
 

 
 

             

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.           

  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΑΜΟΙ-

ΒΩΝ- ΠΑΡΟΧΩΝ & ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
          

            

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΑΝΠ/ Ζ200 10068884/15.03.2017          
 
Αρμόδιος: Σ. Αναγνωστοπούλου           

ΤΗΛ: 210 9281931                                                                               
FAX: 210 9281932 
                                                                                

Καλείστε να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια στο ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω υλικών, με συμπλήρω-
ση υπογραφή και επιστροφή του παρόντος εντύπου, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναγραφόμενους όρους:         

              
              

Α/Α Μονάδα Ποσότητα 

Περιγραφή υλικών: 
 

Προμήθεια Tablets και I-Pads 

Τιμή 
Μονάδας 
σε ευρώ 

(€) 

Ολική 
Τιμή σε 
ευρώ (€) 

        

 
  
 

 
        

                      Τεχνικά Χαρακτηριστικά         

1 Τεμάχια 102 Tablets (Γυμνάσιο)             

2 Τεμάχια 120 Tablets (Λύκειο)             

3 Τεμάχια 24 I-Pads            

              
              
              
              
              
              
Α.   ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
           

1. Οι τιμές θα είναι σταθερές και δεν θα υπόκεινται αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για κανένα λόγο ή αιτία.           

2. Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών : 03.04.2017 & ΩΡΑ 11:00 πμ. 
Αποσφράγιση φακέλου προσφοράς με την παρουσία προμηθευτών, Λ. Συγγρού 49, 3ος όροφος, Αθήνα, στις 
03.04.2017 και ώρα 11:30 πμ (γραφείο κας Σ. Αναγνωστοπούλου).         

3. Τόπος υποβολής προσφορών: Πρωτόκολλο Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, Λ. Συγγρού 49, 6ος όροφος, Α-
θήνα.           

4. Τόπος παραδόσεως υλικών: Στο υπόψη κτήριο μετά από επικοινωνία με την κα Αναγνωστοπούλου Σ., τηλ. 210 
9281931. 

5. Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση συνολικής τιμής, 
μεταξύ των τυπικά τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών που θα αφορά στο κάθε υλικό ξεχωριστά. 

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται με την προσφορά του να καταθέσει τα ανάλογα έντυπα τεχνικών προδιαγραφών 
(προσπέκτους) των υλικών, για την αντίστοιχη τεχνική αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή του ΔΕΔΔΗΕ. Για 
κάθε τεχνική πληροφορία, αρμόδια είναι η κα  Σ. Αναγνωστοπούλου, τηλ. 210 9281931. 

7. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) μήνες. 
8. Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης να έχει δείγματα σε χώρο εντός Αττικής 

για τεχνική αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή του ΔΕΔΔΗΕ. 
9. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής των υπόψη Tablets και I-Pads 

στα καταστήματα της σε όλη την Ελλάδα. 
          

              

              
 
              



 

Β.   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
           

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ : Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν για την προμήθεια αυτή, κατά το μέτρο που δεν 
τους αλλάζουν οι Ειδικοί Όροι.          

              

              
2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Εφόσον ο προμηθευτής δεν αναγράφει στην προσφορά του ποιους από 

τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους δεν αποδέχεται, θεωρείται ότι τους αποδέχεται όλους χωρίς εξαίρεση ή επι-
φύλαξη.          

              

              
3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προμηθευτές συμπληρώνουν το παρόν έντυπο στις στήλες Τιμή 

Μονάδας (€) -Ολική τιμή (€) και τους λοιπούς όρους προσφοράς. Υπογράφουν αυτό, το τοποθετούν μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο επί του οποίου  αναγράφουν την ένδειξη " ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ " με αριθ. 
ΔΑΝΠ/ Ζ200 10068884 και τον παραδίδουν απευθείας στο αρμόδιο γραφείο μέχρι το πέρας της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικά οι προσφορές μπορούν να ταχυδρομηθούν, αλλά θα πρέπει να ληφθεί 
μέριμνα ώστε οι προσφορές αυτές να έχουν φθάσει στο αρμόδιο γραφείο ΔΕΔΔΗΕ, πριν από τη λήξη της προ-
θεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η σύγκριση προσφορών γίνεται με βάση τις τιμές μετρητοίς  μεταξύ των τεχνικά 
αποδεκτών προσφορών. Αν οι Ειδικοί Όροι προβλέπουν και δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών, τότε αυτές 
ανάγονται σε τιμές μετρητοίς με το επιτόκιο που αναγράφεται στους Ειδικούς Όρους εκτός από τις τιμές, τους 
όρους πληρωμής (με προκαταβολή) και τον τρόπο παράδοσης (τμηματικά), αξιολογούνται και άλλοι παράγοντες 
όπως η ποιότητα, η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα, η διάρκεια ζωής, το κόστος λειτουργίας και συντη-
ρήσεως, ο χρόνος παράδοσης των υλικών, οι τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες των προμηθευτών. 

 

5. ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να αποφασίσει ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση του την πα-
ράταση ή την αναστολή προθεσμίας υποβολής των προσφορών, την επανάληψη ή τη ματαίωση της εν λόγω δι-
αδικασίας και την ανάθεση της προμήθειας σε οποιουσδήποτε προμηθευτές. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα 
να παραγγείλει μέρος μόνο του υλικού ή και να απορρίψει όλες τις προσφορές. Ακόμη μπορεί - πριν, κατά ή με-
τά την ανάθεση της προμήθειας και με ανάλογη αυξομείωση του συνολικού τιμήματος - να αυξήσει την ποσότη-
τα του υλικού μέχρι και 50% ή να τη μειώσει μέχρι και 30%, χωρίς να έχει ο προμηθευτής το δικαίωμα να αυξή-
σει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές. 

 

6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Ο Ανάδοχος προμηθευτής έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο ΔΕΔΔΗΕ, μέσα στην 
προθεσμία που θα ορισθεί, κάθε έγγραφο νομιμοποίησής του που θα του ζητηθεί. Ακόμη έχει την υποχρέωση 
να δεχθεί την παραγγελία και αν το ζητήσει ο ΔΕΔΔΗΕ, να καταθέσει σ' αυτόν την ανάλογη εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης. Αν ο Ανάδοχος αρνηθεί να συμμορφωθεί με κάποιον από τους παραπάνω όρους, ο ΔΕΔΔΗΕ 
έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την ανάθεση της προμήθειας και να απαιτήσει την επανόρθωση κάθε σχετικής 
ζημίας ή απώλειάς της. 

 

  

Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 

1. TABLETS  επώνυμης εταιρείας (Γυμνάσιο) 

ΟΘΟΝΗ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  10.1’ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 16GB 

MNHMH RAM  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2GB 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ   ANDROID 5.1 LOLLIPOP Ή ΝΕΩΤΕΡΟ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ  QUAD-CORE  1.3 GHZ QUALCOMM MSM8909  Ή ΑΝΩΤΕΡΟΣ 

ΔΕΚΤΗΣ GPS  NAI 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1280X800 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΘΟΜΗΣ  IPS 

         



G SENSOR  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 

ΦΩΤ.ΜΗΧΑΝΗ  ΝΑΙ , ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 MPIXELS ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ 5 MPIXELS  ΠΙΣΩ 

ΕΓΓΡ.ΒΙΝΤΕΟ  ΝΑΙ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΝΗΜΗΣ  ΝΑΙ ( SD ή MicroSD ) 

ΘΥΡΕΣ USB   NAI ( USB ή MicroUSB ) 

WI-FI   802.11 B/G/N 

BLUETOOTH  NAI 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ  7000mAh ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟ GOOGLE PLAY STORE 

ΕΓΓΥΗΣΗ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤH, ME ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΧΥ  

2. TABLETS  επώνυμης εταιρείας (Λύκειο) 

ΟΘΟΝΗ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  10.1’ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 16GB 

MNHMH RAM  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2GB 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ   ANDROID 5.1 LOLLIPOP Ή ΝΕΩΤΕΡΟ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ  QUAD-CORE  1.3 GHZ QUALCOMM MSM8909  Ή ΑΝΩΤΕΡΟΣ 

ΔΕΚΤΗΣ GPS  NAI 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1280X800 

ΦΩΤ.ΜΗΧΑΝΗ  ΝΑΙ , ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8 MPIXELS  

ΕΓΓΡ.ΒΙΝΤΕΟ  ΝΑΙ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΝΗΜΗΣ  ΝΑΙ ( SD ή MicroSD ) 

ΘΥΡΕΣ USB   NAI ( USB ή MicroUSB ) 

WI-FI   802.11 B/G/N 

BLUETOOTH  NAI 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  3G/4G  NAI, 4G 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ  8400mAh ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 

ΕΓΓΥΗΣΗ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤH, ME ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΧΥ  

 

3. I-PADS APPLE  

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΘΟΝΗΣ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9.7’ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 32 GB 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ  Triple core 1.5 GHz, A8 Chip with 64-BIT Architecture M8 MOTION COPROCESSOR 

ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ  IOS  



ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2048 x 1536 PIXELS 

G SENSOR  NAI 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ  ΝΑΙ , ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8 MPIXELS 

ΕΓΓΡΑΦΗ VIDEO  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  HD 1080P 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΙΝΤΕΟΚΛΗΣΗΣ  ΝΑΙ 

WI-FI  NAI , 802.11 A/B/G/N και 802.11 AC 

BLUETOOTH  NAI 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  Fingerprint-resistant oleo phobic coating, TOUCH ID 

ΕΓΓΥΗΣΗ  1 ΕΤΟΣ, ME ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΧΥ 

 

              
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
  
ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:   ΝΑΙ        ΌΧΙ 
 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΧΡΙ:………………………………………. 
 
Οι τιμές να είναι καθαρές για το ΔΕΔΔΗΕ και να περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις (φορολογικές ή τυχόν άλλες) 
του Προμηθευτή πλην του ΦΠΑ που είναι ............. %.         

          

         
 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Άμεση παράδοση 
......................................................................................................................................................... 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η πληρωμή του τιμήματος της παραγγελίας θα γίνει την 24η μέρα του τρίτου (3) ημερολογι-
ακού μήνα μετά το μήνα κατά τον οποίο κατατέθηκαν τα υλικά στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διεύθυν-
ση Ανθρωπίνων Πόρων, Λ. Συγγρού 49, 11743- Αθήνα), με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και 
των αντίστοιχων τιμολογίων μαζί με αποδεικτικά παραλαβής των υλικών, θεωρημένα από εξουσιοδοτημένο όργανο 
του ΔΕΔΔΗΕ. 
Εάν η 24η ημέρα του τρίτου (3) ημερολογιακού μήνα δεν είναι εργάσιμη ημέρα τότε η πληρωμή θα γίνεται την α-
μέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.           
              
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Ποσό ίσο με το 5% της συνολικής αξίας του υλικού, σε περίπτωση 
που η ανάθεση ξεπερνάει τα 15.000,00 €. 
 
  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Κατάλληλη ώστε να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των υλικών στον προορισμό τους. Η φόρτω-
ση και η εκφόρτωση πρέπει να γίνεται με μηχανικά μέσα του προμηθευτή επί εδάφους. 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά είναι προελεύσεως εξωτερικού, απαιτείται αντίστοιχα η συμπλήρωση της 
παρακάτω Υπεύθυνης Δήλωσης: 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ: Γνωρίζοντας τις συνέπειες του Νόμου για ψευδή δήλωση δηλώνουμε ότι τα υλικά είναι 
προέλευσης εξωτερικού και συγκεκριμένα από  .............................. και διατίθενται Ελεύθερα Δασμών και λοιπών 
επιβαρύνσεων, πλην ΦΠΑ που είναι ................... %.                                 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



 
     
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Οι προσφέροντες είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων, τα οποία υπερι-

σχύουν τυχόν άλλων, οπουδήποτε αναφερθούν. 
   
                             2. Η μη συμπλήρωση της ανωτέρω δήλωσης, αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς. 

         
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΑΝΠ                                                  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ         

         
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
           

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

         

         
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 
                 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
           

                                                                                                                                             

         

            ΥΠΟΓΡΑΦΗ         

         

         

         

 

 


