
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Αγορά Εξοπλισμού  

 
Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης 
Αμφιπόλεως 21, Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22449810 
Ηλεκτρ. Διευθ.: office@volleyball.org.cy 

 
 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για 
την αγορά δεκαέξι (16) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και δεκαέξι (16) εκτυπωτών με τους 
παρακάτω όρους:  
 

ΑΡΘΡΟ 1: Η ανάθεση από την ΚΟΠΕ της προσφοράς γίνεται μόνον κατόπιν διαγωνισμού σε 
συνάρτηση με την τιμή της προσφοράς 
 
ΑΡΘΡΟ 2: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  
 

α) Φυσικά πρόσωπα  
β) Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
ΑΡΘΡΟ 3: Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:  
 

Όσοι έχουν οφειλές προς τη ΚΟΠΕ, εκτός και αν έχει γίνει διακανονισμός ρύθμισης των 
οφειλών αυτών. 

 
ΑΡΘΡΟ 4: Ο ανάδοχος της σύμβασης έχει την υποχρέωση να παραδώσει τον εξοπλισμό εντός 
30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της ανάθεσης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η 
σύμβαση ακυρώνεται αυτόματα και χωρίς άλλη ενέργεια.  
 
ΑΡΘΡΟ 5: Περίληψη ή ολόκληρη η προκήρυξη του διαγωνισμού θα τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα 
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, σε εμφανές σημείο. 
 
ΑΡΘΡΟ 6: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι :  
 

α) Έγγραφη αίτηση με τα πλήρη προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας και 
αλληλογραφίας του αιτητή. 
 
β) Συμπληρωμένο και υπογραμμένο παράρτημα Α της παρούσας Προσφοράς και  
Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο μηνιαίο ποσό σε 
ευρώ, η οποία θα τοποθετείται σε κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ενώ η 
οποιαδήποτε τυχούσα διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη 
μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή 
διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας 
του διαγωνισμού.  
γ) Βεβαίωση της Ομοσπονδίας ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς αυτή ή ότι έχει γίνει 
διακανονισμός ρύθμισης αυτών των οφειλών.  



 
 
ΑΡΘΡΟ 7: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε κλειστό και σφραγισμένο 
αδιαφανή φάκελο ( έναντι απόδειξης παραλαβής ή κατάθεσης ) στα γραφεία της ΚΟΠΕ στην 
διεύθυνση 21 Αμφιπόλεως, Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την 01/04/2019 ενώ προσφορές που 
υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται στους 
ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.  
 
 Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη 
προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό.  
 
Αδυναμία ή παράλειψη υποβολής έστω και ενός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 
δικαιολογητικά καθιστά την προσφορά άκυρη. 
  
ΑΡΘΡΟ 8: Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συγκροτείται με πράξη του Προέδρου της 
ΚΟΠΕ και αποτελείται από:  
 

1.-Τον Δρ. Μιχάλη Κρασιά, Πρόεδρο της ΚΟΠΕ.   
2.-Τον κ. Λίνο Πετρίδη, Γενικό Διευθυντή της Ομοσπονδίας  
3.- Τον κ. Γεώργιο Δωρίτη, λειτουργό της Ομοσπονδίας.  

 
ΑΡΘΡΟ 9: Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια 
διαδικασία.  
 
ΑΡΘΡΟ 10: Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του αρχικού 
ή του επαναληπτικού διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών  
 
ΑΡΘΡΟ 11: Με την συμμετοχή του κάθε υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 
της προκήρυξης και τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 12: Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισμού στις 02.04.2018 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Προέδρου της 
Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση κωλύματος η ημερομηνία αυτή μπορεί να μετακινηθεί το μέγιστο 
μέχρι 7 (επτά) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
  
ΑΡΘΡΟ 13: Αντιπροσφορές στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
ΑΡΘΡΟ 14: Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 
κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η ένσταση υποβάλλετε με αιτιολογημένη 
γνωμοδότησή στη Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, 
προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της. Ενστάσεις που 
υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δεν γίνονται 
δεκτές. Της ένστασης κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση 
υποχρεωτικά με τη φροντίδα της Επιτροπής αυτός κατά του οποίου στρέφεται.  
 
ΑΡΘΡΟ 15: Στην περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότεροι με τις ίδιες (χαμηλότερες 
προσφορές), η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα 



έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη 
ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με την χαμηλότερη προσφορά. 
 
ΑΡΘΡΟ 16: Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού υποβάλλει την τελική της πρόταση στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ που είναι και το μοναδικό αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση 
του διαγωνισμού Το Δ. Σ. της ΚΟΠΕ έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον 
κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού ασύμφορο.  
 
ΑΡΘΡΟ 17: Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Πετοσφαίρισης και τον επιτυχόντα προσφοροδότη. 
 
ΑΡΘΡΟ 18: Όλοι οι παραπάνω όροι, θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός 
μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την ακύρωση της σύμβασης.  
 
 
 
 
Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης 
 
 
Λίνος Πετρίδης 
Διευθυντής 
 
 
 
 

 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ  
ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ 

ΜΑΖΙ  ΤΑ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6! 

 
 
  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 
Παρακαλούμε όπως υποβάλετε με την προσφορά σας ι  

1. Στη Στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι 
τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 
απαντήσεις. 

 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ»: 

 
(1) η λέξη «ΝΑΙ » σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον 

υποψήφιο Ανάδοχο 
(2) ένας αριθμός σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και 

απαιτεί συμμόρφωση.  
 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα ως ακολούθως: 

 
(1) το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει. ή 
(2) στη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ (ανάλογα με το εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληροίτε ή όχι 

από την Προσφορά), ή 
(3) ένα αριθμητικό μέγεθος. 

 
 

4. Ζητούμενο προϊόν: Φορητός Υπολογιστής (Laptop)  

 

Α/Α Απαιτήσεις – Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση - Προσφορά 

A.1. Γενικά Χαρακτηριστικά   

A.1.1 Κατασκευαστής Να δηλωθεί  

A.1.2 Μοντέλο Να δηλωθεί  

A.1.3 Κωδικός Κατασκευαστή (Part Number) Να δηλωθεί  

A.2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (CPU) Intel i5 ή  
AMD Ryzen 5 

 

Α.2.1 Αριθμός πυρήνων min. 4  

A.2.2 Βασική  Συχνότητα Επεξεργαστή (Processor 
Base Frequency  ) 

min. 1.80 GHz 
 

A.3 Μνήμη (Memory)   

A.3.1 Εγκατεστημένη (Installed) min. 4GB  

Α.4 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (Hard Disk)   



A.4.1 Λογική διεπαφή συσκευής (Logical Device 
Interface) 

NVMe 
 

Α.4.2 Φυσική διεπαφή συσκευής (Physical 
Device Interface) 

U.2 or M.2 
 

A.4.3 Χωρητικότητα (Capacity) min. 240GB  

A.5 Οθόνη (Screen)   

A.5.1 Τύπος (Type)   

Α.5.2 Μέγεθος Οθόνης (Screen Size) min. 15.6”   

Α.5.3 Ανάλυση (Resolution) min. 1280x1024  

A.6 Ενσύρματες Κάρτες Δικτύου (Wired 
Network Adapters) 

 
 

Α.6.1 Μοντέλο Να δηλωθεί  

A.6.2 Υποστηριζόμενη Ταχύτητα Μετάδοσης 
(Supported Transfer Speed) 

min. 1000 Mb/s 
 

A.6.3 Αριθμός Θυρών (Number of Ports) min. 1  

A.6.4 PXE Boot support ΝΑΙ  

A.7 Ασύρματες Κάρτες Δικτύου (Wireless 
Network Adapters) 

 
 

A.7.1 Μοντέλο Να δηλωθεί  

A.7.2 Πρότυπο ασύρματης επικοινωνίας 
(Wireless networking standard) 

802.11a/b/g/n/ac 
 

Α.7.3 Υποστηριζόμενη έκδοσή προτύπου 
Bluetooth (Supported Bluetooth version) 

min. BT4.1  
 

A.8 Λειτουργικό Σύστημα (Operating System )   

A.8.1 Windows 10 ΝΑΙ  

A.9 Πληκτρολόγιο (Keyboard)   

Α.9.1 Διάταξη πληκτρολογίου (Keyboard Layout) US or UK  

A.10 Κάμερα (Camera)   

A.10.1 Ενσωματωμένη στην οθόνη (Integrated in 
the screen bezel) 

Να δηλωθεί 
 

A.11 I/O   

A.11.1 Θύρες τύπου USB 3.1 (USB 3.1 ports) min. 2  

A.11.2 Θύρες τύπου USB-C USB 3.1 or 
Thunderbold  (Type-C ports USB3.1 or 
Thunderbold) 

Να δηλωθεί 
 



Α.11.3 Θύρα HDMI 1.4 (HDMI 1.4 port) min. 1  

A.11.4 Θύρα ακουστικών/μικροφώνων 
(Headphone/microphone combo jack) 

OXI 
 

A.12 Χαρακτηριστικά Επέκτασης (Expansion 
Features)  

 
 

Α.12.1 Δυνατότητα σύνδεσης σε σταθμό 
σύνδεσης μέσω αποκλειστικής θύρας 
(Ability to connect to docking station via 
dedicated port) 

OXI 

 

A.12.2 Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης 
μέσω δικτύου                                              
Out-of-band (ΟΟB)management capability 

ΝΑΙ 
 

A.13 Φυσικά Χαρακτηριστικά (Physical 
Specifications) 

 
 

A.13.1 Βάρος (Weight) max. 2.5 kg  

A.14 Τροφοδοσία (Power)   

A.14.1 Εύρος τάσης εισόδου (Input Voltage  
Range) 

220-240 VAC 
 

A.14.2 Ρευματολήπτης καλωδίου τροφοδοσίας 
(Power Cable plug)  

BS1363 
 

Α.14.3 Χωρητικότητα μπαταρίας (Battery 
capacity) 

min. 50Wh  
 

A.15 ΕΓΓΥΗΣΗ (WARRANTY)   

A.15.1 Τριετής σε ανταλλακτικά και εργατικά (3 
years parts and labor) 

ΝΑΙ  

 

5. Ζητούμενο προϊόν: Εκτυπωτής (Laser Printer) 

 

Α/Α Απαιτήσεις – Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση - Προσφορά 

Β.1 Γενικά Χαρακτηριστικά   

Β.1.1 Κατασκευαστής Να δηλωθεί  

Β.1.2 Μοντέλο Να δηλωθεί  

Β.1.3 Κωδικός Κατασκευαστή (Part Number) Να δηλωθεί  

Β.1.4 Τύπος Εκτύπωσης Λεϊζερ  

Β.1.5 Είδος Εκτύπωσης Ασπρόμαυρο  

Β.1.6 Μέγεθος Εκτύπωσης Α4  



Β.2 Λειτουργικό Σύστημα (Driver 
Compatibility ) 

 
 

Β.2.1 Windows 10 ΝΑΙ  

Β.3 I/O   

Β.3.1 Θύρες τύπου USB 3.1 (USB 3.1 ports) NAI  

Β.4 Τροφοδοσία (Power)   

Β.4.1 Εύρος τάσης εισόδου (Input Voltage  
Range) 

220-240 VAC 
 

Β.4.2 Ρευματολήπτης καλωδίου τροφοδοσίας 
(Power Cable plug)  

BS1363 
 

Β.5 ΕΓΓΥΗΣΗ (WARRANTY)   

Β.5.1 Τριετής σε ανταλλακτικά και εργατικά (3 
years parts and labor) 

ΝΑΙ  

 

 

Απαιτούμενο 
Προϊόν 

Ποσότητα Προσφερόμενα Προϊόντα 
Τιμή Μονάδας 

εξαιρουμένου. ΦΠΑ (€) 

Φορητός 
Υπολογιστής 

(Laptop) 
16   

Εκτυπωτής 
(Laser Printer) 

16   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  

 

 
 
Ονοματεπώνυμο Προσφοροδότη:  ________________________________ 
 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Προσφοροδότη: ________________________________ 
 
Α.Δ.Τ. Προσφοροδότη:    __________________ 
 
 
 
Υπογραφή Προσφοροδότη:  ________________________________ 
 
Ημερομηνία Υπογραφής :  __________________ 


