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ης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο :
Fax
:
E-mail
:

Δαλακούρα Μαρία
2313320537
2310252487
prom@3ype.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια
είκοσι ενός (21) Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και επτά (07) Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων Π.Φ.Υ. αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε. (Μακεδονίας),
προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά στην
Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1681/30-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΛΠΟΡΕΠΒΩΝ) Απόφαση Διοικητή περί έγκρισης Διενέργειας της παραπάνω προμήθειας προϋπολογισμού δαπάνης
#19.775,00€# μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (σύνολο με Φ.Π.Α. #24.521,00€#) και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής
(χαμηλότερη τιμή), με CPV: 30237300-2.

Η πληρωμή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 54963/20-12-2019 (ΑΔΑ:
ΩΤ2ΝΟΡΕΠ-ΙΙ4 Κ.Α.Ε. 7123.01) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού
24.521,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Η παραγγελία του υπό προμήθεια είδους θα γίνει από το Γραφείο Διαχείρισης της Κεντρική Υπηρεσίας της
3ης Υ.Πε. Μακεδονίας, ενώ η παράδοση θα γίνει στην Κεντρική Αποθήκη (ταχ. Ελευθερίας 48, ΤΚ 56123,
Αμπελόκηποι).

Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τους συνημμένους ειδικούς όρους και θα συνοδεύονται
απαραίτητα από την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 107 του Ν.
4497/2017 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα….., νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
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προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβασης».
Γλώσσα: Ελληνική
Προϋπολογισμός: 24.521,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός κλειστού φακέλου με την ένδειξη:
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (σταθερών και φορητών) για τις
ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων Π.Φ.Υ. αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας»
στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Διεύθυνση Αριστοτέλους 16, 3ος όροφος.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 15-01-2020
και ώρα 14.30 μμ
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν.
Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από

08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα

Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23,
Θεσσαλονίκη)  2313320537.

Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)

Δρ. Μπογιατζίδης Παναγιώτης
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Ειδικοί όροι της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (σταθερών και φορητών) για τις ανάγκες της Κεντρικής
Υπηρεσίας και των φορέων Π.Φ.Υ. αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισμού δαπάνης
#24.521,00#€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) οι συνεταιρισμοί
δ) οι κοινοπραξίες προμηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε
αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια:
•

είκοσι ενός (21) Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και

•

επτά (07) Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων Π.Φ.Υ. αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας,

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η προμήθεια αφορά τα ανωτέρω αναφερόμενα είδη όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές
προδιαγραφές του παραρτήματος Α΄ και στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού του παραρτήματος Β΄.
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για Την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Για Την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (σταθερών και
φορητών) Για Τις Ανάγκες Της Κεντρικής Υπηρεσίας Και Των Φορέων Π.Φ.Υ. Αρμοδιότητας 3ης
Υ.Πε Μακεδονίας

Αναθετουσα Αρχη: 3η Υγειονομικη Περιφερεια Μακεδονιας
Δ/Νση Οικονομικης Οργανωσης Και Υποστηριξης, Τμημα Προμηθειων,
Αριστοτελους 16, Τκ 54623, Θεσσαλονικη, 4ος Οροφος

Τα Στοιχεια Του Προσφεροντος Οικονομικου Φορεα:
(Επωνυμια, Διευθυνση, Ο Αριθμος Τηλεφωνου, Τηλεομοιοτυπιας (Fax) Και Η Ηλεκτρονικη Του Διευθυνση
(Email).
(Σε Περιπτωση Ένωσης Οικονομικων Φορεων Πρεπει Να Αναγραφονται Τα Πληρη Στοιχεια Ολων Των
Μελων Της, Καθως Και Τα Στοιχεια Του Εκπροσωπου Τους)

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε δύο αντίγραφα το σύνολο των
κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Πιο
συγκεκριμένα, ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:
1.

Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ΄ του παρόντος.

2.

Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά κεφάλαιο και
παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της πρόσκλησης όσο και τα
συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια) ή δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική
αξιολόγηση.

3.

Πίνακα συμμόρφωσης ο οποίος πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα
με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:
•

Στις στήλες «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» και «ΑΠΑΙΤΗΣΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι,
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

•

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ
εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει
την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν
αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

•

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η
οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές
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των υπηρεσιών, του υλικού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας
εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα
στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των
παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4
Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που
τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην
οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 5)
4. Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η προσφορά του πληροί πλήρως τις
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, β) ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή
(εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης, γ) όλα τα μέρη του
προσφερόμενου υλικού είναι καινούργια και αμεταχείριστα, δ) η προσφορά του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον
ενενήντα (90) ημερών.
5. Οικονομική Προσφορά
Επισημαίνονται τα εξής:
Η προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προυπολογιζόμενη δαπάνη.
•

Οι προσφερόμενη τιμές θα δοθεί σε ευρώ (EURO)/ανά τεμάχιο και θα αναγράφεται αριθμητικώς και
ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και
ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Θα δοθεί τιμή για το υπό προμήθεια είδος, όπως
αυτά περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α΄.

•

Στην τιμή είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες
κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Επιπλέον, στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα
προμήθειας και μεταφοράς του υπό προμήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή
από την Αναθέτουσα Αρχή.

•

Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια
είδη και θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

•

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης.
Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του
προμηθευτή πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της
προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους. Προσφορές που
θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται.

•

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές, δεν θα
ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν
δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους προσφυγής κατά των
προτάσεων αυτών.

•

Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.

•

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, με απόφαση ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, από γνωμοδότηση
του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
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Σύμφωνα με τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/02.03.2011, οι συμμετέχοντες στην διαδικασία της πρόσκλησης
υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν την τιμές του
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς καθώς και τον κωδικό
GMDN με τον οποίο παρακολουθείται. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10)
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο
με ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύμβασης.

Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και προκειμένου να αποδεσμευτεί η εγγύηση καλής
εκτέλεσης, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης καλής λειτουργίας. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής, ξεκινά μετά
την οριστική παραλαβή και η διάρκειά του ορίζεται στην προσφορά του αναδόχου και σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες. Η εγγύηση καλής
λειτουργίας της σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
και επιστρέφεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας,
όπως ορίζεται ανωτέρω, διάστημα κατά το οποίο η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για τη συμμόρφωση του αναδόχου
στις απαιτήσεις της σύμβασης

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ.
ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ).

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του
εξοπλισμού, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της 3ης ΥΠΕ και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία
εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των
απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
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διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή
άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.

Ειδικότερα απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής,
β) τιμολόγιο του Αναδόχου,
γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής.
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του
τιμολογίου πώλησης από τον Ανάδοχο.

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η 3η Υ.ΠΕ. καθίσταται
υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΑΡΧΩΝ».
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν.
4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του
Προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).

Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Προμηθευτή.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα δεσμεύουν τους υποψηφίους για 90 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών. Προσφορές που ορίζουν διαφορετικό χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημέρα υπογραφής της και
ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις,
όπως ισχύουν κάθε φορά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Γενικά Χαρακτηριστικά
Το προτεινόµενο σύστηµα να είναι
επώνυµου κατασκευαστικού οίκου,
σύγχρονης τεχνολογίας µε χρόνο
ανακοίνωσης από Ιανουάριο 2019 ή
νεότερη

Απαίτηση
ΝΑΙ

Όλες οι διακριτές συνιστώσες του
συστήματος να είναι του ίδιου
διεθνούς κατασκευαστή και να
καλύπτονται από τους ίδιους όρους
εγγύησης

ΝΑΙ

Να πληροί πιστοποιήσεις CE

ΝΑΙ

Να πληροί περιβαλλοντικές
προδιαγραφές

>=ENERGY STAR 6.1

Επεξεργαστής
Τύπος

Απαίτηση
>=Intel Core i5 9th generation

Συχνότητα λειτουργίας
Επεξεργαστή (Να αναφερθεί η
συχνότητα λειτουργίας του
Επεξεργαστή)
Μνήµη

>= 2.9 GHz turbo mode

Απαίτηση

Μέγεθος

>= 8GB DDR4

Συχνότητα µνήµης DDR4

>= 2666 MHz

Μέγεθος µέγιστης υποστηριζόµενης
µνήµης DDR4

>=32GB

Τροφοδοτικό

Απαίτηση

Ισχύος

>=180Watt

Εfficiency

>=85%

Καλώδιο τροφοδοτικού

Θα συνοδεύεται από καλώδιο
τροφοδοσίας ρεύµατος για
σύνδεση σε πρίζα schuko

Οπτικός δίσκος

Απαίτηση

DVD±RW Double Layer

ΝΑΙ

Σκληρός δίσκος

Απαίτηση

Τεχνολογίας SSD Μ2

>=256 GB

Μητρική πλακέτα µε:

Απαίτηση

Ενσωµατωµένη Κάρτα
δικτύου 10/100/1000Mbps
GigabitEthernet & Wi Fi

>=1 + 1

Ενσωµατωµένη κάρτα οθόνης

Θύρες

>= Intel® UHD Graphics 630 ή
αντίστοιχων δυνατοτήτων
USB 2.0 ποσότητα ≥ 2, USB 3.0
ποσότητα ≥ 4, (εκ των
οποίων τουλάχιστον 2 USB 3.0 στην
πρόσοψη), >=1
Audio-In, >=1 Audio-Out, >=1 PCI
Express x1, >=1 PCI
Express x16, >=1 RJ-45, >= 1 HDMI

Απάντηση

Παραπομπή
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Οθόνη του ιδίου κατασκευαστή

Απαίτηση του ιδίου κατασκευαστή

Μέγεθος οθόνης

>=19,5”

Τεχνολογίας LED

ΝΑΙ

Ανάλυση

>= 1920 x 1080

Είσοδοι σήµατος

VGA ή HDMI ή και Display Port
Θα συνοδεύεται από καλώδιο
τροφοδοσίας για
σύνδεση σε πρίζα schuko
ρεύµατος, καλώδιο VGA ή και
HDMI
ΝΑΙ του ιδίου κατασκευαστή

Καλώδιο

Ποντίκι USB Optical Mouse

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Γενικά Χαρακτηριστικά

Απαίτηση

Το προτεινόµενο σύστηµα να είναι επώνυµου
κατασκευαστικού οίκου, σύγχρονης τεχνολογίας µε
χρόνο ανακοίνωσης από Ιανουάριο 2019 ή νεότερη

ΝΑΙ

Όλες οι διακριτές συνιστώσες του συστήματος να είναι
του ίδιου διεθνούς κατασκευαστή και να καλύπτονται
από τους ίδιους όρους εγγύησης

ΝΑΙ

Να πληροί πιστοποιήσεις CE

ΝΑΙ
>=ENERGY STAR 6.1

Να πληροί περιβαλλοντικές προδιαγραφές
Επεξεργαστής
Τύπος

>=Intel Core i5 10th generation

Συχνότητα Λειτουργίας Επεξεργαστή. Να αναφερθεί η
συχνότητα λειτουργίας του Επεξεργαστή

>=1,6GHz turbo 4.2GHz

Μνήµη
Μέγεθος

>=8GB DDR4

Συχνότητα µνήµης DDR4

>= 2666 MHz

Μέγεθος µέγιστης υποστηριζόµενης µνήµης DDR4

>=16GB

Τροφοδοτικό

Καλώδιο

<=65Watt
Θα συνοδεύεται από καλώδιο
τροφοδοσίας ρεύµατος για σύνδεση
σε πρίζα schuko

Οπτικός δίσκος
DVD±RW Double Layer

ΝΑΙ

Σκληρός δίσκος
Τεχνολογίας SSD Μ2

>=256 GB

Μητρική πλακέτα µε:
Ενσωµατωµένη Κάρτα δικτύου
10/100/1000MbpsGigabitEthernet
Ασύρµατη Κάρτα ∆ικτύου
Kάρτα οθόνης

>=1
1
>= 2GB αυτόνομη μνήμη

Απάντηση

Παραπομπή
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≥ 2 USB 3.0,
>=1 Audio-In/Out, >=1 RJ-45, VGA,
HDMI,

Θύρες

Bluetooth
Οθόνη
>=15,6”

Μέγεθος οθόνης

>= 1920 x 1080

Ανάλυση

Τεχνολογίας Li-Ion ή αντίστοιχη

Μπαταρία

Ελληνο-λατινικό πληκτρολόγιο
τυπου QWERTY µε µόνιµη
αποτύπωση Ελληνικών και
λατινικών χαρακτήρων σε κάθε
πλήκτρο , αριθμητικό πληκτρολόγιο

Ενσωµατωµένο Πληκτρολόγιο

ΝΑΙ

Ποντίκι USB οπτικό ενσύρµατο

<= 2,2Kg

Βάρος
Εγκατεστηµένο Λειτουργικό Σύστηµα µε γραφικό
περιβάλλον και δυνατότητα σύνδεσης σε Domain
Windows 10 64bit Pro Ελληνικό
Εγκατεστηµένο Λογισµικό Εφαρµογών Γραφείου –
Άδειες (π.χ. επεξεργαστή κειµένου, λογιστικά φύλλα,
παρουσιάσεις κτλ) π.χ. Libre Office

ΝΑΙ – να αναφερθεί (ενηµερωµένο
µε όλα τα updates ως σήµερα)
ΝΑΙ – να αναφερθεί

Εγκατεστηµένο ∆ωρεάν Λογισµικό

Flash Player

ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση

Εγκατεστηµένο ∆ωρεάν Λογισµικό

7zip

ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση

Εγκατεστηµένο Web Browser

ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση

Εγκατεστηµένο δωρεάν λογισµικό Adobe Acrobat
Reader

ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση

Εγκατεστηµένο δωρεάν Antivirus

ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση

Εγγύηση σε έτη από τον κατασκευαστή την επόµενη
εργάσιµη µέρα (NBD)

>=3 On-Site

Η προσφερόµενη εγγύηση –τεχνική υποστήριξη θα
πρέπει να αποδεικνύεται από Επίσηµη ∆ήλωση του
Κατασκευαστή.

ΝΑΙ

Πληκτρολόγιο USB

Εγκατεστηµένο Λειτουργικό Σύστηµα µε γραφικό
περιβάλλον και δυνατότητα σύνδεσης σε Domain
Windows 10 64bit Pro Ελληνικό προεγκατεστηµένο)
Εγκατεστηµένο Λογισµικόεφαρµογών γραφείου –
άδειες (π.χ. επεξεργαστή κειµένου, λογιστικά φύλλα,

Ελληνο-Λατινικό πληκτρολόγιο
τυπου QWERTY µε µόνιµη
αποτύπωση Ελληνικών και
λατινικών χαρακτήρων σε κάθε
πλήκτρο του ιδίου κατασκευαστή
ΝΑΙ – να αναφερθεί
(ενηµερωµένο µε όλα τα updates
ως σήµερα)
ΝΑΙ – να αναφερθεί
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παρουσιάσεις κτλ)π.χ. Libre Office
Εγκατεστηµένο δωρεάν λογισµικό Flash Player

ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση

Εγκατεστηµένο δωρεάν λογισµικό

ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση

7zip

Εγκατεστηµένο Web Browser

ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση

Εγκατεστηµένο δωρεάν
λογισµικόAdobeAcrobatReader

ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση

Εγκατεστηµένο δωρεάν Antivirus

ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση

Εγγύηση σε έτη από τον κατασκευαστή την επόµενη
εργάσιµη µέρα (NBD)

>=3 On-Site

Η προσφερόµενη εγγύηση –τεχνική υποστήριξη θα
πρέπει να αποδεικνύεται από Επίσηµη ∆ήλωση του
Κατασκευαστή

ΝΑΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Γενικά Χαρακτηριστικά
Το προτεινόµενο σύστηµα να είναι
επώνυµου κατασκευαστικού οίκου,
σύγχρονης τεχνολογίας µε χρόνο
ανακοίνωσης >=2019
Να πληροί πιστοποιήσεις CE
Να πληροί περιβαλλοντικές προδιαγραφές

Απαίτηση
ΝΑΙ
ΝΑΙ
>=ENERGY STAR 6.1

Επεξεργαστής

Τύπος
Συχνότητα Λειτουργίας Επεξεργαστή. Να
αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας του
Επεξεργαστή

>=Intel Core i5 10th generation

>=1,6GHz turbo 4.2GHz

Μνήµη
Μέγεθος

>=8GB DDR4

Συχνότητα µνήµης DDR4

>= 2666 MHz

Μέγεθος µέγιστης υποστηριζόµενης
µνήµης DDR4

Τροφοδοτικό

>=16GB

<=65Watt

Απάντηση

Παραπομπή
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Θα συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας
Καλώδιο

ρεύµατος για σύνδεση σε πρίζα schuko

Οπτικός δίσκος
DVD±RW Double Layer

ΝΑΙ

Σκληρός δίσκος
Τεχνολογίας SSD Μ2

>=256 GB

Μητρική πλακέτα µε:
Ενσωµατωµένη Κάρτα δικτύου
10/100/1000MbpsGigabitEthernet

>=1

Ασύρµατη Κάρτα ∆ικτύου

1
>= 2GB αυτόνομη μνήμη

κάρτα οθόνης
≥ 2 USB 3.0,
>=1 Audio-In/Out,
Θύρες
>=1 RJ-45, VGA, HDMI,

Bluetooth
Οθόνη
Μέγεθος οθόνης
Ανάλυση
Μπαταρία

>=15,6”
>= 1920 x 1080
Τεχνολογίας Li-Ion ή αντίστοιχη
Ελληνο-λατινικό πληκτρολόγιο τυπου

Ενσωµατωµένο Πληκτρολόγιο

QWERTY µε µόνιµη αποτύπωση Ελληνικών
και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο
, αριθμητικό πληκτρολόγιο

Ποντίκι USB οπτικό ενσύρµατο
Βάρος
Εγκατεστηµένο Λειτουργικό Σύστηµα µε
γραφικό περιβάλλον και δυνατότητα
σύνδεσης σε Domain Windows 10 64bit Pro
Ελληνικό

ΝΑΙ
<= 2,2Kg
ΝΑΙ – να αναφερθεί (ενηµερωµένο
µε όλα τα updates ως σήµερα)
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Εγκατεστηµένο Λογισµικό Εφαρµογών
Γραφείου – Άδειες (π.χ. επεξεργαστή
κειµένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις
κτλ) π.χ. Libre Office
Εγκατεστηµένο ∆ωρεάν Λογισµικό
Player

Flash

Εγκατεστηµένο ∆ωρεάν Λογισµικό

7zip

Εγκατεστηµένο Web Browser
Εγκατεστηµένο δωρεάν λογισµικό Adobe
Acrobat Reader
Εγκατεστηµένο δωρεάν Antivirus
Εγγύηση σε έτη από τον
κατασκευαστή την επόµενη
εργάσιµη µέρα (NBD)
Η προσφερόµενη εγγύηση –τεχνική
υποστήριξη θα πρέπει να αποδεικνύεται από
Επίσηµη ∆ήλωση του Κατασκευαστή.

ΝΑΙ – να αναφερθεί

ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση
ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση
ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση
ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση
ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση
>=3 On-Site

ΝΑΙ

ΑΔΑ: 6Τ51ΟΡΕΠ-ΕΞ7
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.)

1

Σταθεροί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

21

705,00

14.805,00

2

Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

7

710,00

4.970,00

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

19.775,00

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)

24.521,00

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, T.K. 54623 Θεσσαλονίκη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο
Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο
Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεοµοιότυπου (Fax):

Τηλ:
Οδός

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου (Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς µου:
1) Έλαβα γνώση και αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος
2) Συµµετέχω στην υπ.αριθµ…………..πρόσκληση ενδιαφέροντος της 3ης ΥΠΕ για την
προµήθεια……….………………………………….
3) ∆εν έχω καταδικασθεί µε τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
4) Είµαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις µου, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
5) ∆εν τελώ σε κάποια από τις αναφερόµενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις,
6) ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν µου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού από
διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
7) Είµαι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.
8) Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στην πρόσκληση, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016
9)

Αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του
Ν.4412/2016, όπως έχουν καθοριστεί στην πρόσκληση, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του
ιδίου Νόµου

Ηµεροµηνία:

Ο/Η ∆ηλ………

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι
10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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