16PROC005083558 2016-09-14
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΜΟΤΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Σαρ.Γ/λζε: Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15
Αζήλα – Σ.Κ.11742
Σει. 2109000958
Fax. 2109241107

Αζήλα :

14.09.2016

Αξ. πξση. : 6079

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
Παξαθαιείζζε λα εθδειώζεηε ην ελδηαθέξνλ ζαο κε θαηάζεζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα ηελ
πξνκήζεηα ησλ εηδώλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Α), πνπ ζα ζπκπιεξώζεηε.
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο θιεηζηνύ θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε Γεπηέξα 26.09.16
ζηηο 11 π.κ.. Σξόπνο ππνβνιήο: θαηάζεζε θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζην πξσηόθνιιν ηνπ
Μνπζείνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 09:00 έσο 13:00 κε ηα εμήο ζηνηρεία παξαιήπηε:
«Μοςζείο Ακπόποληρ,
Γιονςζίος Απεοπαγίηος 15,
Αθήνα 11742
Κηίπιο Γιοίκηζηρ Μοςζείος (Βάϊλεπ)
Σμήμα Ππομηθειών ηος Μοςζείος , Α. Πποβαηάπη (ηηλ. 210-9000958)»
Ο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξεη ηελ έλδεημε : «Πποζθοπά για ηον ππόσειπο
μειοδοηικό διαγωνιζμό για ηην ππομήθεια εξοπλιζμού για ηα καηαζηήμαηα ηος Μοςζείος
Ακπόποληρ».
ΠΙΝΑΚΑ Α
Δίδορ

Ποζόηηηα

1. DELL Server PE R430 Intel E5-2620v3, CPU Intel
Xeon E5-2620v3 (2.40GHz), RAM DDR4 - 2133MHz 2
X 8GB, HD 2 x 600GB HD Hot Plug, RAID controller 0
1 5, Power supplies 2 x 550W, Windows server 2012
Standard, Δγγύεζε 60 κήλεο κε On Site - Repair
Next Business Day
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2. DELL PC Optiplex 3020 MT Intel i5-4590,
HD500GB, RAM4GB, Windows 7 Pro 64bit &
Windows 8.1 License Media MUI, Δγγύεζε 60 κήλεο
κε On Site - Repair Next Business Day
πεξηιακβάλνληαο θαη πνληίθη
7
Υξώκα ζώκαηνο: Μαύξν
3. ΤΣΗΜΑ ΣΑΜΔΙΟΤ: Touch Pos ICS Zenis i3/4GB
Ram/120 GB SSD/ Win. 7 Pro. ΔΓΓΤΗΗ Minimum
2 ΔΣΩΝ

1

Σιμή ππο
ΦΠΑ

Σιμή με ΦΠΑ

Υξώκα ζώκαηνο: Μαύξν

4
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4. Pole Display ζπκβαηά κε ην Touch Pos ICS Zenis
ΔΓΓΤΗΗ Minimum 2 ΔΣΩΝ. Υξώκα ζώκαηνο: Μαύξν
5. Metrologic MS3780 Scanner dark gray
πκπεξηιακβαλνκέλνπ USB cable & stand ΔΓΓΤΗΗ
Minimum 2 ΔΣΩΝ
6. πξηάξη Σακείνπ ζπκβαηό κε ηνλ εθηππσηή ηνπ
Φνξνινγηθνύ Μεραληζκνύ Σύπνπ Β' ΔΓΓΤΗΗ 2
Minimum ΔΣΩΝ

4

5

4

7. Δθηππσηή LASER καύξν-αζπξν κε ηαρύηεηα
εθηύπσζεο πάλσ από 25 ζει. ην ιεπηό. ΔΓΓΤΗΗ
Minimum 2 ΔΣΩΝ

3

ύνολο

28

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Α:
ΑΝΑΓΚΑΙΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ, ΔΓΓΤΗΔΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ:
1. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη εγγπήζεηο, πνπ αλαιακβάλεη ν αλάδνρνο, δηέπνληαη από ηνλ
Πίλαθα Α.
2. Η παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο γίλεηαη επί ηόπνπ (On-site) εληόο ηνπ ρξόλνπ ηεο εγγύεζεο.
3. Ο πξνκεζεπηήο ζα εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπώλ θαηά ην αλσηέξσ δηάζηεκα
θαη από ηελ εκέξα παξαιαβήο θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο πνπ δελ νθείιεηαη ζε θαθό ρεηξηζκό
ζα απνθαζηζηά ηελ θαιή ιεηηνπξγία ρσξίο πξόζζεηε επηβάξπλζε.
4. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζε άκεζε θαη ην αξγόηεξν εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο εκέξαο
επηζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ, κε ηα αλαγθαία αληαιιαθηηθά.
5. Ο ρξόλνο αληαπόθξηζεο ζε πεξηπηώζεηο αλαγγειίαο βιαβώλ δελ ζα είλαη κηθξόηεξνο ησλ
ηεζζάξσλ (4) σξώλ.
6. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζή ηνπ ή κεηά ηελ επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζή
ηνπ από ηνλ πξνκεζεπηή θάπνην είδνο δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη εληόο
πέληε (5) εκεξώλ λα ην αληηθαηαζηήζεη κε άιιν θαηλνύξγην.
7. Καηά ηνλ ρξόλν ηεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
απνθαηαζηήζεη νπνηεζδήπνηε βιάβεο πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ θαη δελ ζα νθείινληαη ζε θαθή
ρξήζε ηνπ είδνπο θαη λα αληηθαζηζηά ρσξίο επηβάξπλζε ειαηησκαηηθά ή θαθήο πνηόηεηαο
εμαξηήκαηα.
8. Αλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νπνηαζδήπνηε βιάβεο απαηηείηαη κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνύ,
απηή βαξαίλεη ηνλ αλάδνρν.
9. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά – πξνζθεξόκελε ηηκή πεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο κηθξνϋιηθά
(θαιώδηα ηξνθνδνζίαο, δηθηύσζεο θαη δηαζύλδεζεο πεξηθεξεηαθώλ) θαζώο θαη ε εξγαζία γηα
ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ ηνπο. Δηδηθόηεξα ν
πξνκεζεπηήο πέξαλ ηεο εγθαηάζηαζεο ζα αλαιάβεη ηε ξύζκηζε ησλ απαξαίηεησλ
παξακέηξσλ, ώζηε ν εμνπιηζκόο λα εληαρζεί ζην πθηζηάκελν δίθηπν ηνπ Μνπζείνπ θαη ηελ
παξάδνζή ηνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
10. Παξάδνζε εηδώλ γίλεηαη εληόο δέθα πέληε (15) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζύκβαζεο.
11. Οη ζπζθεπέο ζα παξαδνζνύλ θαη ζα εγθαηαζηαζνύλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ Μνπζείνπ Αθξόπνιεο
(Γηνλ. Αεξνπαγίηνπ 15, Αζήλα) ζε ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ν ππεύζπλνο ηνπ Μνπζείνπ.
12. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ε ηηκή πνπ ζα πξνζθεξζεί γηα όιε ηελ πνζόηεηα
εθάζηεο θαηεγνξίαο ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ θαη ην ζπλνιηθό ηίκεκα γηα ην ζύλνιν ηνπ
εμνπιηζκνύ, πξν θαη πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ, πνπ πξνζθέξεη ν ππνςήθηνο.
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13. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα θέξεη ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ ηεο εκεξνκελία, ππνγξαθή θαη
ζθξαγίδα ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο επηρείξεζεο. Θα πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλε,
ρσξίο μέζκαηα θαη δηνξζώζεηο ηηκώλ.
14. Η δηάξθεηα ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη έσο 31.12.2016.
15. Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή ζην ζπλνιηθό ηίκεκα, γηα όζεο πξνζθνξέο
πιεξνύλ ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο.
16. ε πεξίπησζε πξνζθνξάο ζπλνιηθήο ίζεο ηηκήο από δύν ή πεξηζζόηεξνπο ππνςεθίνπο, ε
Δπηηξνπή ζα δηελεξγήζεη θιήξσζε.
17. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κε ην αλσηέξσ πεξηερόκελν θαη ζπλνιηθά
γηα όιεο ηηο πνζόηεηεο θαη είδε ηνπ Πίλαθα Α, αιιηώο απνξξίπηνληαη.
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Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Καζ. Γεκήηξηνο
Παληεξκαιήο
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