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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Κλώτσα  Μαρία     
Τηλ. Επικοινωνίας.: 2610 997264
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: mklotsa@upatras.gr
https://www.upatras.gr/category/news/   

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για «Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών 
για το έτος 2021» Ομάδα 4 (Η/Υ με MacOS & Ταμπλέτες)  (Π- 89/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών 

Έχοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. πρωτ. 91711/28-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΑΥ469Β7Θ-ΜΚΔ, ΑΔΑΜ: 22REQ011681999) 

΄Έγκριση του Αντιπρύτανη.
2. τις διατάξεις των άρθρων 50 και 53, του Ν.4782/2021 όπως ισχύουν.

καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για «Προμήθεια Συστημάτων 
Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2021» Ομάδα 4 (Η/Υ 
με MacOS & Ταμπλέτες)  (Π- 89/2022), σύμφωνα με τo συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 05-12 -2022 και ώρα 15:00.
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Προϋπολογισμός:  20.125,20 Ευρώ με Φ.Π.Α.,
Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός ΚΑΕ:  7123Α

Αρμόδιοι για Πληροφορίες: Αναστάσιος Δροσάκης, τηλ: 2610996836, και Κωνστάντζα Λυκούδη, τηλ: 
2610997721, email: oikonomiki@upatras.gr

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν την προσφορά τους στο e-mail της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προγραμματισμού - Προϋπολογισμού (oikgen@upatras.gr) και στον 

mailto:mklotsa@upatras.gr
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τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος θα αναγράφεται η πρόσκληση που αφορά η προσφορά του. 
Οι προσφορές θα ελεγχθούν από αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συντάξει πρακτικό με την 
εισήγησή της επί των προσφορών. Το εν λόγω πρακτικό θα επικυρωθεί με έγκριση ανάθεσης του 
Αντιπρύτανη, η οποία και θα κοινοποιηθεί αρμοδίως σε όλους τους συμμετέχοντες.

Ο ανάδοχος με την κατακύρωση του αποτελέσματος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, ενώ υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 
80 του ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης εντός τριών (3) μηνών πριν την υποβολή του.
 Φορολογική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και την παρ. 2β του άρθρου 80 

του ν. 4412/16) 
 Ασφαλιστική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4412/16) 
 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό 

έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει/ουν ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι, (κατά τα ισχύοντα στο 
άρθρο 93 του ν. 4412/16).

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται 
από τη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 
υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Ο προβλεπόμενος χρόνος περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την ανάρτηση 
του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

O Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Σπήλιος Α. Ρόδης – Ροδόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ χωρίς ΦΠΑ: 16.230,00 €

Φ.Π.Α. 24% : 3.895,20 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.).: 20.125,20 €

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ενενήντα (90) ημέρες από την ανάρτηση του 
συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ

CPV: 30230000-0

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Τακτικός Προϋπολογισμός , ΚΑΕ: 7123A
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Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 

Α/Α Ομάδα 4:  Η/Υ με 
MacOS & Ταμπλέτες

Κωδικός Ονομασία Περιγραφή Εγγύηση Ποσότητα 
ανά 

συσκευασία

Μονάδα 
μέτρησης

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας 

χωρίς 
ΦΠΑ

Συνολική 
τιμή 

χωρίς 
ΦΠΑ

Συντελ. 
ΦΠΑ

Συνολική τιμή 
με ΦΠΑ

1 05:Η/Υ με MacOS & 
Ταμπλέτες

MAC-
LAP-001

Φορητός 
Υπολογιστής 
με Mac OS 
13.3

Επεξεργαστής Intel Core i5, Μνήμη 
RAM 8 GB, SSD 256 GB, Οθόνη 13.3" 
Retina LED IPS - 2560x1600 , Κάμερα 
720p, Ασύρματο δίκτυο Wi-Fi 802.11 
a/b/g/n, Bluetooth, USB 3.0, 
Στερεοφωνικά ηχεία, Λειτουργικό 
σύστημα Apple MacOS, ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: Διάρκεια 3 
ΧΡΟΝΙΑ, Τηλεφωνική υποστήριξη 8x5 / 
Επισκευή την Επόμενη εργάσιμη ημέρα 
Στο χώρο του πελάτη / Πιστοποιούμενη 
με την προσκόμιση τεχνικού φυλλαδίου 
του κατασκευαστή.

≥3 1 Τεμάχια 7 1.350,00 9.450,00 24 11.718,00

2 05:Η/Υ με MacOS & 
Ταμπλέτες

TAB-
AND-
002

Ταμπλέτα με 
AΝDROID 
10.5” 4G

Επώνυμου κατασκευαστή ,Οθόνη: 10,5", 
Super Amoled, 2560 x 1600, 
Λειτουργικό σύστημα Android, 
Eπεξεργαστής :1.7 GHz, Πυρήνες 8, 
Μνήμη RAM 4 GB, Αποθηκευτικός 
χώρος 64 GB, Επέκταση μνήμης με 
microSD έως 256GΒ, 4G, WiFi, Θύρα 
USB, Bluetooth 4, Camera: μπροστά 8.0 
MP, Πίσω 13.0 MP, Βάρος <= 450 gr, 
Χωρητικότητα μπαταρίας >= 7000mAh, 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 2

≥2 1 Τεμάχια 9 480,00 4.320,00 24 5.356,80

3 05:Η/Υ με MacOS & 
Ταμπλέτες

TAB-
IOS-001

Ταμπλέτα με 
IOS 10.5'' 
64GB 4G

Οθόνη: 10.5", LED, Retina 2224 x 1668, 
iOS 12 ή νεότερο, Επεξεργαστή A12 
Bionic chip με 64-bit αρχιτεκτονική, 
Neural Engine και M12 συνεπεξεργαστή, 
6 Πυρήνες επεξεργαστή, Μνήμη RAM 
3GB, Αποθηκευτικός χώρος 64 GB, 
WiFi, 4G, Bluetooth 4.2, Κάμερες 7.0 
και 8.0 MP, Χρόνος λειτουργίας έως 10 
ώρες, Εγγύηση επίσημης 
αντιπροσωπείας τουλάχιστον 2 έτη

≥2 1 Τεμάχια 3 820,00 2.460,00 24 3.050,40

 ΣΥΝΟΛΑ 19  16.230,00  20.125,20
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ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Για τα είδη ισχύουν οι παρακάτω όροι- υποχρεώσεις του αναδόχου:

Δειγματοληπτικός Έλεγχος

Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη, ο οικονομικός φορέας αποδέχεται πλήρως τη διεξαγωγή 
δειγματοληπτικού ελέγχου από τον υπεύθυνο παραλαβής τμήματος, παρουσία και του ιδίου κατά την 
διαδικασία παράδοσης, εφ’ όσον αυτός κριθεί τελικός μειοδότης, για κάθε συγκεκριμένο είδος. Ο έλεγχος 
αυτός μπορεί να περιλαμβάνει οπτικό / μηχανολογικό έλεγχο, σύνδεση εξοπλισμού και πλήρη έλεγχο 
λειτουργίας, εκτέλεση διαγνωστικών προγραμμάτων / διεργασιών, καθώς και κάθε άλλο έλεγχο κρίνει 
απαραίτητο ο υπεύθυνος παραλαβής για την επιβεβαίωση κάλυψης των ζητουμένων τεχνικών 
προδιαγραφών.

Για τα είδη της κάτωθι ομάδας ισχύουν οι παρακάτω όροι- υποχρεώσεις του αναδόχου: 

• 04:Η/Υ με MacOS & Ταμπλέτες

θα πρέπει :

1) να προσκομισθούν τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια και έγγραφα του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου 
που βεβαιώνουν την ζητούμενη εγγύηση και να προσκομισθούν τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν 
ότι είναι επώνυμου κατασκευαστή και καλύπτουν τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

2) να προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι εντός της περιόδου εγγύησης  των 
ειδών αναλαμβάνει πλήρως και τα κόστη μεταφοράς για την επισκευή ή την αντικατάσταση του εξοπλισμού

3) Θα πρέπει:

• Να είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή για το λειτουργικό σύστημα με το οποίο 
προσφέρονται.

• Να καλύπτονται από ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ που θα συμπεριλαμβάνει τεχνική 
υποστήριξη, ανταλλακτικά, εργασίες επισκευής για το χρόνο εγγύησης που ζητείται.

• Nα προσκομισθούν τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια και έγγραφα του κατασκευαστή ή 
αντιπροσώπου που βεβαιώνουν την ζητούμενη εγγύηση. H σχετική επιστολή/δήλωση θα πρέπει να 
υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό εκπρόσωπο του 
κατασκευαστή και θα συνοδεύεται από έγγραφο που θα αποδεικνύει την ιδιότητα και τη σχετική εξουσία 
του υπογράφοντος προσώπου.

Για όλα τα προσφερόμενα είδη: 

Ισχύουν όσα αναγράφονται στις αναλυτικές περιγραφές των ειδών στον πίνακα, ο οποίος και 
υπερισχύει.
Κάθε μια συσκευασία είδους θα πρέπει να φέρει τοποθετημένο σε ευκρινή θέση ένα αυτοκόλλητο 
με στοιχεία:

 Αρ. Πρόσκλησης: ……..
 Κωδικός είδους (όπως αναγράφεται στη Πρόσκληση)
 Ονομασία είδους(όπως αναγράφεται στη Πρόσκληση)
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 Ημερομηνία λήξης εγγύησης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
 Επωνυμία Αναδόχου
 Διεύθυνση Αναδόχου
 Τηλέφωνο & email επικοινωνίας Αναδόχου

Ένα όμοιο αυτοκόλλητο με ίδια στοιχεία για μελλοντική τοποθέτηση επί του εξοπλισμού, από τον 
παραλαμβάνοντα ή τον τελικό παραλήπτη.

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή του Συμφωνητικού, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης του τμήματος (ομάδας) εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της Σύμβασης (Συμφωνητικού).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης 
της Σύμβασης (Συμφωνητικού).

 Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει σχετική εγγύηση καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης του τμήματος (ομάδας), εκτός ΦΠΑ.

H εγγύηση καλής λειτουργίας μέγιστης ισχύος 3 ετών, θα πρέπει να καλύπτει τη διάρκεια εγγύησης 
των προσφερόμενων ειδών.

Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης 
καλής λειτουργίας.
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