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                                                                                                                ΠΡΟΣ  :  1) IN-HOUSE SOLUTIONS A.E.                
                                                                                                                                    email : info@ inhouse.gr   
                                                                                                                                2) ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε 
                                                                                                                                    email : info@thinx.gr 
                                                                                                                                3) ANALYSEIS  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
                                                                                                      email : mkompos@analyseis.gr 

ΘΕΜΑ  : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΚ/ΤΘ  ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SERVER, ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ». 
 
Ο ΟΣΕ Α.Ε. καλεί άνω τους  ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά για την 

«Μηχανογραφική αναβάθμιση του τμήματος ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΚ/ΤΘ με την προμήθεια και εγκατάσταση Server, 

δικτύωση υπολογιστών και δημιουργία λογισμικού ελέγχου» σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ «Γενικοί 

Όροι Προμηθειών» το οποίο επισυνάπεται.  

Για πληροφορίες τεχνικής φύσεως μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο του ΟΣΕ 
υπεύθυνος είναι ο κος. Π. Χατζηαποστολίδης Τηλ  :  2310-599016. 
Ενδεικτικός Συνολικός Προύπολογισμός  : Είκοσι δύο χιλιάδες Ευρώ #22.000,00#€ 

πλέον ΦΠΑ, ο οποίος αναλύεται στο σύνολο στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

(Παράρτημα Ι). 

                           
 ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 

ΑΘΗΝΑ  03.06.2022  

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

        & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΔΙΠΕΦ) 

               Τμήμα: ΔΙ.ΣΥ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9024162  

 
Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3 Αθήνα 10437                                   
Πληροφορίες : Ανδρέας Παπουτσάκης 

         

 ΟΣΕ : 630 – 1270  
 ΟΤΕ : 210 52 97 270  

  Fax  
E.mail 

: 210 52 25 770 
: a.papoutsakis@osenet.gr                          
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                                                         Υποβολή Προσφοράς  
 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την  10/06/2022 στο Γραφείο 
717 Καρόλου 1-3 Αθήνα, στον οποίο θα αναγράφονται  :  
 

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
      «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΚ/ΤΘ  ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SERVER, ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ». 
                                        (Αριθμός εγγράφου 9023829/30-05-2022/ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΗΚ/ΤΘ) 

Προς  : OΣΕ Α.Ε. 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3  
Τ.Κ. 10437 ΑΘΗΝΑ 

Υπ’ όψιν κ. Ανδρέα Παπουτσάκη 

          ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  
 

Σημειώνουμε ότι : 
 
1. Με εύθύνη των συμμετεχόντων, γίνονται δεκτές και προσφορές που θα σταλούν 
ταχυδρομικά, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν παραληφθεί αποδεδειγμένα πριν την 
ανωτέρω ημερομηνία.    
 

2. Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για εξήντα (60) ημέρες.  
 

1. Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς 
 

Στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχεται το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Ι, 

συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  στην οποία θα 

αναφέρονται τα κάτωθι  :  

Α) Για Φυσικά Πρόσωπα  :  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι ενήμερος/η ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές μου υποχρεώσεις δεν 

έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε από τα αδικήματα των Άρθρων 73 και 74 του Νόμου 

4412/2016 και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού μου σύμφωνα με το άρθρο 262 του Ν. 4412/2016. 

Β) Για Νομικά Πρόσωπα  :  

Δηλώνω υπεύθυνα ως νόμιμος εκπρόσωπος της ………. ότι η εταιρεία είναι ενήμερη  ως προς τις 

φορολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις, ότι ο υπογράφων η/και κανένα μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε από τα αδικήματα των Άρθρων 73 και 74 

του Νόμου 4412/2016 και ότι για τον υπογράφον η/και κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 262 του Ν. 4412. 

Ο ΟΣΕ  βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των εκάστοτε πληρωτέων 

ποσών. 

Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς που θα δοθούν από τους διαγωνιζόμενους  αποτελούν την πλήρη 

αποζημίωση τους για την πλήρη, επιτυχή και εμπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας. 
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2. Κριτήριο Ανάθεσης 
 

Δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα απορρίπτονται οι προσφορές ανά είδος, οι οποίες ξεπερνούν 
τον ενδεικτικό προϋπολογισμού αυτού.  
 
Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την τήρηση των προσφερθέντων τιμημάτων και τιμών που είναι σύμφωνες με 
την οικονομική του προσφορά και έχουν επέλθει κατόπιν λεπτομερούς υπολογισμού της συγκεκριμένης 
προμήθειας, την ακρίβεια των οποίων εγγυάται. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 
   

3. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Ανάθεση και Εκτέλεση 
Δημοσίων Συμβάσεων. 
 
Ισχύει ότι ορίζεται από την κείμενη Νομοθεσία. 
 

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                      O  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΔΙΠΕΦ   
                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ                             

 
  ΑΝΔΡΕΑΣ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ     
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  :  
 

1. Παράρτημα Ι  : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

2. Παράρτημα ΙΙ : Γενικοί Όροι Προμηθειών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Η οικονομική προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου υπολογίζεται ως ακολούθως  :  
 

Περιγραφή 
είδους 

Καθαρή 
  Αξία 

  

  ΦΠΑ  
   24% 

Τελική 
  Αξία € 

   Ενδεικτικός 
     Π/Υ 

 Είδους € 

 Μηχανογραφική αναβάθμιση του τμήματος ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΚ/ΤΘ με 
 την προμήθεια και εγκατάσταση Server, δικτύωση υπολογιστών 
 και δημιουργία λογισμικού ελέγχου. 
 

      22.000,00 

                                                                                                             ΣΥΝΟΛΟ    22.000,00 € 
                                                                                                                        Φ.Π.Α. 24 %      5.280,00 €     
                                                                                                                   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  27.280,00 € 
 

 
 

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η΄ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   € (Αριθμητικών & Ολογράφως) 
 
Χρόνος Παράδοσης : ………………………        
 
Eγγύηση : ……………………… 
 
Τίθεται η Υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου του Διαγωνιζομένου και η σφραγίδα της εταιρείας. 

 
 
     ------------------//------------------- 
                                                         ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ    
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      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
     Γενικοί Όροι Προμηθειών 
 

Ισχύς Προσφοράς : Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εξήντα  (60) ημέρες. 

 
Διάρκεια Έργου : O χρόνος διάρκεια του έργου θα είναι τέσσερις (4) μήνες, θα αναφέρεται ρητά 
στην προσφορά και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 
 

Οι απαιτούμενες εργασίες για την μηχανογραφική αναβάθμιση του τμήματος ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΗΚ/ΤΘ 
είναι  :   
 

• Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού εξυπηρετητή υπολογιστή  (server). 
• Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης. 

• Προμήθεια και εγκατάσταση Rack για την οργάνωση των καλωδιώσεων data  και τηλεφωνίας. 
• Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού (μάλλον sql based) για την οργάνωση του  
          τεχνικού τμήματος (συντήρηση, βλάβες αξιολόγηση προσωπικού). 
• Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού (μάλλον sql based) για την οργάνωση του 
          τμήματος Ρυθμιστών Έλξης. 
• Δημιουργία reporting  βάσει αναγκών του τμήματος και του συστήματος διαχείρισης  
          ποιότητας (ISO) καθώς και εξαγωγή στοιχείων για ενημέρωση των βάσεων δεδομένων της  
          Υπηρεσίας και του Οργανισμού. 
•     Συμβόλαιο συντήρησης συστήματος 2ετίας. 
 
Παραστατικά  : Τα νόμιμα παραστατικά θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω 
εργασίας και την παραλαβή της από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΣΕ Α.Ε.  
 
Τρόπος πληρωμής  : H πληρωμή θα γίνεται με επιταγή ημέρας ή με ισόποση κατάθεση στον 
τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου.   
 
Ο ΟΣΕ βαρύνεται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των εκάστοτε 
πληρωτέων ποσών. 
 
Το τιμολόγιο θα έχει τα παρακάτω στοιχεία  :  
 
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
 ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 Τ.Κ. 10437 
 Α.Φ.Μ.: 094038689 Δ.ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
 
(Για πληροφορίες σχετικά με την εξόφληση του τιμολογίου μπορείτε να επικοινωνείτε με το 
Κεντρικό Ταμείο στο email : s.simitikopoulou@osenet.gr. 
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας (ανεξαρτήτως ποσού 
προμήθειας) και για προμήθεια αξίας άνω των #3.000,00#€ Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 235 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4912/2022 
γίνεται κράτηση ύψους 0,1% υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%. 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι εφαρμοστέες, οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και συμπληρωματικώς 
του Αστικού Κώδικα. 
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