
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την Προµήθεια νέου Storage Device 
για το εσωτερικό δίκτυο του ΟΒΙ. 

Ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου µε 
αντικείµενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιοµηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται 
από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

Ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προµήθεια και 
εγκατάσταση νέου Storage Device για το εσωτερικό δίκτυο του ΟΒΙ.  

Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς µε κριτήριο ανάθεσης τη συµφερότερη προσφορά 
βάσει τιµής.                  

Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού :  

Οι τεχνικές προδιαγραφές του ζητούµενου υλικού και λογισµικού περιγράφονται στον 
σύνδεσµο : δείτε αρχείο excel 

Οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν συµπληρωµένους τους πίνακες 
τεχνικών προδιαγραφών, µε σαφήνεια, αναφερόµενοι σε τεχνικά φυλλάδια των 
κατασκευαστών ή σε τεχνικές δηλώσεις των κατασκευαστών.  

Επίσης στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφονται το κόστος ανά είδος εξοπλισµού 
και το συνολικό κόστος της προσφοράς.  

Για πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές επικοινωνήστε µε τον κ. Λ. Γαλώνη 
210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr . 

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική. 

Κριτήριο ανάθεσης: η συµφερότερη προσφορά βάσει τιµής, που θα καλύπτει τις 
ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα παραπάνω προϊόντα. 

Προϋπολογισµός: 18.000 € πλέον ΦΠΑ. 

Η απόφαση ανάληψης προµήθειας για τον εξοπλισµό έχει αναρτηθεί στη «∆ιαύγεια» 

µε αριθµό: Ω3Κ5465ΧΗΥ-ΘΑΡ & ΩΦΒΥ465ΧΗΥ-73 Ε. 

Το CPV της προµήθειας είναι:  30233000-1, Μονάδες Αποθήκευσης και Ανάγνωσης 

(Media storage and reader devices) και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της 

κοινής ονοµατολογίας των εδαφικών στατιστικών µονάδων (NUTS) είναι EL301. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προµήθειας  είναι η προσκόµιση από 

τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών: 

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. 

2. Ποινικό Μητρώο νόµιµου εκπροσώπου και όλων των µελών ∆Σ.  

3. Νοµιµοποιητικά έγγραφα νοµικών προσώπων 

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρµόδιο τµήµα του αρµόδιου Πρωτοδικείου. 

4. Πιστοποιητικό περί µη πτωχεύσεως. 

5. Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων. 



6. Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικογράφου περί διορισµού 

εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή. 

7. Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο 

καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.  

8. Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-

εξυγίανσης. 

9. Πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση. 

 

Τρόπος πληρωµής 

Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου 

µήνα από την ηµεροµηνία έκδοσης αυτού. 

Για την πληρωµή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόµενα από τον Νόµο 

δικαιολογητικά. Τα προβλεπόµενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα 

εκδίδονται στο όνοµα του ΟΒΙ, µετά την υπογραφή της σύµβασης. Ο Ανάδοχος 

επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νοµικών 

Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισµών που κατά νόµο τον βαρύνει.  

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους 
µέσω e-mail  στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδροµική διεύθυνση Γ. 
Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αµαρουσίου ή στο Fax: 210-6819231,  µέχρι την 
Παρασκευή 6 Σεπτεµβρίου 2019 και  ώρα 14:00.  

 

 


