Ethernet αποµακρυσµένης 
διαχείρισης µε ενεργοποιηµένη τη 
δυνατότητα διαχείρισης του 
γραφικού περιβάλλοντος του 
εγκατεστηµένου λειτουργικού 
συστήµατος. 

ΝΑΙ  

 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ   
 

DVD Drive εσωτερικό ΝΑΙ  
 

ΘΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   
 

Υποδοχές USB στην πίσω όψη 2  
 

Υποδοχές USB στην πρόσοψη 2  
 

Υποδοχές RS232 στην πίσω όψη 1  
 

ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ   
 

Έξοδος VGA στην πίσω όψη ΝΑΙ  
 

Έξοδος VGA στην πρόσοψη ΝΑΙ  
 

ΚΑΡΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ   
 

Αριθµός θυρών διασύνδεσης Gigabit 
Ethernet 

4  
 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ   
 

Υποστήριξη Hot Plug ΝΑΙ  
 

Ισχύς 450W  
 

Πλήθος τροφοδοτικών 2  
 

ΟΘΟΝΗ   
 

Τύπος TFT ΝΑΙ  
 

Μέγεθος διαγωνίου 15’’  
 

Αναλογία πλευρών 4:3  
 

Εγγύηση 3 χρόνια  
 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ   
 

Τύπος QWERTY µε µόνιµη 
αποτύπωση Ελληνικών και 
Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε 
πλήκτρο, ενσύρµατο 

ΝΑΙ  

 

MOUSE   
 

Ενσύρµατο οπτικής τεχνολογίας µε 
ροδέλα κύλισης (wheel mouse) 

ΝΑΙ  
 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ   
 

Λογισµικό διαχείρισης και αναφοράς 
βλαβών 

ΝΑΙ  
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Λογισµικό αυτοµατοποιηµένης 
εγκατάστασης Server   

ΝΑΙ  
 

ΕΓΓΥΗΣΗ   
 

Εγγύηση παρεχόµενη από τον 
κατασκευαστή ως προϊόν Next 
Business Day on-site Service µε τα 
εξής χαρακτηριστικά: Τουλάχιστον 
36 µήνες µε αντικατάσταση ή 
επισκευή, µε µέγιστο χρόνο επί 
τόπου (on site)  απόκρισης την 
επόµενη εργάσιµη µετά από κλήση 
για υποστήριξη. Οι συσκευές που 
υφίστανται βλάβη µέσα στη διάρκεια 
της εγγύησης θα πρέπει να 
παραλαµβάνονται για επισκευή από 
τους χώρους µας, µε µεταφορικό 
µέσο, ευθύνη και έξοδα του 
προµηθευτή χωρίς καµία χρέωση 
µας και να επιστρέφονται 
επισκευασµένες µε µεταφορικό 
µέσο, ευθύνη και έξοδα του 
προµηθευτή και να εγκαθίστανται 
στο χώρο λειτουργίας τους από 
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό του 
κατασκευαστή χωρίς καµία χρέωση  
µας. 

ΝΑΙ  

 

∆ικτυακός Μεταγωγέας 5 Θυρών (Network Switch 5 Port) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   
 

Να αναφερθεί µοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
κατασκευαστή µε υποστηρικτικό 
υλικό (Drivers, Manuals κ.λπ.) και 
αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

  

 

Αριθµός Θυρών UTP (Ethernet) 5  
 

Ταχύτητα θυρών µε αυτόµατη 
επιλογή ταχύτητας και Duplexing 
(Auto Sensing, Auto Duplexing) 

10/100 Mbps  
 

Αυτόµατη επιλογή τύπου καλωδίου 
και µεταβολής της θύρας (Auto 
MDI/X) 

Ναι  
 

Πρότυπα Συµµόρφωσης 

    IEEE 802.3 
10BASE-T Ethernet 

 
    IEEE 802.3u 

100BASE-TX Fast 
Ethernet 

 
    IEEE 802.3x Full-
duplex Flow Control 

 

 

Όρια θερµοκρασίας λειτουργίας 0 εώς 40° C  
 

Όρια υγρασίας λειτουργίας 

90% µέγιστη 
σχετική µη 

συµπυκνωµένη 
υγρασία.  

 

 

∆υνατότητα επίτοιχης τοποθέτησης ΝΑΙ  
 

Εγγύηση Lifetime  
 

Αποθηκευτικό σύστηµα 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   
 

Να αναφερθεί µοντέλο, εταιρεία 
κατασκευής και ιστοσελίδα 
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κατασκευαστή µε υποστηρικτικό 
υλικό (Drivers, Manuals κ.λπ.) και 
αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το προσφερόµενο αποθηκευτικό 
σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει 
όλες τις διαθέσιµες µεθόδους 
σύνδεσης servers και storage 
(iSCSI , NFS , CIFS ) χωρίς την 
προσθήκη επιπλέον εξοπλισµού. 

NAI  

 

∆υνατότητα δυναµικής αύξησης και 
δυναµικής µείωσης του κάθε 
Volume και File System. 

NAI  
 

Το προσφερόµενο αποθηκευτικό 
σύστηµα θα πρέπει να περιλαµβάνει 
τα παρακάτω πρωτόκολλα 
διασύνδεσης: 
SAN iSCSI 
NAS :CIFS 
NAS :NFS 

NAI  

 

∆ιάταξη εναλλακτικής 
δροµολόγησης (dual path, auto 
failover) για τη διασύνδεση του 
Συστήµατος Αποθήκευσης µε τους 
servers που συνδέονται σε αυτό. 

ΝΑΙ  

 

∆υνατότητα προσθήκης δίσκων 
τεχνολογίας SAS ή SATA 

ΝΑΙ   

∆υνατότητα µελλοντικής επέκτασης 
του αποθηκευτικού χώρου µε 
επιπλέον µονάδες υποδοχής δίσκων, 
χωρίς την ανάγκη αντικατάστασης 
της αρχικής µονάδας.  

 
ΝΑΙ 

  

Rack Mountable ΝΑΙ 
  

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ    
 

Συνολική υποστηριζόµενη 
χωρητικότητα σε SATA δίσκους (η 
χωρητικότητα είναι χωρίς τη 
δηµιουργία Volumes και Raid 
Arrays, είναι δηλαδή ακατέργαστη) 

≥ 12ΤΒ  

 

Πλήθος δίσκων ≥ 6  
 

Ταχύτητα περιστροφής δίσκων 7200 rpm  
 

Τεχνολογία µονάδων δίσκων SATA  
 

Χωρητικότητα 1 ΤB  
 

Υποστήριξη διάταξης RAID6 ή άλλης 
ισοδύναµης διάταξης 

ΝΑΙ  
 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΎ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

  
 

Πλήθος ελεγκτών 2  
 

∆ιάταξη Active/Active ΝΑΙ  
 

Θύρες Ethernet ≥ 4  
 

Ταχύτητα θυρών επικοινωνίας 
Ethernet 

≥1Gb/s  
 

Θύρα σύνδεσης κονσόλας 
διαχείρισης (πχ µε Laptop) 

ΝΑΙ  
 

Θύρα Ethernet αποµακρυσµένης 
διαχείρισης. 

ΝΑΙ  
 

ΥΨΗΛΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ   
 

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει 
χαρακτηριστικά υψηλής 
διαθεσιµότητας. 

ΝΑΙ  
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∆εν θα πρέπει να έχει δηλαδή  
κανένα εξάρτηµα του οποίου ή 
αστοχία ή η αντικατάσταση να 
µπορεί να προκαλέσει την διακοπή 
λειτουργίας του (Νο single point of 
failure) 

Υποστήριξη online αλλαγής (hot 
plug) για Σκληρούς ∆ίσκους 

ΝΑΙ  
 

Υποστήριξη online αλλαγής (hot 
plug) για Τροφοδοτικά 

ΝΑΙ  
 

Πλήθος Τροφοδοτικών 2  
 

Ανεµιστήρες ψύξης συστήµατος σε 
εφεδρεία 

ΝΑΙ  
 

Ελεγκτές σκληρών δίσκων σε 
εφεδρεία 

ΝΑΙ  
 

Υποστήριξη Hot-Spare δίσκων 
(αναφέρατε µέγιστο αριθµό 
υποστηριζόµενων hot-spare 
δίσκων). 

ΝΑΙ  

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ iSCSI   
 

Υποστήριξη επικοινωνίας µε χρήση 
iSCSI πρωτοκόλλου µε το 
απαραίτητο υλικό (Η/W) και 
λογισµικό (S/W) χωρίς επιπλέον 
κόστος. 

ΝΑΙ  

 

Ταχύτητα iSCSI θυρών επικοινωνίας ≥ 1 Gbps  
 

Υποστήριξη Multi-Path ΝΑΙ  
 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ 
∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

  
 

Το σύστηµα πρέπει να περιέχει 
λογισµικό πλήρους διαχείρισης µε 
γραφικό περιβάλλον προσβάσιµο 
από Web browser καθώς και από 
command line περιβάλλον. 

ΝΑΙ  

 

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει 
ενσωµατωµένο λογισµικό στιγµιαίων 
αντιγράφων ασφαλείας 
(copies/snapshots) βάση 
χρονοδιαγράµµατος ή κατ’ απαίτηση 
χωρίς τη διακοπή των εφαρµογών 
και την επιβάρυνση του 
λειτουργικού συστήµατος του 
Server. 

ΝΑΙ  

 

Ελάχιστος αριθµός snapshots ανά 
εφαρµογή / volume  

≥63  
 

∆υνατότητα λήψης incremental 
backup πάνω στο ίδιο το σύστηµα 
δίσκων (backup to disk) καθώς και 
δυνατότητα άµεσης ανάκτησης 
µέρους αλλά και του συνόλου των 
δεδοµένων µιας εφαρµογής, χωρίς 
επιπλέον κόστος. 

ΝΑΙ  

 

Υποστήριξη συνεργασίας µε 
λογισµικό backup τρίτων 
κατασκευαστών µε τη χρήση 
Software ή / και Hardware VSS 
Providers (πχ HP Data Protector 
6.1x) 

ΝΑΙ  

 

Ειδοποίηση των διαχειριστών σε 
περίπτωση βλάβης µέσω Mail, 

ΝΑΙ  
 

Αυτόµατη µετάπτωση σε 
εναλλακτική διαδροµή σύνδεσης 
(path) σε περίπτωση βλάβης. 

ΝΑΙ  
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Συνεργασία του συστήµατος µε τα 
ακόλουθα τουλάχιστον λειτουργικά 
συστήµατα και εφαρµογές : 
 
UNIX, Linux, Microsoft Windows 
Server 2003, Windows Server 
2008, Windows Server 2008 R2, 
VMware, Oracle, SQL Server, 
Exchange Server 

ΝΑΙ  

 

Υποστήριξη thin provisioning και 
virtualization από το λειτουργικό 
σύστηµα του αποθηκευτικού 
συστήµατος. 

ΝΑΙ  

 

Υποστήριξη Cluster Shared Volumes 
(CSV) 

ΝΑΙ  
 

Υποστήριξη εξοικονόµησης χώρου 
διαµέσου τεχνικών Deduplication.  

 
 

ΝΑΙ 
 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

  
 

Εγγύηση ≥3 χρόνια  
 

Εγγύηση παρεχόµενη από τον 
κατασκευαστή ως προϊόν Next 
Business Day on-site Service µε τα 
εξής χαρακτηριστικά: Τουλάχιστον 
36 µήνες µε αντικατάσταση ή 
επισκευή, µε µέγιστο χρόνο επί 
τόπου (on site)  απόκρισης την 
επόµενη εργάσιµη µετά από κλήση 
για υποστήριξη. Οι συσκευές που 
υφίστανται βλάβη µέσα στη διάρκεια 
της εγγύησης θα πρέπει να 
παραλαµβάνονται για επισκευή από 
τους χώρους µας, µε µεταφορικό 
µέσο, ευθύνη και έξοδα του 
προµηθευτή χωρίς καµία χρέωση 
µας και να επιστρέφονται 
επισκευασµένες µε µεταφορικό 
µέσο, ευθύνη και έξοδα του 
προµηθευτή και να εγκαθίστανται 
στο χώρο λειτουργίας τους από 
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό του 
κατασκευαστή χωρίς καµία χρέωση  
µας. 

ΝΑΙ  

 

Να περιγραφεί η υπηρεσία 
υποστήριξης για το διάστηµα 
εγγύησης καθώς και οποιαδήποτε 
προνόµια όπως δωρεάν 
αναβαθµίσεις του λειτουργικού 
συστήµατος/λογισµικού κτλ. 

ΝΑΙ  

 

Περιλαµβάνονται  υπηρεσίες 
εγκατάστασης και θέσης σε 
λειτουργία από πιστοποιηµένο από 
τον κατασκευαστή προσωπικό και 
ενηµέρωσης στη διαχείριση του 
συστήµατος διάρκειας τεσσάρων (4) 
ωρών σε στελέχη της ∆/νσης 
Πληροφορικής της ΕΟΑΕ. 

ΝΑΙ  

 

 
Οι Συντάξαντες 

 
 
Γεώργιος Σίµος      Κωνσταντίνος Καρασαρδέλης 
Αν. Τµηµατάρχης      Αν. Τµηµατάρχης 
Τµήµα ∆ιαχείρισης Έργων Πληροφορικής   Τµήµα Λειτουργίας και 

Υποστήριξης Συστηµάτων 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Υπόδειγµα 1 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ» ΑΕ 

 

Τιµή Μον. (€) 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

Συνολική Τιµή €) 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

α/α Εξοπλισµοί Σ.Σ.∆. Μον. Ποσό-
τητα Αριθ-

µητικά Ολογράφως Αριθµητικά 

1 Οθόνη Αφής Τερµατικού  τεµ. 60 
 

 
 
 

2 Εκτυπωτής λωρίδας τεµ. 66 
 

 
 
 

3 Τοπικός εξυπηρετητής ΣΣ∆ (Local MIS 
Server) τεµ. 8    

4 Εκτυπωτής κτιρίου διοίκησης σταθµού - 
LASER A3/A4 

τεµ. 6    

5 Εκτυπωτής κτιρίου διοίκησης σταθµού - 
LASER A4 (for cashup) 

τεµ. 6    

6 Laser Fax A4 τεµ. 6 
 

 
 
 

7 UPS rack mountable για κάλυψη 
φορτίων ενός rack 19” (>40U) 

τεµ. 6    

8 Barcode readers (for cashup) τεµ. 18 
 

 
 
 

9 Network switch (inside booth) τεµ. 6 
 

 
 
 

10 
Επέκταση µνήµης για τους Η/Υ των 6 
σταθµών διοδίων (60 PC λωρίδας + 36 
PC οικίσκων)  

τεµ. 96 
 

  

11 
∆εύτερη οθόνη για τους Η/Υ του 
Προϊσταµένου Σταθµού & Βάρδιας των 
6 σταθµών διοδίων  

τεµ. 12 
 

  

12 
Κάρτα οθόνης για τους Η/Υ του 
Προϊσταµένου Σταθµού & Βάρδιας των 
6 σταθµών διοδίων  

τεµ. 12 
 

  

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ 

13 Eξυπηρετητής Κεντρικού Συστήµατος 
∆ιαχείρισης  

τεµ. 2    

14 Εξωτερική µονάδα BACKUP + Software 
Βackup τεµ. 1    

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): .....................................................................................................
............................................................................................. 

 
Σηµείωση: Στις ανωτέρω τιµές ανά τεµάχιο περιλαµβάνoνται ανηγµένα κάθε δαπάνη µεταφοράς, παράδοσης των 

προϊόντων της προµήθειας στο χώρο παράδοσης (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., κτίριο Μποντζώρλος ΙΙ ισόγειο,  6ο χλµ. 
Θεσσαλονίκης – Θέρµης, ΤΚ 57001, Θέρµη Θεσσαλονίκης) και κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από τα 
οριζόµενα στην Πρόσκληση του ∆ιαγωνισµού µε τα Προσαρτήµατά της. 

 
Θεσσαλονίκη ,............................... 

Ο προσφέρων 
 
 
 
 
 

        (Σφραγίδα - Υπογραφή) 
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Υπόδειγµα 2 

Αθήνα ………………….. 
Π ρ ο ς………………………………………………………………………………1 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού 
………………………………… 2, υπέρ της  …………… …………………… …………………… 
……………… …… ………………………………………………………………………………………….3  
για τη συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………….4, ή της µετ΄αυτήν νέας 
ηµεροµηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη Προµηθευτή για 
………………………………………………………………………………………… 5 σύµφωνα µε τη 
σχετική Πρόσκλησή σας. 

Η εγγύηση καλύπτει µόνον τις υποχρεώσεις του υπερού η εγγύηση που απορρέουν από τη 
συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 
από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα 
σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή µας εκδίδεται βάσει του Π.∆. 394/96 ΦΕΚ266/4.12.96 και ισχύει αποκλειστικά 
και µόνο µέχρι ……………………….. 6 (ή ……… ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής προσφορών)  µετά την πάροδο της οποίας και εφόσον στο µεταξύ δεν µας 
κοινοποιήσετε νοµίµως µε ∆ικαστικό Επιµελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, 
απαλλασσόµεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή µας αυτή. 

∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.  

Με τιµή 
 

                                                 
1  Αναγράφεται το όνοµα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό. 
2  Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του Προϋπολογισµού της 
Προµήθειας. 
3  Αναγράφεται το όνοµα (ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο) του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή η πλήρης 
επωνυµία του υποψηφίου νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµα-πατρώνυµα των 
µελών ένωσης – φυσικών προσώπων, ή οι πλήρεις επωνυµίες των µελών νοµικών προσώπων) ένωσης ή κοινοπραξίας, 
όπως αναφέρονται στην αίτηση συµµετοχής. 
4  Αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών. 
5  Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης προµήθειας υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση. 
6  Αναγράφεται η διάρκεια ισχύος που αναφέρει η Πρόσκληση ή η αντίστοιχη ηµεροµηνία, µπορεί όµως και να έχει 
αόριστη διάρκεια η εγγυητική επιστολή, δηλαδή να µην υπάρχει χρόνος λήξης της ισχύος της. 
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Υπόδειγµα 3 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜ. …………..          ΕΥΡΩ …………….……..7 

 
Αθήνα ………………….. 

 
Π ρ ο ς 

8 

Ε ∆ Ρ Α: ……………………….. 

 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και 

ανέκκλητα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της 

…………… …………………… …………………… ……………… …… ……..…9  µέχρι το ποσό των 

………………………….ΕΥΡΩ 1  

Στο ποσόν αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση του έργου και την 

πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου 

εγγυόµαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη 

σύµβαση …...…………………………………………..10  

……………………..……………. 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά την 

επιστροφή της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη 

διάθεσή σας και θα το καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση ή ένσταση, ολικά ή µερικά, σε περίπτωση 

ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η 

παρούσα, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς και µετά την 

επιστροφή σε µας της παρούσας. 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταµείου µας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισµό 

ποσοτικού ορίου και σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το 

άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στην 

Πρόσκληση. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ. 

Με τιµή 

 
                                                 

7   Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% του Προϋπολογισµού της Προµήθειας. 
8  Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύµβαση Προµήθειας. 
9  Αναγράφεται το όνοµα του αναδόχου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η ονοµασία όλου του 

ανάδοχου σχήµατος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο 
της σύµβασης.  

10  Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης Προµήθειας όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης 


