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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Tο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 
‘Eρευνας (ΙΤΕ) στο πλαίσιο του έργου «Βιολογία των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων; 
Μετάσταση και ανάπτυξη μεθόδων υγρής βιοψίας» στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» με κωδικό 09ΣΥΝ-11-902 προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό κατά 
τμήματα με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα 
προσφορά για την προμήθεια:  

Υπολογιστικής Υποδομής – Αποθήκευση δεδομένων & Περιφερειακά (οθόνη, εκτυπωτής, κλπ). 

Προϋπολογισμός δαπάνης 7.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ποσό με ΦΠΑ: 
9.225,00 €). 

Αναλυτικές πληροφορίες για τα είδη προς προμήθεια αναφέρονται στο Παράρτημα Α 
“Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές”. 

Στον προϋπολογισμό δαπάνης περιλαμβάνεται η μεταφορά των παραπάνω ειδών από τον τόπο 
προμήθειάς τους στον τόπο εγκατάστασης. 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7/4/2015 και ώρα 10:00 στο ΙΤΕ στο γραφείο Γ210 του Α κτιρίου 
ΙΤΕ  - Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν 
αποσταλεί στη γραμματεία του Ινστιτούτου μέχρι την  7/4/2015 και ώρα 09:00 στη διεύθυνση: 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 
Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηράκλειο 70013 
Γραμματεία Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 
Τηλ. 2810‐391109 
Προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται το διάστημα των δεκαπέντε ημερών (30) ημερών από 
την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας. 

Δικαίωμα Συμμετοχής 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο 
εμπορικό, τεχνικό  ή βιομηχανικό επιμελητήριο. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λειτουργούν νόμιμα 
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Προσφορές 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις προσφορές τους στην Ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο 
φάκελο ή ενιαίο περίβλημα, μέχρι την ημερομηνία και την ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών 
προσωπικά ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικά με απόδειξη παραλαβής. Στο 
φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Για τον Πρόχειρο 
Διαγωνισμό του ΙMBB για την προμήθεια: «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ONCOSEED»  
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Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες. Οποιαδήποτε διόρθωση 
υπάρχει στην προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα. 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν, πρέπει ρητά να αναφέρουν ότι θα ισχύουν για 30 ημέρες από 
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

Θα γίνουν δεκτές προσφορές ανά είδος, καθώς και εναλλακτικές προσφορές. 

Kριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά. 

Για τον χαρακτηρισμό μιας προσφοράς ως πλέον συμφέρουσας θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω 
κριτήρια: 
- Η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης. 
- Η ποιότητα των προσφερομένων ειδών. 
- Η τεχνική υποστήριξη. 
- Η προσφερόμενη τιμή. 

Ματαίωση του διαγωνισμού 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα α) να ματαιώσει το διαγωνισμό β) να 
ματαιώσει το διαγωνισμό και να τον επαναλάβει με τροποποίηση ή μη των όρων και των 
προδιαγραφών της Προκήρυξης γ) να ματαιώσει το διαγωνισμό και να προσφύγει στην 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του κανονισμού 
προμηθειών του Ι.Τ.Ε. 

Υπογραφή Σύμβασης 

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση προμήθειας έργου. Η 
Σύμβαση περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση 
του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. 

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος θα γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή του έργου. 

Εγγυητική Ευθύνη 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους 
όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι θα πληροί όσα προβλέπονται από αυτήν, θα 
στερείται ελαττωμάτων και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, και ιδιότητες όπως αυτές 
προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή 
κατά την εκτέλεση του Έργου. 

Ηράκλειο 24/3/2015 

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου 

Ν. Ταβερναράκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Προμήθεια Υπολογιστικής Υποδομής – Αποθήκευση δεδομένων & Περιφερειακά (οθόνη, 
εκτυπωτής, κλπ). 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Οθόνη 27'-30' με οπίσθιο φωτισμό LED, με ανάλυση 2560x1440 ή μεγαλύτερη,  με 
τουλάχιστον 2 USB (2.0 ή 3.0) θύρες,  FireWire 800 port, θύρα Ethernet,  θύρα Thunderbolt 
και θέση κλειδώματος Kensington. – 1 Τεμάχιο - 

2. Ενιαίο σύστημα εξυπηρετητή-δίσκων για αποθήκευση δεδομένων, τύπου "φετα" (rack), 
χωρητικότητας τουλάχιστον 16 ΤΒ σε 4 ή περισσότερους δίσκους, με επεξεργαστή Atom, 
μνήμη τουλάχιστον 1G DDR ή/και Flash, σύστημα RAID και Ethernet. – 1 Τεμάχιο – 

3. Εκτυπωτής - πολυμηχάνημα (φωτοτυπικό, σαρωτής) έγχρωμο, τεχνολογίας λέιζερ, αυτόματης 
διπλής εκτύπωσης, δικτυακός, συμβατός με MAC OS 10 & Windows 8, μαζί με ένα πλήρες σετ 
toner. – 1 Τεμάχιο –  

4. Η/Υ - τερματικός, επιτραπέζιος, ελάχιστων διαστάσεων, με επεξεργαστή i7, Μνήμη 8GB 
τουλάχιστον, , σύνδεση Ethernet, θύρα οθόνης, Blue ray ή DVD drive εγγραφής.– 1 τεμάχιο – 

5. Σταθμός εργασίας, με 1 επεξεργαστή Xeon E5 8 πυρήνων και δυνατότητα επέκτασης με 
πρόσθετο επεξεργαστή, μνήμη 128 GB επεκτάσιμος έως 512, κάρτα γραφικών NVIDIA 4GB, 
δίσκους α) Solid State 256 GB και β) HDD 4 ΤΒ, Blue ray ή DVD drive εγγραφής. – Τεμάχιο 1 - 

Γενικά 

 H προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί με αναλυτική κοστολόγηση του κάθε είδους (1 έως 

5) ξεχωριστά και συνολικό κόστος στο τέλος. 

 Για τα Νο 3 και 5, θα συνεκτιμηθεί επιπλέον η χρηστικότητα. 
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