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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με:  

 

 τον Οδηγό Χρηματοδότησής του  

  το αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ ΠΑ.Δ.Α 33893/01-08-18 (ΑΔΑΜ 18REQ003822205),πρωτογενές αίτημα 

δαπάνης  

  την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΠΑ.Δ.Α.  με αρ. 09/ 28-08-2018 

(θέμα 58
ο
 ) (18REQ003822400) με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. 

 

προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού, επτά χιλιάδων εκατό ενενήντα δύο ευρώ 

#7.192,00€#, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, η δαπάνη της οποίας βαρύνει τον προϋπολογισμό 

του έργου με τίτλο «Βελτιωμένος Μεταγωγέας Πλάσματος για τη Συμπίεση Μικροκομματικών Παλμών 

Υψηλής Ισχύος» με κωδικό Ειδικού Λογαριασμού 80374, για την προμήθεια Υπερ -υπολογιστή όπως αυτός 

αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΟ 

ΕΙΔΩΝ (CPV) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Υπερ-υπολογιστής 30211100-2 1 5.800,00 € 

    

Προϋπολογιζόμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ   5.800,00 € 

ΦΠΑ 24%   1.392,00 € 

Προϋπολογιζόμενο κόστος με ΦΠΑ   7.192,00 € 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

1 Υπερ -υπολογιστής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 
Α/Α Προδιαγραφές προϊόντος Ποσότητα 

1  
Σταθμός εργασίας υπολογιστή τύπου “Tower” (PC Tower Workstation) με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:  
 
• Κουτί (chassis): τύπου Tower. 
 
• Επεξεργαστές: Δύο (2) τύπου Intel Xeon 6134 Gold ή ανώτεροι, έτος ανακοίνωσης 
>=2017, βασική συχνότητα >=3.2 GHz, μέγιστη συχνότητα >=3.7 GHz, πυρήνες εκάστου 

1 





επεξεργαστή >=8, μνήμη cache εκάστου επεξεργαστή >=24 MB. 
 
• Υποδοχές μνημών RAM >=24 
• Μέγιστη υποστηριζόμενη RAM >= 1.5 TB 
• Προσφερόμενη RAM: 32GB (4 x 8 GB) DDR4 RDIMM ECC 2.666 MHz. 
 
• Integrated Intel AHCI SATA chipset controller (8x 6.0Gb/s), SW RAID 0,1,5,10 
• Chipset: τύπου Intel C621 (Lewisburg) ή ανώτερο 
• Υποστήριξη για έως τέσσερις (4) κάρτες γραφικών PCI Express x16 Gen 3 
• Ενσωματωμένη κάρτα ήχου Realtek ALC3234 High Definition Audio Codec (2 Channel). 
 
• Δίσκος εκκίνησης: 256 GB, Class 20, SATA Solid State Drive 
• Οπτικός δίσκος: DVD +- RW 16x Speed. 
 
• Κάρτα γραφικών: NVIDIA Quadro P400 ή ισοδύναμη ή ανώτερη (βάσει benchmarks) με 
3 ψηφιακές εξόδους 
• Αυτόνομη μνήμη κάρτας γραφικών:  >= 2 GB. 
 
• Κάρτα δικτύου: >= 2 θύρες Gigabit Ethernet on-board. 
 
• Εμπρός θύρες:  
USB 3.1 type-A >= 2, USB 3.1 type-C >= 2, audio: >= 1 
• Πίσω θύρες:  
USB 3.1 type-A >= 6, Serial: >= 1, PS/2: >= 2, line-in: >= 1, line out: >= 1 
• Θύρες επέκτασης:  
PCIe Gen3 x16: >= 4, PCIe Gen3 x8: >= 1, PCIe Gen3 x4: >= 1, PCIe Gen3 x1: >= 1. 
 
• Τροφοδοτικό >= 1400 Watt, >= 90% efficient 
 
• Ασφάλεια: Ισοδύναμη ή ανώτερη της Trusted Platform Module (TPM) 2.0  
 
• Πληκτρολόγιο USB του ίδιου κατασκευαστή με το σταθμό εργασίας, με μόνιμη 
αποτύπωση ελληνικών & λατινικών χαρακτήρων 
• Ποντίκι USB του ίδιου κατασκευαστή με το σταθμό εργασίας 
 
• Λειτουργικό σύστημα: Microsoft Windows 10 Pro for Workstations (κατάλληλη 
αδειοδότηση για τους προσφερόμενους επεξεργαστές). 
 
Απαιτούμενες πιστοποιήσεις:  
• CE 
• ISO 9001 Κατασκευαστή 
 
• Ο σταθμός εργασίας να αναφέρεται στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή ως είτε 
“Workstation” είτε “Server”. 
 
Εγγύηση: 
• 3 έτη, Next Business Day (NBD), On Site, απευθείας από τον κατασκευαστή του 
εξοπλισμού 
• Να υποβληθεί σχετική δήλωση του κατασκευαστή.  
 
 

 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, σε ευρώ, για το σύνολο των ζητουμένων ειδών και 

για την παράδοση των ειδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 1).Η ισχύς της προσφοράς 

θα πρέπει να είναι για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.  

Στην τιμή της προσφοράς περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Η ανάθεση θα γίνει στην εταιρεία, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής, στο σύνολο των ειδών.  

Ο Οικονομικός φορέας που θα επιλεγεί πριν την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, είναι υποχρεωμένος να 

προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 





συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το 

άρθρο 80 παρ.2 του Ν. 4412/2016:  

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο, που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα: 

‐ στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης, από το φυσικό πρόσωπο που ασκεί την αντίστοιχη 

δραστηριότητα 

‐ στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές 

‐ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και από όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

β. Φορολογική Ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα   

 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο στη 

Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

Αγ.Σπυρίδωνος, T.K.: 12243, Αιγάλεω, το αργότερο μέχρι την 15/10/2018 και ώρα 11:00 π.μ.  

  

Επισημαίνεται ότι στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η 

ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης. 

 

 Για περισσότερες πληροφορίες και ειδικότερα για την παράδοση και παραλαβή των ειδών, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στον κ. Στυλιανό Σαββαΐδη, e-mail: ssavaid@uniwa.gr 

 

Η παρούσα πρόσκληση είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  http://www.teiath.gr/eee/articles.php?mid=1733&lang=el 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης  

του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑ.Δ.Α. 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Μουτζούρης 

 

 

http://www.teiath.gr/eee/articles.php?mid=1733&lang=el



