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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) 

 
 
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την 
κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης.  
Προκηρύσσει: 
Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 65.000€ εκτός 
ΦΠΑ. 
Τμήμα 1 : 3 κεντρικοί υπολογιστές (Servers, μία (1) δικτυακά συνδεόμενης μονάδας αποθήκευσης (SAN), 
δύο (2) δικτυακοί δρομολογητές (switches),  ) , εκτιμώμενης αξίας 55.000 ευρώ  πλέον ΦΠΑ.  Το CPV του 
ανωτέρω τμήματος  είναι το 30200000-1 (Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες).  
Τμήμα 2 :  Πακέτα λογισμικού εκτιμώμενης αξίας 5.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.  
Το CPV του ανωτέρω τμήματος  είναι το 48000000-8 (Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής).  
Τμήμα 3 : Υπηρεσίες εγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000 ευρώ. 
Το CPV του ανωτέρω τμήματος  είναι το 51611100-9 (Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλουν προσφορές για το σύνολο της προμήθειας, για όλα τα τμήματα. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από 
κανονική προθεσμία είκοσι πέντε (25) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής δημοσίευσης της 
προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 1/2/2019 και ώρα 15:00 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα : 26/2/2019 και ώρα 10.00 π.μ 
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 26/2/2019 και ώρα 11.00 π.μ. 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι αποκλειστικώς ο Οργανισμός Βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).  
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής για 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι : 1.300,00€. 
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του Οργανισμού www.obi.gr. 
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 210-6183543, 210-6183615, 210-6183507). 
H παρούσα περίληψη θα σταλεί για ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ στην 1/2/2019 
ενώ το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΟΒΙ 
(www.obi.gr) ομοίως στην  1/2/2019 
 

Ο Γενικός Διευθυντής 

 
 
 
Ιωάννης Καπλάνης 
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