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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  

Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια 

Ανταλλακτικών Πληροφορικής - κωδ. CPV: 30237200-1για 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 3
ης

 Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, 

Τ.Κ. 546 23,Θεσσαλονίκη. 

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 443/16.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΤΝΞΟΡΕΠ-

ΒΚ1) Απόφαση Διοικητή περί έγκρισης Διενέργειας της παραπάνω προμήθειας προϋπολογισμού δαπάνης 

#4.400,00 €# μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (σύνολο με Φ.Π.Α. #5.456,00€ #) και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής 

(χαμηλότερη τιμή), με CPV: 30237200-1. 

Η πληρωμή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 11928/09.03.2020 (ΑΔΑ 

688ΡΟΡΕΠ-ΔΡ3 ΚΑΕ 7123.01) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού 

5.456,00€ (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. Διεύθυνση: 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 ΙΙΙ), 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 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
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Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη  

οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης». 

Γλώσσα:  Ελληνική 

Προϋπολογισμός: 5.456,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός κλειστού φακέλου με την ένδειξη: 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για προμήθεια Ανταλλακτικών Πληροφορικής - κωδ. CPV: 30237200-1 

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: Τρίτη 07.04.2020 και ώρα 14.30 μμ 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 08.04.2020 και ώρα 10:00 π.μ. 

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)τηλ. 2313320537. 

 

 

 Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) 

 

 Δρ. Μπογιατζίδης Παναγιώτης 

 

20PROC006463947 2020-03-20



 

Ειδικοί όροι της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

Για την προμήθεια Ανταλλακτικών Πληροφορικής - κωδ. CPV: 30237200-1 για τις ανάγκες της Κεντρικής 

Υπηρεσίας και των φορέων Π.Φ.Υ. αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισμού δαπάνης 

#5.456,00€# 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 Ανταλλακτικών Πληροφορικής - κωδ. CPV: 30237200-1για 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 και στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού του παραρτήματος Ι΄. 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
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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 ΙΙΙ΄ τουπαρόντος. 

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. 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. 

4. Οικονομική Προσφορά. 

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 παραρτήματοςΑ΄. 

• 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 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για Την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθειας Ανταλλακτικών Πληροφορικής - κωδ. CPV: 30237200-1 

 Για Τις Ανάγκες Της Κεντρικής Υπηρεσίας και Των Φορέων Π.Φ.Υ. Αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε 

Μακεδονίας 

Αναθέτουσα Αρχή: 3
η
 Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Δ/Νση Οικονομικής Οργάνωσης Και 

Υποστήριξης, Τμήμα Προμηθειών, Αριστοτέλους 16, Τκ 54623, Θεσσαλονίκη, 4ος Όροφος 

Τα Στοιχεία Του Προσφέροντος Οικονομικού Φορέα: 

(Επωνυμία, Διεύθυνση, Ο Αριθμός Τηλέφωνου, Τηλεομοιοτυπίας (Α) Και Η Ηλεκτρονική Του Διεύθυνση (Al). 

(Σε Περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων Πρέπει Να Αναγράφονται Τα Πλήρη Στοιχεία Όλων Των 

Μελών Της, Καθώς Και Τα Στοιχειά Του Εκπροσώπου Τους) 
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προμήθειας και μεταφοράς του υπό προμήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδειχθεί στον 

προμηθευτή από την ΑναθέτουσαΑρχή. 

• Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό 

προμήθεια είδη και θα βαρύνει την ΑναθέτουσαΑρχή. 

• 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 αναπροσαρμογήςαπορρίπτονται. 

• 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 προτάσεωναυτών. 

• 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 προσφορώνοργάνου. 

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. 

5. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του 

άρ.74 οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά κατά την 

υποβολή της προσφοράς τους: 

(α)  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
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(β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 

που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας 

είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

(γ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΚΑΘΕΠΑΡΑΔΟΣΗΥΛΙΚΟΥΘΑΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙΑΠΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟΠΩΛΗΣΗΣ–

ΔΕΛΤΙΟΑΠΟΣΤΟΛΗΣΑΝΑΛΟΓΑΜΕΤΗΝ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΠΟΥΘΑΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙΣΤΗΝΚΕΝΤΡΙΚΗΑΠΟΘΗΚΗΤΗΣ3ηςΥΠΕ. 

ΤΑΤΙΜΟΛΟΓΙΑΘΑΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙΜΕΤΑΤΗΝΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΜΗ

ΤΡΩΟ 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 πουδιενεργούν 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: 
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α) πρωτόκολλο παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής, β) τιμολόγιο του 

Αναδόχου,γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμήςδ) 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 τριών (3) μηνώναπό την ημέρα υπογραφής της και 

ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ με μονομερές δικαίωμα παράτασης δύο (2) μηνών έως την εξάντληση των 

ποσοτήτων έπειτα από απόφαση της Διοίκησης.  

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 Ι – Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Οι προσφορές μπορούν να πραγματοποιηθούν στο σύνολο των ζητουμένων ειδών ή σε ορισμένα είδη. 

 

Α/Α
  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ
ΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ/ΜΕΓΙΣΤΗΙΣΧΥΣ: 

550WATT/20+4 PIN ATX MAIN POWER 

CABLE/4+4PIN+12V POWER CABLE/4XSATA 

POWER CABLE 

ΤΜΧ 20 35,00 700,00 

2 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ GENUINE DELL OPTIPLEX 

3020 7020 9020 290w / H290am-00 RVTHD 
ΤΜΧ 5 89,00 445,00 

3 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ GENUINE DELL OPTIPLEX 

3050 180W / H180AS-02 DP3DV 

 

ΤΜΧ 5 95,00 475,00 

4 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ GENUINE DELL OPTIPLEX 

3060 5060 INPSIRON 3470 200W / CGFJT 
ΤΜΧ 5 95,00 475,00 

5 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ GENUINE FUJITSU 

SIEMENS ESPRIMO E915 IQ965 SFF 250W / DPS-

250AB-8B GS:01 

 

ΤΜΧ 5 75,00 375,00 

6 
ΚΑΡΤΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ PCI / 512MB 

 
ΤΜΧ 5 40,00 200,00 

7 
ΚΑΡΤΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ AGP 16x/ 512MB 

 

ΤΜΧ 
5 37,00 185,00 

8 

ΚΑΡΤΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝΤΥΠΟΥ PCI-EXPRESS LOW-

PROFILE / 512MB 

 

ΤΜΧ 

5 37,00 185,00 

9 
HDD DOCKING STATION / 2.5’’ & 3.5’’ SATA HDD 

/ 2.5’’ & 3.5’’ IDE HDD / USB 2.0 / USB 3.0 

ΤΜΧ 

2 30,00 60,00 

10 

ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «MICROSOFT WINDOWS 10 

PRO / GR / 32 BITS / 64 BITS» 

 

ΤΜΧ 

10 64,00 640,00 

11 
BARCODE READERS  

 

ΤΜΧ 
6 110,00 660,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 4.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 5.456,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Προϋπολογισμός: 5.456,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

Συνολική 
Αξία Χωρίς 

ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 
24% 

Συνολική Αξία  
Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

   

  

 

 

 

 Ημερομηνία,……../……../2020 

 

 

 ΣΦΡΑΓΙΔΑΚΑΙΥΠΟΓΡΑΦΗΝΟΜΙΜΟΥΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III– ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρου 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 Δελτίου  

Ταυτότητας: 
 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):  
Δ/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 διακήρυξης 

2)  Συμμετέχω στην υπ.αριθμ…………………….………..πρόσκληση ενδιαφέροντος της 3
ης

 ΥΠΕ  για την ανάθεση 

………………………………………………………………… ……….…………………………………. 

3) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

4)  Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να 

έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις, 

6) Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 

 

Ημερομηνία:  

 Ο/Η Δηλ……… 

 

 

 (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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