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Σάπες, 25/1/2019 
 

 
 
 
 
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού» για τις ανάγκες της 
εταιρείας 
 
 
 
 

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Συνεργασία Ενεργών Πολιτών» στo 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Interregional Social Enterprise Empowerment – Ι-see», 
του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A 
Greece-Bulgaria 2014-2020), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη οικονομική προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου, 

συνολικού προϋπολογισμού Έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με 

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την «προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
λογισμικού και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΜΚΕ 

 
 

Δ/νση:  ΠΑΠΑΔΗΜΑ 70,  
Τ.Κ : 69300, ΣΑΠΕΣ 

Τηλ: 21303519014 
Πληρ/ρίες: κ. Μπεκιαρίδης Γιώργος 
E-mail: acc.greece@gmail.com 
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Τεύχος Πρόσκλησης 
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  

Καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα διαγωνισμού: 

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2018, και ώρα 14.00 

Τόπος Διαγωνισμού: 
Συνεργασία Ενεργών Πολιτών (παράρτημα Αθήνας), Λεωφ. 
Μεσογείων 392, ΤΚ 15342, Αγ Παρασκευή 

 
  



     

3 
 

 
 
Περιεχόμενα: 
  
ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4 
ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4 
ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4 
ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 4 
ΑΡΘΡΟ 5 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 5 
ΑΡΘΡΟ 6 – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 
ΑΡΘΡΟ 7 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 5 
ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 6 
ΑΡΘΡΟ 9 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8 
ΑΡΘΡΟ 10 – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
9 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10 
ΑΡΘΡΟ 12 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ - ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10 
ΑΡΘΡΟ 13 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10 
ΑΡΘΡΟ 14 – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11 
ΑΡΘΡΟ 15 – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ 11 
ΑΡΘΡΟ 16 – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 11 
ΑΡΘΡΟ 17 – ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 11 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 13 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 14 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 16 
 
 
  



     

4 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Συνεργασία Ενεργών Πολιτών» στo 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Interregional Social Enterprise Empowerment – Ι-see», του 
προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A 
Greece-Bulgaria 2014-2020), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσιεύει 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, για την 
επιλογή Αναδόχου, συνολικού προϋπολογισμού Έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομικά προσφορά, 
για την «προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού» σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις της παρούσας πρόσκλησης.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια πέντε (5) ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού 
και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως λεπτομερώς παρατίθενται κατά ποσότητες και τεχνικές 
προδιαγραφές στον πίνακα του Άρθρου 8, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας στα 
πλαίσια υλοποίησης του παραδοτέου D.3.2.2 με τίτλο “Design and development of the online 
support tool”, στo πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Interregional Social Enterprise 
Empowerment – Ι-see», του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – 
Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), που χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Άρθρο 8 της 
παρούσης. 
 
Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί ορίζεται ως της οριστική παράδοση των 
παραγγελλόμενων προϊόντων και σε κάθε περίπτωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8/2/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της 
εταιρείας ενώπιον Επιτροπής, αρμόδιας για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
προσφορών. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €), 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α. 24%, και θα διατεθεί από τις σχετικές πιστώσεις 
του έργου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
Η παράδοση των παραγγελλόμενων προϊόντων θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του 
παραρτήματος που διατηρεί η εταιρεία στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 
392, στον 1ο όροφο, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
ανάθεσης της προμήθειας. 
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ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 
Αναθέτουσα Αρχή είναι η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Συνεργασία 
Ενεργών Πολιτών». 
Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: Παπαδήμα 70, 69300 Σάπες Ροδόπης 

Τηλ: 2130351914 

Φαξ: 2130351914 

Ε-mail: acc.greece@gmail.com 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
v Δημοσίευση Προκήρυξης 

Το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα καταχωρηθεί στην 
Ιστοσελίδα της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ www.activecitizens.eu  
 

v Πληροφορίες 
Διευκρινήσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχονται 
κατά τις ώρες 10:00 – 14:00 τις εργάσιμες ημέρες από τον αρμόδιο υπεύθυνο για το έργο κ. 
Μπεκιαρίδη Γεώργιο. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού ή αναπτύσσουν συναφείς δραστηριότητες. 
 
Στην διαδικασία ανάθεσης δεν γίνονται δεκτοί όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του Π.Δ. 
60/2007 και συγκεκριμένα εάν: 
α) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1). 

β) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 
της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 
31.12.1997, σελ.2). 

γ) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά την έννοια του 
άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48). 

δ) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την 
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του ΠΔ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α). 
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ε) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

στ) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

ζ) καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική διαγωγή τους. 

η) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή 
σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία. 

θ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική 
νομοθεσία. 

 
 
Το περιεχόμενο του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

v Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία θα δηλώνει ο κάθε υποψήφιος ότι: 

§ Έλαβε πλήρη γνώση των όρων της προκήρυξης και των συνημμένων της εγγράφων και 
τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς του αν δεν 
περιλαμβάνει την δήλωση αυτή 

§ Ότι δεν έχει αποκλειστεί τελεσίδικα από διαγωνισμό άλλης Δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ 
ή ΝΠΙΔ και δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις, καθώς και ότι δεν έχει άλλο κώλυμα συμμετοχής στον διαγωνισμό 

§ Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή πτωχευτική 
συνδιαλλαγή 

§ Δεν τελεί σε εκκαθάριση ούτε έχει διοριστεί εκκαθαριστής 
§ Δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση 
§ Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ή ότι έχει προβεί σε ρύθμιση των 

ασφαλιστικών και φορολογικών του υποχρεώσεων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα υπό προμήθεια είδη ορίζονται ως εξής: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (DESKTOP) 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3 τεμάχια 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

 
Επεξεργαστής (συχνότητα): ≥ 3 GHz 
Επεξεργαστής: ≥ Core i5 8ης γενιάς 
Μνήμη (τύπος): DDR4 
Μνήμη (χωρητικότητα): ≥ 8GB 
HDD (χωρητικότητα): ≥ 256 GB 
HDD (τύπος): SSD 



     

7 
 

Κάρτα γραφικών: Intel ή Νvidia 
Κάρτα γραφικών (μνήμη): ≥ 1024 MB 
Δικτύωση Ethernet: 100/1000 Mbps 
USB θύρες: ≥ 4 Ενσωματωμένες, USB 3.1 
Οθόνη (μέγεθος): ≥ 24 inch 
Οθόνη (ανάλυση): ≥ 1920 Χ 1080 
Οθόνη (panel): IPS 
Οθόνη (χρόνος απόκρισης) £ 8ms 
Πληκτρολόγιο: USB, ≥ 105 πλήκτρων GR/EN 
Ποντίκι: USB, optical 
Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro 64bit 
 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOP) 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 τεμάχια 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

 
Επεξεργαστής (συχνότητα): ≥ 1,80 GHz 
Επεξεργαστής: ≥ Core i7 8ης γενιάς 
Μνήμη (τύπος): DDR4 
Μνήμη (χωρητικότητα): ≥ 16GB 
HDD (χωρητικότητα): ≥ 512 GB 
HDD (τύπος): SSD 
Κάρτα γραφικών: Intel ή Νvidia 
Δικτύωση (WiFi) a/b/g/n + AC 
Δικτύωση (Bluetooth) Bluetooth 4.1 
USB θύρες: ≥ 1 USB type C 
Έξοδοι Εικόνας HDMI 
Οθόνη (μέγεθος): 13,3 - 13,9 inch  
Οθόνη (ανάλυση): ≥ IPS 1920 x 1080 
Τύπος Μπαταρίας Li Ion 
WebCam NAI 
Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ (PRINTER) 
 
v ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 τεμάχιο 

v ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

 
Τύπος εκτυπωτή: Laser 
Συνδεσιμότητα Ethernet / USB 
Τύπος Εκτύπωσης Μονόχρωμη 
Ανάλυση Εκτύπωσης £ 4800 x 600 dpi 
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης 
Εκτύπωσης 

≥ 26 σελίδες/λεπτό 

Μέγ. Μέγεθος Χαρτιού Α4 
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Τροφοδοσία Χαρτιού ≥ 200 φύλλα 
Εκτύπωση Διπλής Όψης ΝΑΙ 
 
 

Η Τεχνική πρόσφορά έκαστου συμμετέχοντος θα πρέπει να περιέχει πέραν της αναλυτικής 
περιγραφής των ανωτέρω προϊόντων κατά είδος, ποσότητα, τεχνικά χαρακτηριστικά και τιμή ανά 
μονάδα και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: Τα προς 
προμήθεια είδη είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Θα πρέπει επίσης να παραδοθούν έτοιμα προς 
λειτουργία και σύνδεση μαζί με όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία και διασύνδεσή τους, ήτοι 
καλώδια δικτύου και συνδέσεων, εγχειρίδια λειτουργίας, τους οδηγούς (drivers) των επιμέρους 
συσκευών και όποια άλλα βοηθητικά προγράμματα δίνουν οι κατασκευαστές αυτών καθώς και τις 
απαραίτητες άδειες χρήσης του λειτουργικού συστήματος και κάθε ζητούμενου λογισμικού. Επίσης 
θα πρέπει να παραδοθούν τα επίσημα CD/DVD εγκατάστασης για το λειτουργικό σύστημα και κάθε 
ζητούμενο λογισμικό ώστε να χρησιμοποιηθούν και για την επανάκτηση προγραμμάτων σε 
περίπτωση ανάγκης. Τέλος όλα τα είδη προς προμήθεια θα πρέπει να φέρουν εμφανώς τους 
σειριακούς αριθμούς παραγωγής τους (Serial Numbers) οι οποίοι και θα πρέπει να βεβαιώνονται 
γραπτώς από τον Ανάδοχο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
Η προσφερόμενη τιμή αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως άνευ και συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 
Α/Α 

 
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 
ΣΕ €) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΕ €) 

       
       
       
       
       

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την 8η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 14:00, οικονομική προσφορά, η οποία υποβάλλεται σε ένα (1) ενιαίο 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του Διαγωνιζόμενου 
καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις: 

 
«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
επιλογής αναδόχου για την «προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΜΚΕ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΑΠΑΔΗΜΑ 70, ΤΚ 69300, ΣΑΠΕΣ 
 
Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) 
σφραγισμένους φακέλους. 

 
Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν εξωτερικά την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του Διαγωνιζόμενου, καθώς και τον 
τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του Φακέλου.  

 
Α)  Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει όλα τα ζητούμενα των 

Άρθρων 7 και 8 της παρούσης, που υποβάλλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο 
προσφέροντας. 

 
Β)  Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού την 

υπογεγραμμένη από το αρμόδιο πρόσωπο εκ μέρους κάθε υποψήφιου οικονομική προσφορά 
με βάση τον Πίνακα του Παραρτήματος Γ΄ 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα και όλα τα ποσά που 
αναφέρονται θα πρέπει να είναι σε ευρώ. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση 
για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. 

 
Η οικονομική προσφορά αφορά την τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
παρούσας και θα πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου της 
επιχείρησης. Θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, χωρίς ξύσματα, διορθώσεις τιμών,  
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή μονάδας, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Η τεχνική προσφορά δεν αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου. Τα στοιχεία της 
χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της 
Προκήρυξης κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 8. 
 
Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού απορρίπτονται από την 
διαδικασία. 
 
Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της 
προμήθειας. 
 
Οι προσφορές συμμετοχής υποβάλλονται με οποιαδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην 
γραμματεία της Αναθέτουσας το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 του παρόντος Άρθρου. 
 
Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί διαγωνιζόμενοι που θα υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από το 
φάκελο συμμετοχής, η οποία θα πρωτοκολληθεί κατά τα ανωτέρω. Η Αναθέτουσα εταιρεία δε φέρει 
ευθύνη για τα περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν 
θα παραλάβει φακέλους και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν 
ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής 
των προσφορών τους. Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως 
συνέπεια τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου, ακόμα και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για 
την καθυστέρηση. 
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Οι  προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους κατ΄ελάχιστο για δέκα (10) 
ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο 
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
  
Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα εταιρεία θα απευθύνει 
έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αναφορικά με 
την αποδοχή παράτασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να 
απαντήσουν σχετικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. 
 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης της προμήθειας σε ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη της 
ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  
 
ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου ορίζεται η χαμηλότερη 
οικονομικά προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Άρθρου 8. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ – ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές που θα κατατεθούν έως την Παρασκευή, 8/2/2019 και ώρα 14:00, θα αξιολογηθούν 
από την Επιτροπή Διενέργεια Διαγωνισμού η οποία είναι αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση 
και αξιολόγηση των προσφορών. 
 
Η Επιτροπή κατά την συνεδρίασή της: 
α) θα αποσφραγίσει τους φακέλους οικονομικής προσφοράς μόνον των υποψηφίων που τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι επαρκή 
β) θα επιλέξει την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με το Άρθρο 10 της παρούσας και 
θα συντάξει πρακτικό επιλογής αναδόχου, το οποία θα αποσταλεί για κατακύρωση από το Δ.Σ. της 
εταιρείας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13 : ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
Η επιλογή Αναδόχου και η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Συνεργασίας Ενεργών Πολιτών, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της αρμόδιας 
Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.  
 
Η Συνεργασία Ενεργών Πολιτών δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και 
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική 
διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του 
λόγου στους προσφέροντες.  
 
Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του επιλεγέντος αναδόχου να συνάψει σύμβαση, η 
Συνεργασία Ενεργών Πολιτών μπορεί να καλέσει τον επόμενο μειοδότη.  
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ΑΡΘΡΟ 14 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
Μεταξύ της Αναθέτουσας ΑΜΚΕ και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως 
κατεκυρώθη το έργο, υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό , σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 
Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε 
δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα εταιρεία.  
 
Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση 
που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη 
κατά σειρά η παρούσα Προκήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονομική 
προσφορά του Αναδόχου.  
 
Στο Παράρτημα Δ’ της παρούσας επισυνάπτεται το σχέδιο της σύμβασης που θα καταρτισθεί 
μεταξύ της Αναθέτουσας ΑΜΚΕ και του Αναδόχου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 15 : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ 
 

Τα προς προμήθεια οφείλουν να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Η 
παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή Παραλαβής που θα οριστεί 
από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, η οποία και θα συντάξει σχετικό Πρωτόκολλο 
Παράδοσης – Παραλαβής. έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης από τον αρμόδιο υπεύθυνο για το έργο.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 16 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό έναντι της παραπάνω οριζόμενης 
αμοιβής του, υποχρεούται στην προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Η πληρωμή θα γίνει με μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου εντός 5 εργασίμων 
ημερών από την παράδοση του εξοπλισμού 

 
 

ΑΡΘΡΟ 17 : ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις 
υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ΄ αφορμής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η 
εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ ρητής και έγγραφης αδείας της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 

Ο Φάκελος αυτός εκτός της Τεχνικής Προσφοράς, περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που 
υποβάλλει υποχρεωτικά.  
 
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:  
 
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής 
της προσφοράς του:  

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  
• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων 

έλαβε πλήρη γνώση.  
• Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προς ανάθεση προμήθειας.  
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  
• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας ΑΜΚΕ για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού.  
 
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής 
της προσφοράς του:  
i. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο 
άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 
31.12.1998, σελ. 2), απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE 
L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

ii. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση.  
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iii. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.  

iv. Έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου του έργου και 
συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε 
γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προσφορά του είναι ακριβή.  

v. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση 
της Αναθέτουσας εταιρείας, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 
υπαναχώρησής της.  

vi. Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.  
 
5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει ότι:  
 
i. Η ισχύς της προσφοράς του θα είναι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού  
 
6. Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με 
εκπρόσωπό του.  
 
Τα φυσικά πρόσωπα θα υποβάλλουν βεβαίωση έναρξης εργασιών, από την οποία θα 
προκύπτει συναφής με το αντικείμενο επιχειρηματική δραστηριότητα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα υπό προμήθεια είδη ορίζονται ως εξής: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (DESKTOP) 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3 τεμάχια 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
 
Επεξεργαστής (συχνότητα): ≥ 3 GHz 
Επεξεργαστής: ≥ Core i5 8ης γενιάς 
Μνήμη (τύπος): DDR4 
Μνήμη (χωρητικότητα): ≥ 8GB 
HDD (χωρητικότητα): ≥ 256 GB 
HDD (τύπος): SSD 
Κάρτα γραφικών: Intel ή Νvidia 
Κάρτα γραφικών (μνήμη): ≥ 1024 MB 
Δικτύωση Ethernet: 100/1000 Mbps 
USB θύρες: ≥ 4 Ενσωματωμένες, USB 3.1 
Οθόνη (μέγεθος): ≥ 24 inch 
Οθόνη (ανάλυση): ≥ 1920 Χ 1080 
Οθόνη (panel): IPS 
Οθόνη (χρόνος απόκρισης) £ 8ms 
Πληκτρολόγιο: USB, ≥ 105 πλήκτρων GR/EN 
Ποντίκι: USB, optical 
Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro 64bit 
 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOP) 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 τεμάχια 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

 
Επεξεργαστής (συχνότητα): ≥ 1,80 GHz 
Επεξεργαστής: ≥ Core i7 8ης γενιάς 
Μνήμη (τύπος): DDR4 
Μνήμη (χωρητικότητα): ≥ 16GB 
HDD (χωρητικότητα): ≥ 512 GB 
HDD (τύπος): SSD 
Κάρτα γραφικών: Intel ή Νvidia 
Δικτύωση (WiFi) a/b/g/n + AC 
Δικτύωση (Bluetooth) Bluetooth 4.1 
USB θύρες: ≥ 1 USB type C 
Έξοδοι Εικόνας HDMI 
Οθόνη (μέγεθος): 13,3 - 13,9 inch  
Οθόνη (ανάλυση): ≥ IPS 1920 x 1080 
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Τύπος Μπαταρίας Li Ion 
WebCam NAI 
Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ (PRINTER) 
 
v ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 τεμάχιο 

v ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

 
Τύπος εκτυπωτή: Laser 
Συνδεσιμότητα Ethernet / USB 
Τύπος Εκτύπωσης Μονόχρωμη 
Ανάλυση Εκτύπωσης £ 4800 x 600 dpi 
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης 
Εκτύπωσης 

≥ 26 σελίδες/λεπτό 

Μέγ. Μέγεθος Χαρτιού Α4 
Τροφοδοσία Χαρτιού ≥ 200 φύλλα 
Εκτύπωση Διπλής Όψης ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Προσφέρων: 
 

Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 

ΣΕ €) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΕ 

€) 
       
       
       
       
       

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
 
 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον/ την ……………………………….. για δέκα (10) ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της 

ισχύος της.  

 
Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της τεχνικής προσφοράς (Άρθρο 8 της παρούσας) και το 
περιεχόμενό της. 
 
 
Για τον προσφέροντα  
 
 
 
 
 
(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
Στην Αθήνα σήμερα την ………….……………  
 
μεταξύ αφενός της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ, η οποία έχει τη μορφή Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης και η οποία εδρεύει στο Δήμο 
Σαπών του Νομού Ροδόπης και επί της οδού Παπαδήμα, αριθ. 70, ΤΚ 69300, με ΑΦΜ 800281587, 
ΔΟΥ Κομοτηνής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της κ. Μπεκιαρίδη Γεώργιο, 
καλούμενη εφ’ εξής στο παρόν χάριν συντομίας η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΜΚΕ 
 
και αφετέρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
………………………………………………………………………… που εδρεύει στη 
…………………………………… επί της …………………………, με ΑΦΜ ………………….. ΔΟΥ 
……………………. και εκπροσωπείται νομίμως από τον/τους ……………………………………, 
καλούμενη εφ’ εξής στο παρόν χάριν συντομίας ο Ανάδοχος,  
 
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 
 
 
Άρθρο 1 – Αντικείμενο 
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνει την «προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού», που ανατίθεται στα πλαίσια 
υλοποίησης του παραδοτέου D.3.2.2 με τίτλο “Design and development of the online support 
tool” του έργου με τίτλο «Interregional Social Enterprise Empowerment – Ι-see», του 
προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A 
Greece-Bulgaria 2014-2020), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
Άρθρο 2 – Διάρκεια 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 28/2/2019.  
 
 
Άρθρο 3 – Αμοιβή 
Ως αμοιβή της αντισυμβαλλόμενης ορίζεται η τελική προσφορά του εντολοδόχου 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ……………………… (……….€ ) ευρώ (με  Φ. Π. Α. 24%).  
 
Η πληρωμή της αξίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 
Άρθρο 4 – Υποχρεώσεις αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι τα προς προμήθεια είδη είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 
2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας σε σχέση με την προμήθεια του εξοπλισμού. 
3. Ο Ανάδοχος εγγυάται για την προμήθεια των απαιτούμενων ειδώς προς προμήθεια που 

περιέγραψε στην Προσφορά του, καθώς επίσης και για την συνάφεια των τεχνικών 
χαρακτηριστικών τους. 

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει όλα τα είδη προς προμήθεια έτοιμα προς λειτουργία και 
σύνδεση μαζί με όλα τα απαραίτητα απάρτια για την λειτουργία και διασύνδεσή τους, ήτοι 



     

18 
 

καλώδια δικτύου και συνδέσεων, εγχειρίδια λειτουργίας, τους οδηγούς (drivers) των επιμέρους 
συσκευών και όποια άλλα βοηθητικά προγράμματα δίνουν οι κατασκευαστές αυτών καθώς και 
τις απαραίτητες άδειες χρήσης του λειτουργικού συστήματος και κάθε ζητούμενου λογισμικού. 
Επίσης θα πρέπει να παραδώσει τα επίσημα CD/DVD εγκατάστασης για το λειτουργικό 
σύστημα και κάθε ζητούμενο λογισμικό ώστε να χρησιμοποιηθούν και για την επανάκτηση 
προγραμμάτων σε περίπτωση ανάγκης.  

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να βεβαιώσει γραπτώς τους σειριακούς αριθμούς παραγωγής (Serial 
Numbers) κάθε αντικειμένου προς προμήθεια. 

6. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να 
υποκαθίσταται από τρίτο. Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα ΑΜΚΕ δικαιούται να 
προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου.  

Παραδοτέα Είδη 
Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της ανατιθέμενης προμήθειας οφείλει να παραδώσει εντός 15 ημερών στο 
παράρτημα της Αναθέτουσας ΑΜΚΕ, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μεσογείων 392 στην Αγία 
Παρασκευή Αττικής, τα ακόλουθα είδη με τα συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιέγραψε 
στην τεχνική του προσφορά :  
 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 
 
Άρθρο 5 – Λύση σύμβασης 
Η σύμβαση λύεται κατόπιν καταγγελίας της από την Αναθέτουσα ΑΜΚΕ λόγω υπαιτιότητας του 
Αναδόχου. Ανεξάρτητα από άλλες προβλέψεις της σύμβασης, λόγοι υπαιτιότητας του Αναδόχου 
θεωρείται ότι συντρέχουν ιδίως εάν ο Ανάδοχος δεν παραδώσει τα προβλεπόμενα είδη και 
ποσότητες αυτών, δεν τηρεί τους προβλεπόμενους χρόνους παράδοσης, παραδίδει είδη που δεν 
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και γενικά δεν εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του ή παραβιάζει οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης. Η Αναθέτσουσα 
ΑΜΚΕ, πριν προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης θα ενημερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο για 
τους λόγους και την πρόθεση της να καταγγείλει την σύμβαση, θέτοντας την άμεσα απορριπτέα. 
Εάν παρόλα αυτά ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών, η Αναθέτουσα 
ΑΜΚΕ δικαιούται να προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης και στην κήρυξη του Αναδόχου ως 
έκπτωτου.  
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, οφείλεται στον Ανάδοχο μόνο το τίμημα που αντιστοιχεί 
στο αντίτιμο των ειδών που παρέδωσε, ενώ κάθε άλλη αξίωση του για μέρος αυτών που δεν έχει 
παραδώσει ή δεν έχει παραδοθεί προσηκόντως σύμφωνα με την σύμβαση, όπως και για θετικές ή 
αποθετικές ζημίες, ρητά αποκλείεται. 
Η σύμβαση λύεται αυτόματα με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 της παρούσας. 
 
 
Άρθρο 6 – Επίλυση Διαφορών  
Σε περίπτωση που ανακύψουν διαφωνίες μεταξύ της Αναθέτουσας ΑΜΚΕ και του Αναδόχου κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να 
επιλύσουν τα θέματα με καλή πίστη και σε πνεύμα συνεργασίας. Κατά τόπο αρμόδια για την 
επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς δεν επιλυθεί κατά τα ανωτέρω, είναι τα καθ' ύλη αρμόδια 
δικαστήρια της Κομοτηνής.  
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Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 
προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά 
τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 
 
Άρθρο 7– Λοιποί Όροι  
Η σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη και στοιχεία, τα οποία ορίζονται ως συμβατικά, 
συνυπογράφονται από τα μέρη, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και η σειρά ισχύος αυτών σε 
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους έχει ως ακολούθως :  
α) η παρούσα Σύμβαση Ανάθεσης, με τον επισυναπτόμενο ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, ΠΙΝΑΚΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
Συμφωνητικού αυτού.  
β) η από 25/1/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
Η σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μόνον εγγράφως με την κοινή συμφωνία των μερών 
 
 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίγραφα (ένα για το κάθε μέρος), αναγνώσθηκε 
και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 
 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για την  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 

O Πρόεδρος 
Μπεκιαρίδης Γεώργιος 

Για τον Ανάδοχο 

 
 


