
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αθήνα,     22- 3-2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                    Aρ.Πρωτ.: 1259/26-3-21 (Θεσ/κη) 
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ,     
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ    
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, 541 23, Θεσσαλονίκη           
Πληροφορίες: Β. Σκεύη 
Τηλέφωνο: 2313501229 
Hλεκτρ. Δ/νση: symvaseis@mathra.gr  
 

Θέμα : Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την 

επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των 

υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων.  

Είδος Διαδικασίας: Απευθείας Ανάθεση 

Εγκεκριμένο Αίτημα: 21REQ008305615 

Είδος Σύμβασης: Προμήθεια  

Αντικείμενο Σύμβασης, 
CPV: 

30237132-3, 32232000-8, 32324600-6, 32580000- 2 
 

Τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα σύμφωνα με τα 
Παραρτήματα της παρούσας. 
Ο προσφέρων δικαιούται να υποβάλει προσφορά για ένα ή 

περισσότερα τμήματα. Σε κάθε περίπτωση οι υποβληθείσες 

προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά (και επί 

ποινή αποκλεισμού) όλα τα είδη του τμήματος για το οποίο 

γίνονται και θα αφορούν όλες τις ζητούμενες ποσότητες. 

Προσφορές οι οποίες αναφέρονται σε μέρος και όχι στο σύνολο 

των ειδών του κάθε Τμήματος δεν θα γίνουν δεκτές και θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Κριτήριο ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει 
τιμής χωρίς ΦΠΑ  για κάθε τμήμα ξεχωριστά.  
Ως εκ τούτου, είναι δυνατόν να ανατεθούν σε ένα προσφέροντα 
ένα ή περισσότερα ή όλα τα τμήματα, εφόσον αυτός έχει υποβάλει 
για αυτά τα τμήματα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.  
 

Καταληκτική Ημερομηνία 
Υποβολής Προσφορών:  

    29/3/2021, ώρα 14:00 
Προσφορά που κατατίθεται εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτή. 

mailto:symvaseis@mathra.gr


                                                           
 

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αναζητήσει αυτεπάγγελτα το/α ανωτέρω 

απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου. Εφόσον το επιθυμείτε παρακαλούμε να μας το 

γνωστοποιήσετε με e-mail στο symvaseis@mathra.gr αποστέλλοντας αντίγραφα δελτίου 

ταυτότητας για τα προς προσκόμιση υπόχρεα πρόσωπα. Όλα τα δηλωθέντα στοιχεία θα 

επεξεργαστούν αποκλειστικά και μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Αναθέτουσας Αρχής 

και μόνο για τον παραπάνω σκοπό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, που διέπει 

την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

 

 

 

Τρόπος – Τόπος  
Υποβολής Προσφοράς 

Ηλεκτρονικά στο symvaseis@mathra.gr και μόνο εφόσον αυτό δεν 
είναι εφικτό  στο Γραφείο 210 του 2ου ορόφου του Υπουργείου 
(Διοικητήριο, Τ.Κ. 541 23, Θεσσαλονίκη) στο Τμήμα Γραμματείας, 
σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Υπόψη ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ», τηρουμένων  
όλων των κανόνων για την διασφάλιση της μη διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19. 

Εκτιμώμενη Συνολική 
Αξία:  

έως 4.820,70€ χωρίς ΦΠΑ,  
 

Χρηματοδότηση: ΑΛΕ3120301001, 3120989001 του τακτικού προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2021 του Ειδικού Φορέα 1007-999-0100000 

Απαιτούμενα 
δικαιολογητικά: 

α) Τεχνική προσφορά με τη συμπλήρωση του εντύπου που 

παρατίθεται στο Παράρτημα Ι  

β) Οικονομική προσφορά με τη συμπλήρωση εντύπου που 

παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός ανά είδος αναφέρεται στον πίνακα του 

Παραρτήματος ΙΙ.  Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει τον 

εκτιμώμενο προϋπολογισμό (ανά είδος και στο σύνολο) 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι έγγραφη και 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου 

ανάδοχου και να φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης. 

γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου1, από το οποίο να 

αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται εις βάρος του τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που 

περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού 

μητρώου είναι, φυσικά πρόσωπα, διαχειριστές Ε.Π.Ε., ΙΚΕ, Ο.Ε. και 

Ε.Ε., διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε. και σε 

mailto:symvaseis@mathra.gr
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κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και 

νόμιμοι εκπρόσωποί του. Εναλλακτικά γίνεται δεκτή υπεύθυνη 

δήλωση ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 

1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού 

φορέα, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Αν πρόκειται για νομικό 

πρόσωπο η δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου 

εκπροσώπου, όπως αυτός προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή 

το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς. 

δ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

 

ε) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

στ) Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, 

ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού 

προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά 

πρόσωπα ή βεβαίωση έναρξης στην αρμόδια ΔΟΥ όταν πρόκειται 

για ατομική επιχείρηση.  

 

Υποχρεώσεις Αναδόχου: Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τον ανάδοχο.  
Τον κίνδυνο της βλάβης, φθοράς ή απώλειας των υλικών φέρει 
μέχρι την κατά τα ως άνω παράδοση ο Ανάδοχος. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής 
εντός δεκαπέντε 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ή 
την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, εφόσον δεν απαιτείται 
υπογραφή σύμβασης. 
 

Πληρωμή: Η αμοιβή του αναδόχου βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

 Κράτηση ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών 
της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ 7 του Ν. 
4412/2016,  

 Κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα 
με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, 

Επί των εν λόγω κρατήσεων επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και 
κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου 
Η παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής 
συμβατικής αξίας εφαρμόζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα αρχή. 
Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει το 
τιμολόγιο και αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου 
τραπέζης -όπου φαίνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ του δικαιούχου ή 
βεβαίωση της τράπεζας ή σχετική εκτύπωση από τραπεζικό 
σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών. 
 



 
                                                       

  

                                                     

                                                

 

 

 

Δημοσιότητα: Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα 

Εσωτερική Διανομή ηλεκτρονικά): 
1. Γραφείο Υφυπουργού 
2. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 
3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή 
4. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας 

του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) 

κ.α.α. 
Χαρούλα Δροσοπούλου 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ2 
 

ΤΜΗΜΑ  ΕΙΔΟΣ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΜ
Η

Μ
Α
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1. Ασφαλείς Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφών (ΑΔΔΥ) –  

Οι ΑΔΔΥ πρέπει να συνδέονται σε θύρα USB (USB token), να πληρούν 

τις προϋποθέσεις της Απόφασης 295-63 της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 173/2003), να 

είναι πλήρως συμβατές με τις υποδομές δημόσιου κλειδιού του 

ΕΡΜΗ (Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου) και το CMS 

(Intercede myID) του ΕΡΜΗ και να συνοδεύονται από το απαραίτητο 

λογισμικό κατάλληλο για τη διαχείριση των ψηφιακών 

πιστοποιητικών για τα λειτουργικά συστήματα Linux, και Windows 7, 

8.1, 10 . 

 

30 ΝΑΙ   

ΤΜ
Η

Μ
Α

 Β
 

1. Σύστημα τηλεδιασκέψεων με κάμερα, μικρόφωνα χώρου και 

κονσόλα ελέγχου. 

1 ΝΑΙ   

2. Μικρόφωνο χώρου ανοικτής ακρόασης 

 Πλήρης αμφίδρομη επικοινωνία 

1 ΝΑΙ   

                                                           
2 Στο φάκελο προσφορά περιλαμβάνονται όλα τα τυχόν πιστοποιητικά, prospectus, εγχειρίδια και φωτογραφίες, δηλώσεις, σχέδια των προσφερομένων ειδών κλπ. 

Για την συμπλήρωση του  ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ισχύουν τα παρακάτω: 

o Στη Στήλη «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» ο υποψήφιος ανάδοχος τεκμηριώνει ότι το προσφερόμενο είδος πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ»  
o Στη Στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» καταγράφεται η σαφής παραπομπή (με αριθμό σελίδας/σελίδων) στα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια κλπ που αυτός 

έχει περιλάβει στον φάκελο προσφοράς, και που κατά την κρίση του τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης.  
 



 Εξάλειψη ακουστικής αντήχησης 

 Τεχνολογία μείωσης θορύβου 

 Ήχος ευρέως φάσματος 

 Αυτόματο κέρδος και ρύθμιση στάθμης ήχου ηχείου και 
μικροφώνου 

 Κάλυψη 360
ο
 και αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας από ηχείο 

σε μικρόφωνο 
 

3. Access Points 

 Διασύνδεση δικτύου: (3) 10/100/1000 Ethernet Port. 

  Μέθοδος τροφοδοσίας: 802.3at PoE+ Supported. 

 TX power: 2.4 GHz: 20 dBm, 5 GHz: 20 dBm. 

 ·Κεραίες: 2.4 GHz: 1 dBi 5 GHz: 2 dBi. 

  Wi-Fi πρότυπα: 802.11 a/b/g/n/ac. 

 ·Ασύρματη ασφάλεια: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise 
(WPA/WPA2, TKIP/AES). 

  Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 to 50° C. 

 Πιστοποιήσεις: CE, FCC, IC. 

  VLAN: 802.1Q. 

  Advanced QoS: Per-User Rate Limiting. 

 Guest Traffic Isolation: Supported. 

  WMM: Voice, Video, Best Effort, and Background. 

 Concurrent Clients: 250+. 
Κατάλληλος για τα λειτουργικά σύστημα Microsoft Windows 7, 8, 10 

7 ΝΑΙ   



ΤΜ
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Τηλεόραση 55’’ HD συνοδευόμενη από τροχήλατη βάση στήριξης 
τηλεόρασης με επιπλέον βάση για κάμερα 

 Panel: IPS. 

 Τύπος οθόνης:  HD, LED. 

 Μέγεθος οθόνης: 55 inch. 

 Ανάλυση Εικόνας: 3840 x 2160. 

 Τύπος Οπίσθιου Φωτισμού: Direct. 

 TruMotion / Refresh Rate:100hz  (Refresh Rate 50/60Hz).. 

 HDR: Active HDR (HDR10 Pro). 

 Upscaler: 4K Upscaler. 

 HEVC: 4K@60P, 10bit. 

 Κανάλια ήχου: 2.0 ch. 

 Ισχύς Εξόδου ηχείων: 20W (10w/10w). 

 Συνδεσιμότητα: HDMI 1 (Rear)/2 (Side), ARC (HDMI 2), LAN, 
Component in/AV in common, RF In 2 RF/Sat, WiFi, Simplink 
(HDMI CEC), Θύρες USB 1 (Rear)/1 (Side), CI Slot, SPDIF 
(Optical Digital Audio Out), Bluetooth (V5.0). 
 

Ελάχιστες προδιαγραφές Τρόχηλατη βάση στήριξης: 

 Στήριγμα τηλεόρασης με ρυθμιση καθ’ ύψος 

 Ροδάκια βαρέου τύπου 

 Μεταλικό ράφι ρυθμιζόμενου ύοψυς 

 VESA600X400 

 Μέγιστο φορτίο 50Kg 

 Κατάληλο για προσαρμογή  TV από 32" έως 65" 
 

1    

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 

                                                           
3
 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  
Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό ανά είδος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 

ΤΜΗΜΑ  ΕΙΔΟΣ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 Α
 

1. Ασφαλείς Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφών (ΑΔΔΥ) –  

Οι ΑΔΔΥ πρέπει να συνδέονται σε θύρα USB (USB token), να πληρούν 

τις προϋποθέσεις της Απόφασης 295-63 της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 173/2003), να 

είναι πλήρως συμβατές με τις υποδομές δημόσιου κλειδιού του 

ΕΡΜΗ (Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου) και το CMS 

(Intercede myID) του ΕΡΜΗ και να συνοδεύονται από το απαραίτητο 

λογισμικό κατάλληλο για τη διαχείριση των ψηφιακών 

πιστοποιητικών για τα λειτουργικά συστήματα Linux, και Windows 7, 

8.1, 10 . 

 

30 1451,70€   

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΜΕ ΦΠΑ  
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 Τηλεόραση 55’’ HD συνοδευόμενη από τροχήλατη βάση στήριξης 

τηλεόρασης με επιπλέον βάση για κάμερα 
 

1 840,00€   

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Γ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Γ ΜΕ ΦΠΑ  

 

ΤΜ
Η

Μ
Α

 Β
 

1. Σύστημα τηλεδιασκέψεων με κάμερα, μικρόφωνα χώρου και 

κονσόλα ελέγχου. 

1 1.180,00€   

2. Μικρόφωνο χώρου ανοικτής ακρόασης 1 399,00€   

3. Access Points 
 

7 950,00€   

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Β ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Β ΜΕ ΦΠΑ  
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