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Θεςςαλονίκη, 20/06/2019
Αρ. Πρωτ: 4080

ΘΕΜΑ : Πρόςκληςη υποβολήσ προςφοράσ για την προμήθεια φορητϊν ηλεκτρονικϊν
υπολογιςτϊν.
Είδοσ Διαδικαςίασ: Απευκείασ Ανάκεςθ
Είδοσ φμβαςησ: Προμικεια
Αντικείμενο φμβαςησ, CPV:
Κριτήριο Κατακφρωςησ:
Καταληκτική Ημερομηνία
Τποβολήσ Προςφορϊν:
Εκτιμϊμενη υνολική Αξία
φμβαςησ:
Χρηματοδότηςη:

Φορθτοί επιτραπζηιοι μικροχπολογιςτζσ (30213100-6)
Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ
27/06/2019
2.419,35 € χωρίσ Φ.Π.Α.
3.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24%
Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων του Φορζα 1007-999-0100000
οικονομικοφ ζτουσ 2019, ΑΕ 439/6, Ενάρικμοσ 2018Ε43960002

1. Αντικείμενο υπηρεςιϊν και προχπολογιςμόσ
1.1 Αντικείμενο τησ ςφμβαςησ
Σο Τπουργείο Εςωτερικϊν (Σομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ) ςυμμετζχει ωσ Εταίροσ ςτο
εγκεκριμζνο ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο με τίτλο: "Βελτιϊνοντασ τθν ενεργειακι απόδοςθ:
Επίδειξθ ςε δθμόςιο κτιρια - Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public
buildings" και ακρωνφμιο BENEFIT ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Διαςυνοριακισ υνεργαςίασ,
INTERREG IPA CCI 2014 TC 16 I5CB 009.
το πλαίςιο του ωσ άνω ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου το Τπουργείο προτίκεται να προβεί
ςτθν απευκείασ ανάκεςθ τθσ προμικειασ τριϊν (3) φορθτϊν θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν για τθν
κακθμερινι διαχείριςθ του ζργου ςτο πλαίςιο του Πακζτου Εργαςίασ/Δράςθ ΠΕ1 Διαχείριςθ και
υντονιςμόσ, Π.1.1.1.

Οι αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τουσ φορθτοφσ μικροχπολογιςτζσ παρατίκενται
κατωτζρω ςτο Παράρτθμα Ι.
Αρμόδια υπθρεςία για τθν παροχι πλθροφοριϊν αναφορικά με τισ εν λόγω τεχνικζσ
προδιαγραφζσ είναι το Σμιμα υγχρθματοδοτοφμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακισ
Ανάπτυξθσ τθσ Διεφκυνςθσ Διεκνϊν χζςεων και Περιφερειακισ Πολιτικισ.
Σθλ.: 2310 379 -146.
1.2 Προχπολογιςμόσ
Ο ςυνολικόσ διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των τριϊν χιλιάδων ευρϊ
(3.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του
Τπουργείου Εςωτερικϊν (Σομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ), οικονομικοφ ζτουσ 2019 και τον ΑΛΕ
2420989001
1.3 Διάρκεια τησ ςφμβαςησ
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ςυνολικό διάςτημα ενόσ (1) μηνόσ , μετά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
2. Κατάρτιςη και υποβολή προςφορϊν
Οι οικονομικοί φορείσ (φυςικά ι νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά, οι ενϊςεισ αυτϊν των
προςϊπων), καλοφνται να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτο Σμιμα
Γραμματείασ του Τπουργείου Εςωτερικϊν (Σομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ, Γραφείο 210 του 2ου
ορόφου (ΔΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟ, ΣΚ 54123, Θεςςαλονίκθ).
Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 27/06/2019 και ϊρα 12:00 μ.μ.
Προςφορά που κατατίκεται εκπρόκεςμα δεν γίνεται δεκτι. Η προςφορά πρζπει να είναι ζγγραφθ
και υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του υποψθφίου ανάδοχου. Οι προςφορζσ μποροφν
να κατατεκοφν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτθν ωσ άνω διεφκυνςθ:
1. Προςωπικϊσ ι με εκπρόςωπό τουσ,
2. ε περίπτωςθ αποςτολισ (ταχυδρομικισ ι courier), οι φάκελοι των προςφορϊν γίνονται δεκτοί
εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το αργότερο μζχρι τθν
θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ, δθλαδι μζχρι και τθν 27/06/2019 και ϊρα 12:00 μ.μ.
2.1 Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ
Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει τρεισ χωριςτοφσ φακζλουσ ωσ ακολοφκωσ:
Α. Φάκελοσ Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ :
1. Απαραίτθτα νομιμοποιθτικά ζγγραφα (καταςτατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ϊςτε να προκφπτει ο
διαχειριςτισ του νομικοφ προςϊπου, τα μζλθ του Δ.. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά
πρόςωπα ι βεβαίωςθ ζναρξθσ ςτθν αρμόδια ΔΟΤ, όταν πρόκειται για ατομικι επιχείρθςθ,

2. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, από το οποίο να αποδεικνφεται ότι δεν υφίςταται εισ βάροσ
του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που περιγράφονται ςτθν
παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. Τπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ του ωσ άνω
αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου είναι:
Φυςικά πρόςωπα
Διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε., ΙΚΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε.
Διευκφνων φμβουλοσ και όλα τα μζλθ του Δ.. τθσ Α.Ε.
ε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι διαχειριςτζσ και νόμιμοι
εκπρόςωποί του.
Εναλλακτικά γίνεται δεκτή υπεφκυνθ διλωςθ ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 73 του ν.4412/2016 εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα, αν
πρόκειται για φυςικό πρόςωπο. Αν πρόκειται για νομικό πρόςωπο θ διλωςθ υποβάλλεται
εκ μζρουσ του νομίμου εκπροςϊπου, όπωσ αυτόσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το
πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ.
3. Πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ.
4. Πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.
Β. Φάκελοσ Σεχνική προςφορά :
Η τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει τα περιγραφόμενα που ζχουν τεκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Ειδικότερα ο φάκελοσ προςφοράσ
κα πρζπει να περιλαμβάνει :
1. Φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ οριηόμενεσ προδιαγραφζσ, οι οποίεσ πρζπει να καλφπτουν ςτο
ελάχιςτο τα αιτοφμενα και μπορεί να είναι και ανϊτερεσ.
2. Σεχνικό φυλλάδιο για το προτεινόμενο προϊόν από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία
3. Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι:
Σα μθχανιματα είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα και όχι ανακαταςκευαςμζνα με
εξαρτιματα προερχόμενα από δεφτερθ επεξεργαςία.
Παρζχεται γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ των προϊόντων διάρκειασ ςφμφωνθσ
με τισ αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του κάκε είδουσ.
Ο ίδιοσ ο ανάδοχοσ ι εναλλακτικά ο καταςκευαςτισ ι ο ειςαγωγζασ ι ο
αντιπρόςωποσ από τον οποίο προμθκεφεται τα δθμοπρατοφμενα είδθ ο ανάδοχοσ
κα είναι ςυμβεβλθμζνοσ ςε υλλογικό φςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (ΕΔ)
κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ, ςφμφωνα
με το ν.2939/2001, όπωσ ιςχφει.
ε περίπτωςθ που δεν είναι ςυμβεβλθμζνοσ ο ίδιοσ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να κοινοποιιςει τα
ςτοιχεία του καταςκευαςτι ι του ειςαγωγζα ι του αντιπρόςωπου, προκειμζνου να ελεγχκεί θ

τιρθςθ των υποχρεϊςεων του ν. 2939/2001 από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου
δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Παραγωγϊν (ΕΜΠΑ) που
τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
Γ. Φάκελοσ Οικονομική προςφορά :
Οικονομικι προςφορά για τθν προμικεια των ανωτζρω ειδϊν θ οποία δεν κα υπερβαίνει επί
ποινι αποκλειςμοφ το ποςό των τριϊν χιλιάδων Ευρϊ (3.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Π.Α., που αποτελεί τον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τθ μζγιςτθ
ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφβαςθσ. το ωσ άνω ποςό ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι νόμιμεσ
κρατιςεισ.
3. Ιςχφσ προςφορϊν – αποδοχή όρων.
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν πρόςκλθςθ για χρονικό διάςτθμα
εξήντα (60) ημερϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. Η
ιςχφσ τθσ προςφοράσ αναφζρεται ςτθν αίτθςθ του προςφζροντοσ.
Απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ:
Α)Προςφορζσ που αναφζρουν μικρότερο χρόνο ιςχφοσ.
Β) Προςφορζσ που δεν προκφπτει ότι πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
Γ)Προςφορζσ που υπερβαίνουν τθ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφβαςθσ.
Η κατάκεςθ τθσ προςφοράσ ςυνεπάγεται εκ μζρουσ των προςφερόντων την πλήρη αποδοχή των
όρων τησ παροφςησ. Περαιτζρω λεπτομζρειεσ που αφοροφν ςτισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου, ςτον
τρόπο εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ και ςτον τρόπο πλθρωμισ και δεν αναγράφονται ςτθν παροφςα
κα περιγραφοφν ςτθ ςφμβαςθ μεταξφ αναδόχου και Ανακζτουςασ Αρχισ.
4. Αξιολόγηςη προςφορϊν - Ανάθεςη
Σο κριτιριο ανάκεςθσ είναι η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά βάςει τθσ
χαμθλότερθσ τιμισ . ε περίπτωςθ φπαρξθσ περιςςότερων τθσ μίασ αποδεκτϊν προςφορϊν ίςθσ
τιμισ, θ ανάκεςθ γίνεται με κλιρωςθ παρόντων των υποψιφιων αναδόχων που μειοδότθςαν. Ο
ζλεγχοσ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί :
Από το Σμιμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων, Προμθκειϊν και Διαχείριςθσ Τλικοφ για τουσ φακζλουσ Α και
Γ και από το Σμιμα υγχρθματοδοτοφμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Διεκνϊν χζςεων και Περιφερειακισ Πολιτικισ για το φάκελο Β προκειμζνου να
εξεταςτεί θ ςυμμόρφωςθ του υποψθφίου αναδόχου με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Η Ανακζτουςα Αρχι, διατθρεί το δικαίωμα για ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και τθν επανάλθψι τθσ
με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ δεν ζχουν
καμιά οικονομικι απαίτθςθ ςε τζτοια περίπτωςθ.

5. Παράδοςη- Παραλαβή
Μετά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ φμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει τα αιτοφμενα
είδθ εντόσ 30 ημερϊν.
Η οριςτικι παραλαβι κα γίνει από τθν ετιςια επιτροπι παραλαβισ.
6. Πληρωμή
Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει από τθν αρμόδια οικονομικι υπθρεςία με τθν προςκόμιςθ των
νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά
το χρόνο πλθρωμισ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Από τθν πλθρωμι
παρακρατοφνται οι ιςχφουςεσ κάκε φορά νόμιμεσ κρατιςεισ.
Η πλθρωμι κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ τθσ ΑΕ 439/6, Ενάρικμοσ 2018Ε43960002 του
Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ οικονομικοφ ζτουσ 2019.
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
Η παροφςα να αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο του Τπουργείου www.mathra.gr για πζντε
εργάςιμεσ θμζρεσ.
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ Γραμματείασ
του Τπουργείου Εςωτερικϊν
(Σομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ)
κ.α.α.
Αθανασία Φορτοτήρα

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΧΑΣΖΗΓΕΩΡΓΙΟΤ

Εςωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.

Γραφείο Τφυπουργοφ
Γενικι Διεφκυνςθ
Σμιμα υγχρθματοδοτοφμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ
Σμιμα Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (για τθν ανάρτθςθ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ
για την προμήθεια τριϊν (3) φορητϊν ηλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Α/Α
(Αποδεκτζσ Προδιαγραφζσ Ιςοδφναμεσ ή Ανϊτερεσ)
1 Επεξεργαςτήσ CPU τφπου Intel Core i7-7500U CPU 8ησ γενιάσ
2 Μνήμη 8GB DDR4
3 Solid State Disk Drive: 256GB
4 Κάρτα Γραφικϊν Nvidia GeForce 940MX 2GB Graphics ή ιςοδυναμη
5 15.6-inch FHD (1920 x 1080) Anti-Glare LED-Backlit Display
6 Web Camera και τερεοφωνικό Μικρόφωνο
7 Ελληνικό Πληκτρολόγιο QWERTY
8 Λειτουργικό φςτημα Microsoft Windows 10 Professional 64bit Ελληνικά & Άδεια Χρήςησ
9 Αςφρματη κάρτα δικτφου
10 Μπαταρία Λιθίου
11 Σςάντα μεταφοράσ
12 Εγγφηςη 3 χρόνια (Επόμενησ Εργάςιμησ Ημζρασ)
13 Εξωτερικό αςφρματο ποντίκι (mouse) τφπου Microsoft

