
  

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 
ΣΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ       
ΣΜΗΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ,  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ 
Σαχ. Δ/νςθ: Διοικθτιριο, 541 23, Θεςςαλονίκθ   
Πλθροφορίεσ: Μ. Πριτςι 
Σθλζφωνο: 2310 379208                                                Προσ:  
Σθλ/πο: 2310 285250                                                       
Ηλεκτρ. Δ/νςθ: symvaseis@mathra.gr                       1. ΔΗΜΗΣΡΙΟ Χ. ΕΤΘΤΜΙΑΔΗ 
                                                                                            email :   sales5@toner-melania.gr   
                                                                                            2. EASYCOM TECH 
                                                                                            email: ef@easycomtech.gr 
                                                                                            3. ONETECHNOLOGIES E.E 
                                                                                            email: info@onetechologies.gr  
          
ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη για την υποβολή δικαιολογητικϊν για την προμήθεια δζκα (10) αςφαλϊν 
διατάξεων δημιουργίασ υπογραφϊν(ΑΔΔΤ). 
 

1. Σο Τπουργείο Εςωτερικϊν (Σομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ) προτίκεται να προβεί ςτθν 
απευκείασ ανάκεςθ τθσ προμικειασ δζκα(10) αςφαλϊν διατάξεων δθμιουργίασ 
υπογραφϊν(ΑΔΔΤ), με τιμι προχπολογιςμοφ τα εξακόςια ογδόντα δφο(682,00) ευρϊ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ,  για τισ ανάγκεσ τθσ ψθφιακισ διακίνθςθσ εγγράφων του Τπουργείου 
Εςωτερικϊν-Σομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ.  
         

 Οι ΑΔΔΤ πρζπει να ςυνδζονται ςε κφρα USB (USB token), να πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ 
Απόφαςθσ 295-63 τθσ ΕΕΣΣ (ΦΕΚ 173/2003), να είναι πλιρωσ ςυμβατζσ με τισ υποδομζσ δθμόςιου 
κλειδιοφ του ΕΡΜΗ (Αρχι Πιςτοποίθςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου) και το CMS (Intercede myID) 
του ΕΡΜΗ και να ςυνοδεφονται από το απαραίτθτο λογιςμικό κατάλλθλο για τθ διαχείριςθ των 
ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν για τα λειτουργικά ςυςτιματα Linux, και Windows 7, 8.1, 10 . 

2.  Οι οικονομικοί φορείσ (φυςικά ι νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά, οι ενϊςεισ αυτϊν 
των προςϊπων), καλοφνται να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ είτε ηλεκτρονικά ςτο 
symvaseis@mathra.gr , είτε με κατάθεςη ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτο Σμιμα Γραμματείασ του 
Τπουργείου Εςωτερικϊν (Σομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ), Γραφείο 210 του 2ου ορόφου 
(ΔΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟ, Σ.Κ. 541 23, Θεςςαλονίκθ) και ϊρεσ 10:00-13:00. ε περίπτωςθ αποςτολισ 
(ταχυδρομικισ ι courier), οι φάκελοι των προςφορϊν γίνονται δεκτοί μόνο εφόςον ζχουν 
πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το αργότερο μζχρι και τθν 20-08-2020 
και ϊρα 13:00. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των 
προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα 
παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ 
Ανακζτουςα Αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

 

Ακινα,       29/7/2020 
Αρ. Πρωτ:  3603 
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Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 20η Αυγοφςτου 2020 και ϊρα 
13:00 μ.μ. Προςφορά που κατατίκεται εκπρόκεςμα δεν γίνεται δεκτι.  

Η οικονομικι προςφορά πρζπει να είναι ζγγραφθ και υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο 
του υποψθφίου ανάδοχου και να φζρει τθ ςφραγίδα τθσ επιχείρθςθσ. Επιπλζον οι υποψιφιοι 
καλοφνται να ςυμπεριλάβουν ςτο φάκελο προςφοράσ θλεκτρονικό ι φυςικό: τα 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.  

3. Η οικονομικι προςφορά δεν μπορεί, επί ποινι αποκλειςμοφ, να υπερβαίνει τθν ανωτζρω 
αναφερόμενθ τιμι προχπολογιςμοφ.  

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. 

4. Η πλθρωμι κα βαρφνει τον A.Λ.E. 3120301001 του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ Ειδικοφ 
Φορζα 10079990100000 Οικονομικοφ Ζτουσ 2020 και κα καταβλθκεί μετά τθν ζκδοςθ του 
αντίςτοιχου τιμολογίου και αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ που 
προβλζπεται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. 

5. Η παροφςα να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του φορζα για πζντε θμζρεσ. 
  
                                                        

 
 

      Η ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 
 

                                                                     ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΣΟΤ 
 

Εςωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Τφυπουργοφ 
2. Γραφείο Τπθρεςιακισ Γραμματζωσ 
3. Γραφείο Γενικοφ Διευκυντι 
4. Σμιμα Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

 
 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊςτάμενοσ του Σμιματοσ Γραμματείασ 

του Τπουργείου Εςωτερικϊν 
(Σομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ) 

κ.α.α. 

Χαρούλα Δροσοπούλου 
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