
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  (τμηματική)  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (Α΄Τμήμα): α) τριών φορητών υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένου 

λογισμικού και περιφερειακών),κωδικός cpv: 30213000-5,  β) ενός 

πολυμηχανήματος γραφείου, cpv: 30122000-0 , γ) ενός server για τη δικτύωση 

υπολογιστών εργασίας, cpv: 3000000-9 και  (Β΄Τμήμα) :  δικτύωση και καλωδίωση 

χώρου  cpv: 32421000-0 , για τον εξοπλισμό της Κοινωνικής Υπηρεσίας της ΑΡΣΙΣ  

(Μοναστηρίου 12) στο πλαίσιο του  έργου:  “ ΣΥΝ- Άνθρωπος “ με κωδικό ΟΠΣ  

5010492   και Ενάριθμο 2018ΕΠ00810041 

 

προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο 

 

αρ. πρ. : 10962/25-04-2019 

 

 

Θεσσαλονίκη,      25 Απριλίου 2019 

 

Θέμα: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων  που εδρεύει στην Αθήνα, 

οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και διατηρεί παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, οδός Λέοντος 

Σοφού 26 & Εγνατία, προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών με την με Α.Π. 

10962/25-04-2019  Τμηματική πρόσκληση για  την προμήθεια α) τριών φορητών 

υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένου λογισμικού και περιφερειακών),κωδικός 

cpv: 30213000-5 β) ενός πολυμηχανήματος γραφείου, cpv: 30122000-0 , γ) ενός server 

για τη δικτύωση υπολογιστών εργασίας, cpv: 3000000-9 και  Β΄Τμήμα: δικτύωση 

και καλωδίωση χώρου  cpv: 32421000-0  συνολικού προϋπολογισμού 5.940,00€, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, στο πλαίσιο του έργου  ΣΥΝ-Άνθρωπος το 

οποίο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 

2014-2020” με κριτήριο ανάθεσης  την οικονομικότερη προσφορά. 

__________________________ 

Α. Διαδικασία Πρόσκλησης 

Δυνάμει της με αριθ.   1/προσ-υπολογ/2019 απόφασης των νόμιμων εκπροσώπων της, 

η αναθέτουσα αρχή προσφεύγει στην διαδικασία  πρόσκλησης ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  Α΄Τμήμα : α) τριών φορητών 

υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένου λογισμικού και περιφερειακών),κωδικός 

cpv: 30213000-5 β) ενός πολυμηχανήματος γραφείου, cpv: 30122000-02 , γ) ενός server 

για τη δικτύωση υπολογιστών εργασίας, cpv: 3000000-9 και  Β΄Τμήμα: για τη 



 

 

 

 

 

δικτύωση και καλωδίωση χώρου  cpv: 3292100-0 , για τον εξοπλισμό της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας της ΑΡΣΙΣ  (Μοναστηρίου 12) στο πλαίσιο του  έργου:  

“ ΣΥΝ- Άνθρωπος “ το οποίο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

“Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” με κριτήριο ανάθεσης  την οικονομικότερη 

προσφορά  και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά. 

 

Χρόνος και Τόπος υλοποίησης της προμήθειας : 

Τα προς προμήθεια είδη θα  παραδοθούν μέχρι την 30.05.2019   στα γραφεία της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας της ΑΡΣΙΣ  (oδός Μοναστηρίου 12 ) , Θεσσαλονίκη . 

 

 Τρόπος πληρωμής: 

Η πληρωμή για την προμήθεια θα γίνει με την παράδοση και εγκατάσταση των προς 

προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση της έκδοσης των σχετικών παραστατικών από 

τον ανάδοχο (πχ. τιμολόγιο, δελτίο αποστολής) και την υπογραφή κάθε αναγκαίου 

εγγράφου από τους συμβαλλομένου και μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής. 

1. Κριτήριο Επιλογής 

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά θα προσδιοριστεί στη βάση που θα προκύψει από την 

αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων που δεν 

αποκλείστηκαν. 

 

Η αναθέτουσα θα προβεί στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και οικονομικών 

προσφορών των  συμμετεχόντων  με βάση την οικονομικότερη προσφορά  και κριτήριο 

για την κατακύρωση της σχετικής προμήθειας είναι η χαμηλότερη καθαρή τιμή του 

προσφέροντος για το σύνολο της προμήθειας άνευ Φ.Π.Α. 

Ο κάθε προσφέρων μπορει να υποβάλει είτε ξεχωριστή προσφορά για κάθε τμήμα της 

πρόσκλησης ή και για τα δύο .  

 

2. Αντικείμενο Σύμβασης 

Η προμήθεια και εγκατάσταση των  αναφερόμενων στον ακόλουθο πίνακα: 

Τμήμα Ά: Εξοπλισμός Υπολογιστών και μηχανών Γραφείου 

 

Περιγραφή Προμήθειας Ποσότητα 



 

 

 

 

 

 

 

 

Φορητοί Υπολογιστές 

συμπεριλαμβανομένου λογισμικού και 

περιφερειακών 

3 

Πολυμηχάνημα Γραφείου με δυνατότητες 

δημιουργίας αρχείου, εκτύπωσης εγγράφων 

κλπ 

1 

Server για τη δικτύωση υπολογιστών 

εργασίας, την ομαλή διενέργεια εργασιών 

και την ασφαλή διατήρηση ηλεκτρονικών 

αρχείων του έργου 

1 

 Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανουμένου 

ΦΠΑ 

3.940,00€ 

Τμήμα ΄Β: Δικτύωση και Καλωδίωση Χώρου 

Περιγραφή Προμήθειας Ποσότητα 

UTP 300m 

Rack 12U 1 

Patch panel 1 

Amphenol-τερματισμοί 1 

Switch 2 

Patch cord 10 

Εργασία εγκατάστασης 1 

Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανουμένου 

ΦΠΑ 

2.000,00€ 

Προϋπολογισμός Τμήμα Ά και ΄Β 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

5.940,00€ 

 

3. Στοιχεία Προσφοράς & Δικαιολογητικά 

 

1) Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους αναδόχους θα πρέπει να 

γίνει έως την 



 

 

 

 

 

 

Πέμπτη 2 Μαϊου 2019 και ώρα 14:00 στο  Παράρτημα της Οργάνωσης  (οδός  

Ιουστινιανού αριθ. 11 Θεσσαλονίκη), με κάθε πρόσφορο μέσο: είτε εγγράφως στο 

υποκατάστημα της αναθέτουσας οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη, είτε με αποστολή φαξ 

στον αριθμό 2310 526150, είτε με αποστολή επιστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του παραρτήματος υπόψη της Υπεύθυνης της  π ράξης Κλειώ 

Σαββάκη , email: infothes@arsis.gr με την ένδειξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

Α΄Τμήμα : α) τριών φορητών υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένου λογισμικού 

και περιφερειακών),κωδικός cpv: 30213000-5 β) ενός πολυμηχανήματος γραφείου, 

cpv: 30122000-02 , γ) ενός server για τη δικτύωση υπολογιστών εργασίας, cpv: 

3000000-9 και  Β΄Τμήμα: δικτύωση και καλωδίωση χώρου  cpv: 3292100-0 , για τον 

εξοπλισμό της Κοινωνικής Υπηρεσίας της ΑΡΣΙΣ  (Μοναστηρίου 12) στο πλαίσιο 

του  έργου:  “ ΣΥΝ- Άνθρωπος “ με κωδικό ΟΠΣ  5010492   και Ενάριθμο 

2018ΕΠ00810041 

  

 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους 

κατωτέρω υπό δ) πίνακα τεχνικών προδιαγραφών και υπό ε) πίνακα οικονομικής 

προσφοράς του  προσφέροντος καθώς και   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: 

 

    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 (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές      δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης- πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

συμβουλίου της 13ης ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ l 164 

της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 



 

 

 

 

 

 

 

 

όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

i. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 

1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ l 309 της 25.11.2005, σ. 15), η 

οποία ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (α` 

166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/εε του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του συμβουλίου (ΕΕ l 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (α` 215). 

ii. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 

της δόλιας χρεοκοπίας. 

η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο 

εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γγ) στις 

περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.». 

iv. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση (σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων) και επίσης ότι 

δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, προ- πτωχευτική 

διαδικασία, εξυγίανση ή άλλη ανάλογη διαδικασία (σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών 



 

 

 

 

 

προσώπων). Δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει 

ή ειδική εκκαθάριση του ν 1892/1990, όπως ισχύει ή άλλη ανάλογη κατάσταση (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλη 

ανάλογη κατάσταση (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

v. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο/επαγγελματικό μητρώο ή στα μητρώα 

του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή ότι έχει 

προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος (για τα φυσικά πρόσωπα) και διαθέτει συναφή 

επαγγελματική δραστηριότητα. τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι 

είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους και το ειδικό τους 

επάγγελμα. 

vi. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 

αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του 

ιδιότητα. 

vii. δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος 

και είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των 

υποχρεώσεών του προς τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα. 

viii. δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την 

παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με την 

ανταπόκρισή του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του και δεν έχει καταδικαστεί με 

αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα αγορανομικού κώδικα σχετικό με 

την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. 

ix. δεν τελεί υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων 

x. έλαβε σαφή γνώση του εύρους, του αντικειμένου του έργου τόσο 

ποσοτικά όσο και ποιοτικά , και συνέταξε την προσφορά 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων 

έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι 

τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή. 

xi. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα 

απορρέει από  οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 

ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 

υπαναχώρησής της. 

xii. θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους 



 

 

 

 

 

 

 

 

σκοπούς της πρόσκλησης τα στοιχεία που τυχόν θα τεθούν υπόψη 

του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

xiii. τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται προς όλες τις 

υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για τα 

συγκεκριμένα προϊόντα, βάσει των κοινοτικών και εθνικών 

διατάξεων. 

σε περίπτωση νομικών προσώπων, την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο κατά 

περίπτωση  νόμιμος εκπρόσωπός τους (δηλαδή όποιος έχει κατά περίπτωση 

δικαίωμα και εξουσία  δέσμευσης της εταιρείας, σύμφωνα με το ισχύον 

πιστοποιητικό εκπροσώπησης της  εταιρείας). 

 

επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) 

και την υπογραφή του προσφέροντος (ή του νόμιμου κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

νομικού προσώπου). 

2) η  συμμετοχή για την υποβολή προσφορών σε σχέση με την  παρούσα  

πρόσκληση είναι ανοικτή, επί ίσοις  όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές και 

οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση. 

3) η διαδικασία ελέγχου των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της 

αναθέτουσας αρχής, στην προαναφερόμενη διεύθυνση, εντός τεσσάρων 

εργάσιμων ημερών από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία (02- 05-2019 )  

και ώρα 14:00 π.μ. και κριτήριο για την κατακύρωση του αναδόχου με την  

οικονομικότερη προσφορά 

η αναθέτουσα αρχή διά των αρμοδίων οργάνων της , θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες 

προσφορές και θα αναθέσει την πορμήθεια στον προσφέροντα την οικονομικότερη  

προσφορά.  Θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών  και η  συνολική 

τιμή χωρίς ΦΠΑ. Υποβληθείσες προσφορές που υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα 

δαπάνη θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

4) Ο   προσφέρων  που θα αναδειχθεί από την παραπάνω διαδικασία  θα 

ενημερώνεται άμεσα από την αναθέτουσα αρχή με κάθε μέσο (τηλεφωνικά, 

μέσω φαξ ή email) ώστε να προσκομίσει (μέσω φαξ ή email κατά τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 1) εντός πέντε (5) ημερών τα κάτωθι 

δικαιολογητικά προς άμεση υπογραφή της συμβάσεως: 

 

Πριν από την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, ο  προσφέρων που κηρύχθηκε ως 



 

 

 

 

 

προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά προς 

απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 

 

για την πλήρωση των απαιτήσεων της παρ.1 του άρθρου 73: 

 

 απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστικό ή διοικητικών αρχών του κράτους - μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος    ο                                              

ανάδοχος 

σημειώνεται ότι η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου βαρύνει αα) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ε.π.ε.) και προσωπικών εταιρειών  (ο.ε. 

και ε.ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (α.ε.), τον 

διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 

 

 

για την πλήρωση των απαιτήσεων της παρ.2 του άρθρου 73: 

 

1) αποδεικτικό  ασφαλιστικής ενημερότητας από τους

 αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς  και επιπλέον 

υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην 

περίπτωση που ο προμηθευτής έχει την εγκατάστασή του ή 

απασχολεί προσωπικό στην Ελλάδα, η υπεύθυνη δήλωση αφορά 

τους οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης). 

 

2) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  από την αρμόδια 

φορολογική αρχή. , καθώς και 

 

 α) αντίγραφο τελευταίου υποβληθέντος εντύπου E3 ή τελευταίου 

δημοσιευμένου  ισολογισμού (αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται 

στη σύνταξη ισολογισμού 

 β) πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως εκδόσεως μέχρι 6 μηνών πριν την 

ημερομηνία κατάθεσής του στην αναθέτουσα αρχή από το αρμόδιο πρωτοδικείο. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

σε περίπτωση νομικών προσώπων, τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν και τα 

 δικαιολογητικά σύστασής τους και συγκεκριμένα: 

Τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους και 

συγκεκριμένα: 

α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: 

1) ΦΕΚ σύστασης, 

2) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού. 

3) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (από το ΓΕΜΗ)   

4) α. Βεβαίωση περί τροποποιήσεων του καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας 

από την αρμόδια υπηρεσία (από το ΓΕΜΗ) 

     β. Πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρίας (δεν έχει κατατεθεί 

Δικόγραφο/δεν έχει εκδοθεί Απόφαση για Λύση της εταιρείας)  από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο,  το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

 

β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε.: 

1) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με όλες τις μέχρι σήμερα 

τροποποιήσεις. 

2) α. Πιστοποιητικό περί των τροποποιήσεων του καταστατικού (Γενικό 

Πιστοποιητικό)  (από το ΓΕΜΗ) 

     β. Πιστοποιητικό (Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας)  περί μη λύσης της 

εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής προσφορών (από το ΓΕΜΗ) 

     γ. Πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρίας (δεν έχει κατατεθεί 

Δικόγραφο/δεν έχει εκδοθεί Απόφαση για Λύση της εταιρείας)  από το αρμόδιο 

πρωτοδικείο,  το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

γ. Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε. 

1) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με όλες τις μέχρι σήμερα 

τροποποιήσεις  

2) α. Πιστοποιητικό περί των τροποποιήσεων του καταστατικού (Γενικό 

Πιστοποιητικό)  (από το ΓΕΜΗ) 

    β. Πιστοποιητικό (Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας)  περί μη λύσης της 

εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 



 

 

 

 

 

ημερομηνία υποβολής προσφορών (από το ΓΕΜΗ) 

3) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (από το ΓΕΜΗ) 

 

Μόνο στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 

ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, ως αντίκλητος, απαιτείται έγγραφο του Νόμιμου 

Εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να 

περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 

υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς με θεωρημένο το 

γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδια αρχή και υπογραφή της σύμβασης. 

Νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες υποβάλλουν τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής 

τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

δ. Εάν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός: 

1) Τα δικαιολογητικά σύστασής του. 

2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα, η οποία 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. 

ε. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, καταθέτει Έναρξη Επιτηδεύματος και 

τις μεταβολές του από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 

στ. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει: 

1) Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

του παρόντος άρθρου 7, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

2) Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το 

οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ 

Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό, 

3) Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

 Θα συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 

 Θα αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το 

μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει 

κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Θα δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση 

όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

 Θα δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για 

την εκπλήρωση του Έργου, 

 Θα ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) 

κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 

συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Τμήμα Ά: Εξοπλισμός Υπολογιστών και μηχανών Γραφείου 

Περιγραφή Προμήθειας Ποσότητα 

Φορητοί Υπολογιστές 

συμπεριλαμβανομένου λογισμικού και 

περιφερειακών 

3 

Πολυμηχάνημα Γραφείου με δυνατότητες 

δημιουργίας αρχείου, εκτύπωσης εγγράφων 

κλπ 

1 

Server για τη δικτύωση υπολογιστών 

εργασίας, την ομαλή διενέργεια εργασιών 

και την ασφαλή διατήρηση ηλεκτρονικών 

αρχείων του έργου 

1 

 Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανουμένου 

ΦΠΑ 

3.940,00€ 

Τμήμα ΄Β: Δικτύωση και Καλωδίωση Χώρου 

Περιγραφή Προμήθειας Ποσότητα 

Καλώδιο δικτύου UTP 300m 

Rack 12U 1 



 

 

 

 

 

Patch panel 1 

Amphenol-τερματισμοί 1 

Switch 2 

Patch cord 10 

Εργασία εγκατάστασης δικτύου 1 

Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανουμένου 

ΦΠΑ 

2.000,00€ 

Προϋπολογισμός Τμήμα Ά και ΄Β 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

5.940,00€ 

 

 

 

δ) πίνακας τεχνικών προδιαγραφών 

 

Φορητοί Υπολογιστές  

α/

α 
προδιαγραφες ποσοτητα 

απαιτησ

η 

απαντησ

η ναι/όχι 

Παρατηρήσε

ις 

 
αριθμός αναγκαίων 

μονάδων 
3 ναι 

  

1 
επεξεργαστής 

κατασκευαστής intel 
 ναι 

  

2 

μοντέλο επεξεργαστή 

core i3, 8ης γενιάς ή και 

παραπάνω 

 ναι 

  

3 
ταχύτητα επεξεργαστή 

τουλάχιστον 2 ghz 
 ναι 

  

4 

σκληρός δίσκος 

τουλάχιστον hdd 500gb 

ή/και 128 gb ssd 

 ναι 

  

5 
διαγώνιος οθόνη led  ή 

tft 15,6 
 ναι 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

6 τύπος οθόνης led ή tft  ναι   

7 
ανάλυση οθόνης 

τουλάχιστον 1.366 x 768 
 ναι 

  

8 

μνήμη τουλάχιστον 4GB 

με δυνατότητα 

επέκτασης 

 ναι 

  

9 
τύπος μνήμης DDR3 ή 

μεταγενέστερη 
 ναι 

  

10 
οπτικό μέσο DVD RW 

ενσωματωμένο 
 ναι 

  

11 σύνδεση HDMI  ναι   

12 θύρα επικοινωνίας  USB  ναι   

13 

είσοδος/έξοδος 

μικρόφωνο & 

ακουστικά 

 ναι 

  

14 θύρα ethernet  ναι   

15 

λειτουργικό σύστημα 

microsoft windows 10 

home ή ανώτερη έκδοση 

 

 ναι 

  

16 
Λογισμικό  Business MS 

Office 
 ναι 

  

17 
Ενσύρματο 

Πληκτρολόγιο 
 ναι 

  

18 Ασύρματο Ποντίκι  ναι   

19 
εγγύηση τουλάχιστον 2 

χρόνων 
 ναι 

  

 

 

Server  



 

 

 

 

 

α/

α 
προδιαγραφες 

ποσοτητ

α 

απαιτη

ση 

απαντησ

η ναι/όχι 

παρατη-

ρησεις 

 
αριθμός αναγκαίων 

μονάδων 

1 

 
ναι 

  

1 
CPU τουλάχιστον 3.10 

GHZ 
 ναι 

  

2 
μνήμη τουλάχιστον 

8GB 
 ναι 

  

3 Τύπος μνήμης DDR4  ναι   

4 
ταχύτητα μνήμης 

τουλάχιστον 2400MHZ 
 ναι 

  

5 
δίσκος έναρξης 

τουλάχιστον 240GB SSD 
 ναι 

  

6 

χωρητικότητα σκληρού 

δίσκου τουλάχιστον 1 

TB 

 ναι 

  

7 ποντίκι  ναι   

8 πληκτρολόγιο  ναι   

9 
λειτουργικό σύστημα 

windows 10 PRO 
 ναι 

  

10 

εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση 

λειτουργικού και 

λογισμικού (antivirus, 

εφαρμογές, codecs κτλ) 

 ναι 

  

 

 

 

Πολυμηχάνημα  Γραφείου 

α/

α 

προδιαγραφές ποσοτητ

α 

απαιτηση απαντ

ηση 

παρατηρήσεις 



 

 

 

 

 

 

 

 

ναι/όχι 

 αριθμός αναγκαίων 

μονάδων 

1 

 

ναι   

 Copying 

Copier resize 25 - 400% 

Copy speed (black, 

normal quality, A3), 38 

cpm-42cpm 

Copy speed (colour, 

normal quality, A3): 38 

cpm-42cpm 

Duplex copy speed (US 

Letter, black): 19 ppm-

22ppm 

Time to first copy (black, 

normal): 8 s-10s 

Time to first copy 

(colour, normal): 9 s-10s 

 

Display 

Built-in display:  

• Y 

Colour display:  

• Y 

Display diagonal:  

• 10.9 cm (4.3\") 

Touchscreen:  

• Y 

Fax 

Fax transmission speed:  

• 3 sec/page 

Modem speed:  

• 33600 Kbit/s 

Input capacity 

 ναι σε όλα 

τα 

παρακάτω 

  

 



 

 

 

 

 

Auto document feeder 

(ADF) input capacity:  

• 100 sheets 

Maximum input 

capacity:  

• 1450 sheets 

Multi-Purpose tray 

capacity:  

• 150 sheets 

Paper input type:  

• Paper 

tray,Sheetfed 

Standard input capacity:  

• 250 sheets 

Memory 

Maximum internal 

memory:  

• 6144 MB 

Networking 

Ethernet LAN:  

• Y 

Ethernet LAN data 

rates:  

• 10,100,1000 Mbit/s 

HDD overwrite:  

• Y 

Network printing 

methods:  

• LPR/LPD, FTP, 

Direct IP, Pull 

Printing, 

Microsoft Web 

Services WSD, 

Telnet, FTP, TFTP, 



 

 

 

 

 

 

 

 

Advanced IP, 

ThinPrint, IPP 

1.0/1.1/2.0 

Number of HDD 

overwrites:  

• 1 

Security algorithms:  

• 802.1x 

RADIUS,LEAP,M

D5,MSCHAPv2,P

EAP,SNMPv3,TT

LS 

Supported network 

protocols (IPv4):  

• TCP / IP 

Supported network 

protocols (IPv6):  

• TCP / IP 

Wi-Fi:  

• Y 

Wi-Fi standards:  

• IEEE 

802.11b,IEEE 

802.11g,IEEE 

802.11n 

Operational conditions 

Operating altitude:  

• 0 - 3048 m 

Operating relative 

humidity (H-H):  

• 8 - 80% 

Operating temperature 

(T-T):  

• 10 - 32 °C 

Other features 



 

 

 

 

 

Paper weight:  

• 105 g/m² 

Output capacity 

Auto document feeder 

(ADF) output capacity:  

• 100 sheets 

Standard output 

capacity:  

• 150 sheets 

Packaging content 

Cartridge(s) included:  

• Y 

Documentation CD:  

• Y 

Included cartridge 

capacity (black):  

• 3000 pages 

Included cartridge 

capacity (CMY):  

• 1400 pages 

Manual:  

• Y 

Power cord included:  

• Y 

Software CD:  

• Y 

Paper handling 

Envelopes sizes:  

• 7 3/4, B5, C5 

ISO A-series sizes 

(A0...A9):  

• A4,A5,A6 

JIS B-series sizes 

(B0...B9):  



 

 

 

 

 

 

 

 

• B5 

Maximum ISO A-series 

paper size:  

• A4 

Non-ISO print media 

sizes:  

• Folio, Hagaki 

card, Legal, 

Letter, Oficio, 

Universal 

Standard tray media 

types:  

• Art paper,Card 

stock,Labels 

Performance 

Copying:  

• Colour copying 

Digital sender:  

• N 

Duplex functions:  

• Copy,Print,Scan 

Faxing:  

• Colour faxing 

Finishing option:  

• N 

Fonts included:  

• 2 PCL, 158 

PostScript, OCR-

A, OCR-B PCL 5e, 

84 PCL, 3/9 PCL 

5e, 39 PPDS 

Management protocols: 

• DHCP, APIPA 

(AutoIP), BOOTP, 

RARP, mDNS, 



 

 

 

 

 

IGMP, Bonjour, 

WINS, DDNS, 

SNMPv3, 

SNMPv1, 

SNMPv2c, Telnet, 

NTP, ICMP, HTTP, 

DNS, ARP, HTTPs 

(SSL 4 / TLS), 

Finger 

Maximum duty cycle:  

• 100000 pages per 

month 

Print technology:  

• Laser 

Printer management: 

• LPR / LPD, Direct 

IP (Port 9100), 

Pull Printing, 

Microsoft Web 

Services WSD, 

Telnet, FTP, TFTP, 

Advanced IP (Port 

9400), 

ThinPrint .print 

Integration, IPP 

1.0, 1.1, 2.0 

(Internet Printing 

Protocol) 

Printing:  

• Colour printing 

Recommended duty 

cycle:  

• 1500 - 10000 pages 

per month 



 

 

 

 

 

 

 

 

Replacement cartridges:  

• www.lexmark.co

m/regions 

Scanning:  

• Colour scanning 

Ports & interfaces 

Direct printing:  

• Y 

Standard interfaces:  

• Ethernet,USB 2.0 

USB 2.0 ports quantity:  

• 3 

USB connector:  

• Type A/Type B 

Printing 

Duplex print speed 

(black, normal quality, 

A4/US Letter):  

• 19 ppm 

Duplex print speed 

(colour, normal quality, 

A4/US Letter):  

• 19 ppm 

Maximum resolution:  

• 1200 x 1200 DPI 

Print margins (top, 

bottom, right, left):  

• 4.2 mm 

Print resolution black:  

• 1200 x 1200 DPI 

Print resolution colour:  

• 4800 x 4800 DPI 

Print speed (black, 

normal quality, A4/US 

Letter):  



 

 

 

 

 

• 38 ppm-42 ppm 

Standard printer 

languages:  

• Microsoft 

XPS,PCL 5c,PCL 

6,PDF 

1.7,PPDS,PostScri

pt 3 

Tray protection 

function:  

• Y 

Processor 

Built-in processor:  

• Y 

Processor cores:  

• 4 

Processor frequency:  

• 1200 MHz 

Scanning 

Document formats 

supported:  

• PDF,XPS 

Duplex scan speed 

(black):  

• 94 ppm 

Duplex scan speed 

(colour):  

• 60 ppm 

Image formats 

supported:  

• BMP,JPEG,JPG,TI

FF 

Maximum scan area:  

• 215.9 x 355.6 mm 



 

 

 

 

 

 

 

 

Optical scanning 

resolution (black):  

• 600 x 1200 ppi 

Optical scanning 

resolution (colour):  

• 600 x 600 ppi 

Scan speed (black):  

• 47 ppm 

Scan speed (colour):  

• 30 ppm 

Scan technology:  

• CIS 

Scan to:  

• E-

mail,FTP,LDSS,P

C,USB 

Scanner type:  

• Flatbed & ADF 

Software 

Linux operating systems 

supported:  

• Fedora 23,Fedora 

24,Red Hat 

Enterprise Linux 

WS 6.0,Red Hat 

Enterprise Linux 

WS 7.0,Ubuntu 

16.04,openSUSE 

13.2 

Other operating systems 

supported:  

• Novell 

Distributed Print 

Services 

(NDPS),Novell 



 

 

 

 

 

Open Enterprise 

Server,Novell 

Open Enterprise 

Server 11,Novell 

Open Enterprise 

Server 2 

Server operating systems 

supported:  

• SUSE Linux 

Enterprise Server 

10,SUSE Linux 

Enterprise Server 

11,SUSE Linux 

Enterprise Server 

12 

Sound emission 

Copying noise level:  

• 55 dB 

Duplex printing noise 

level:  

• 54 dB 

Printing noise level:  

• 52 dB 

Scanning noise level:  

• 51 dB 

Storage 

Card reader integrated:  

• N 

Internal memory:  

• 2048 MB 

System requirements 

Mac operating systems 

supported: 

• Mac OS X 10.10 



 

 

 

 

 

 

 

 

Yosemite,Mac OS 

X 10.11 El 

Capitan,Mac OS X 

10.12 Sierra,Mac 

OS X 10.13 High 

Sierra,Mac OS X 

10.6 Snow 

Leopard,Mac OS 

X 10.7 Lion,Mac 

OS X 10.8 

Mountain 

Lion,Mac OS X 

10.9 Mavericks 

Windows operating 

systems supported:  

• Windows 

10,Windows 

7,Windows 7 

x64,Windows 

8,Windows 8 

x64,Windows 

8.1,Windows 8.1 

x64 
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σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ε) Πίνακας Οικονομικής προσφοράς 

περιγραφή 3 φορητοι υπολογιστες ( lap tops ) 

Συνολική τιμή ανευ φπα 

Αριθμητικα και 

ολογράφως 

 

ΦΠΑ  

Συνολική τιμή με φπα 

αριθμητικα και 

ολογραφως 

 

 

 

 

Περιγραφή Πολυμηχάνημα Γραφείου 

Συνολική τιμή άνευ ΦΠΑ 

αριθμητικά και 

ολογράφως 

 

ΦΠΑ  

Συνολική τιμή με φπα 

αριθμητικά και 

ολογράφως 

 

 

 

Περιγραφή Server 

Συνολική τιμή άνευ ΦΠΑ 

Αριθμητικά και 

ολογράφως 

 

ΦΠΑ  

Συνολική τιμή με ΦΠΑ 

αριθμητικά και 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ολογράφως 

 

Περιγραφή Συνολική προμήθεια 

Συνολική τιμή άνευ ΦΠΑ 

αριθμητικά και 

ολογράφως 

 

ΦΠΑ  

Συνολική τιμή με ΦΠΑ 

αριθμητικά και 

ολογράφως 

 

 

Σφραγιδα και υπογραφή προσφέροντος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι 

 

 

  Αικατερίνη Πούτου                                                                                 Νικόλαος Γαβαλάς 

 

 


