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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Πανεπιστημιούπολη Σερρών αφού έλαβε υπόψη: 

1. Toν N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Την παρ. 17 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016  (ΦΕΚ 227/τ.Α΄/06.12.2016) «Απλοποίηση 

διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και 

λοιπές διατάξεις». 

3. Το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/τ.Α΄/18-04-2013)«Αντιμετώπιση της 

παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 

4. Το άρθρο 84 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/ τ.Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης,  ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

5. Το άρθρο 107 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α/13-11-2017)  «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, 

6. Τον Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 

διατάξεις».  

7. Την αριθμ. 19407/Ζ1/11.02.2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 106/ τ.ΥΟΔΔ /14.02.2020), για τη Συγκρότηση 

της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος . 

8. Την απόφαση ΔΦ2.1/2325/19.02.2020 (ΦΕΚ 550/τ.Β΄/20-02-2020) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων 

των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.». 

9. το με Αριθ. Πρωτ. 2910/03-03-2020  πρωτογενές αίτημα προμήθειας με ΑΔΑΜ 

20REQ006872018 
10.  την Α/Α 569 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΔΑ:6ΝΜΒ46ΨΖ3Π-ΓΩΕ 

11. Την έγκριση δαπάνης προμήθειας  της Διοικούσας Επιτροπής ΔΙΠΑΕ  21/16-7-2020 Θέμα 

18 ΑΔΑ: 678546ΨΖ3Π-Ν9Δ 

 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια 

διακομιστή τμήματος οικονομικής υπηρεσίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. συνολικού προϋπολογισμού δέκα 

χιλιάδων έξη ευρώ και ογδόντα λεπτών (10.006,80€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
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Α/Α Περιγραφή προμήθειας Ποσότητα Μονάδα 
μέτρησης 

Προϋπολογισμός 
χωρίς Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α. 

24% 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός με 

Φ.Π.Α 

1 Διακομιστής (server) Rack 1 τμχ 5.500,00  € 1.320,00  € 6.820,00 € 

2 Λειτουργικό σύστημα 
WinSvrSTDCore 2019 SNGL 
OLP 2Lic NL Acdmc CoreLic 
(20 cores) 

1 τμχ 980,00 € 235,20 € 1.215,20 € 

3 Άδειες 
WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 
SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL 

30 τμχ 1200,00 € 288,00 € 1.488,00 € 

4 Άδειες WinSvrCAL 2019 SNGL 
OLP NL Acdmc UsrCAL 

30 τμχ 390,00 € 93,60 € 483,60 € 

  ΣΥΝΟΛΟ   8.070,00 € 1.936,80 € 10.006,80 € 

 

     Οι ανωτέρω προμήθειες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 48820000-2 (είδος 1), 48620000-0 (είδος 2) και 48514000-4 (είδη 3,4) 

                                                              

     Τακτικού Προϋπολογισμού  

Κ.Α.Ε   7123α   Προϋπολογισμού 2020 :   …………   10.006,80€ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής. 
 
 
Πίνακας με Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των υλικών που ζητούνται: 
Διακομιστής (server) Rack (είδος 1) 

Προδιαγραφή Απαίτηση 

Γενικά  

Επώνυμου κατασκευαστή. Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής. Να 
δοθεί το ISO 9001. 

ΝΑΙ 

Rack mount Server 2U 

Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. ΝΑΙ 

Να διαθέτει Sliding Rack Rails με cable management arm NAI 

Μητρική (motherboard)  

CPU Intel Xeon Silver 4210 ή καλύτερο ≥ 2 

Αριθμός Πυρήνων ≥ 10 & Συχνότητα επεξεργαστή ≥ 2.2Ghz ΝΑΙ 

PCI-e slots ≥ 3 

USB ports ≥ 3 

VGA connector 1 front & 1 back 

Serial connector ≥ 1 
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Προδιαγραφή Απαίτηση 

Να περιλαμβάνει τη ψύξη του συστήματος με υψηλή διαθεσιμότητα (redundant) 
και αλλαγή εν θερμώ (Hot plug power supplies) 

ΝΑΙ 

Network   

Gigabit Ethernet ports ≥ 2 

Μνήμη (RAM)  

Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 512GB 

Προσφερόμενη Μνήμη RDIMM DDR4, ECC ≥ 32GB 

Ονομαστική συχνότητα μνήμης  ≥ 2667MHz 

Συνολικά διαθέσιμα DDR4 DIMM slots  ≥ 16 

Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι  

Υποστήριξη hot-plug σκληρών δίσκων 3.5” ≥ 14 

Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS  NAI 

Υποστήριξη RAID 0,1,5,10,50 NAI 

RAID Controller με 2GB NV Cache  NAI 

Σκληροί δίσκοι 480GB SSD SATA ≥ 2 

Σκληροί δίσκοι 1.2TB HDD 10K SAS 12Gbps Hot-Plug ≥ 2 

Λειτουργίες διαχείρισης  

Ενσωματωμένος ελεγκτής απομακρυσμένης διαχείρισης (Remote Access Controller) NAI 

Να υποστηρίζει Server Configuration Profile δηλ. επαναχρησιμοποιούμενα προφιλ 
χαρακτηριστικών για εύκολη εγκατάσταση/αποκατάσταση ενός server  

NAI 

Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος του συστήματος για αποφυγή αλλαγών στο 
configuration και στο firmware του server 

NAI 

Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο administrator να μπορεί να καθαρίσει τους 
αποθηκευτικούς χώρους (HDDs, SSDs, NVMs) δηλ. να σβήσει τα δεδομένα με μη 
ανακτήσιμο τρόπο  

NAI 

Να υποστηρίζει μηχανισμό διαχείρισης τους συστήματος bare-metal μέσω BLE/Wi-
Fi connectivity από συμβατές φορητές συσκευές 

ΝΑΙ 

Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με το management controller interface στο 
front-panel του server για γρήγορο configuration 

NAI 

Τροφοδοσία  

2 Redundant hot plug τροφοδοτικά ΝΑΙ 

Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 750W 

Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών  ΝΑΙ 

Εγγύηση  

Συνολική εγγύηση συστήματος από τον κατασκευαστή ≥ 5 έτη 

 

                                              

 
 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
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περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

  

1. Χρόνος Παράδοσης: 30 ημέρες από την απόφαση κατακύρωσης. 

 

2. Υπεύθυνος Παραλαβής:   

Για θέματα που αφορούν την παραπάνω προσφορά  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στoν κ. Πασχαλίδη Σάββα 23210-49331 

 

3. Φάκελος Προσφοράς 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστημίο 

Ελλάδος - Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες μέχρι και την Τετάρτη   09-

09-2020 και ώρα 11:00 π.μ..    Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που 

θα αποσταλούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Οι υποψήφιοι φέρουν ευθύνη για 

την καθυστέρηση αποστολής της προσφοράς τους για οιονδήποτε λόγο. 

 

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδείξεις: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»  Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
«Προμήθεια διακομιστή  Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΙΠΑΕ στις Σέρρες»   

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Τετάρτη   09-09-2020 και 

ώρα 11:00 π.μ.  

 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε 

περίπτωση  φυσικού προσώπου  ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 

1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  Σε περίπτωση νομικού προσώπου το προαναφερόμενο 

ποινικό μητρώο ή  υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, 

όπως αυτός ορίζεται στην  Περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 

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

του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την 

παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)  ή  υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον 

έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση  της  παρούσας πρόσκλησης . ( άρθρο 80 παρ.12 του  

Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του  άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 

 

2. Φορολογική ενημερότητα. 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

4. Πιστοποιητικό  e-ΕΦΚΑ. 

5. Αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικό έγγραφο  εκπροσώπησης του 

Νομικού Προσώπου. 
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Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την  υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως 

προστέθηκε με την παρ.7α δ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 

 

• Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

 

 

O Αντιπρόεδρος των Οικονομικών,   Προγραμματισμού 

                                                                              και Ανάπτυξης 

   του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος 

 

 

 

       Δημήτριος Μπαντέκας 

      Καθηγητής 
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