
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αθήνα,12.11.2021      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                    Aρ. Πρωτ.: 5234 
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ,     
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ    
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, 541 23, Θεσσαλονίκη           
Πληροφορίες: Ν. Κυματής 
Τηλέφωνο: 2313501359 
Hλεκτρ. Δ/νση: symvaseis@mathra.gr  
 

Θέμα : Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης που αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις 

ανάγκες των περιφερειακών διευθύνσεων ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών για το 

έτος 2021.  

Είδος Διαδικασίας: Απευθείας Ανάθεση 

Εγκεκριμένο Αίτημα: 21REQ009410885 

Είδος Σύμβασης: Προμήθεια  

Αντικείμενο Σύμβασης, 
CPV: 

30214000-2 
30231000-7 

Τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Κριτήριο ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει 
τιμής μονάδας χωρίς ΦΠΑ.  
- Αρμόδιο για τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς των οικονομικών 
φορέων και της συμμόρφωσης της με τις απαιτούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας είναι το Τμήμα Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης. 
- Αρμόδιο για τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς των 
οικονομικών φορέων και των λοιπών δικαιολογητικών συμμετοχής 
(ποινικό μητρώο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και 
νομιμοποιητικά έγγραφα) της παρούσας είναι το Τμήμα Κρατικών 
Ενισχύσεων, Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού. 

Καταληκτική Ημερομηνία 
Υποβολής Προσφορών:  

   19/11/2021, ώρα 14:00 
Προσφορά που κατατίθεται εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτή. 

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. 

NIKOLAOS 
KYMATIS

Digitally signed by 
NIKOLAOS KYMATIS 
Date: 2021.11.12 
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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. 

 

 

 

 

Εκτιμώμενη Συνολική 
Αξία:  

έως 10.887,09€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι  13.500,00€ με ΦΠΑ 
 

Χρηματοδότηση: ΑΛΕ 3120301001 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.  Οικονομική 

προσφορά που υπερβαίνει τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό 

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 

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. 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ηλεκτρονικά) 

1. Γραφείο Υφυπουργού 

2. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 

3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή 

 

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. 

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 στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του 
φορέα 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 
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4. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

5. Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας, g.g.ithageneias@ypes.gr  

6. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως, ypiresiaki.grammateas@ypes.gr   

7. Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας, gd.ithageneias@ypes.gr    

8. Προϊσταμένη Α’ Περιφερειακής Δ/νσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

k.papakosta@ypes.gr  

9. Προϊστάμενο Β’ Περιφερειακής Δ/νσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

a.papazisis@ypes.gr  

10. Προϊσταμένη Δ/νση Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 

a.albanti@ypes.gr  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α. Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

α/α Περιγραφή/Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

Υποψηφίου 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο  Ναι   

2 Η απαιτούμενη ποσότητα είναι τουλάχιστον 

δεκαεπτά (17). 

Ναι   

3 Υπολογιστικό σύστημα (υπολογιστής, 

πληκτρολόγιο, ποντίκι) 

Ναι   

4 Το σύνολο του εξοπλισμού να είναι καινούργιο 

και αμεταχείριστο 

   

5 Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει 

πιστοποίηση Energy Star. Να επισυναφθεί  το 

σχετικό έγγραφο. 

Ναι   

6 Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει 

πιστοποίηση CE από αναγνωρισμένο φορέα. Να 

επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο. 

   

7 Τύπος κουτιού Micro Tower    

8 Να αναφερθεί ο τύπος - μοντέλο επεξεργαστή 

(συνοπτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής του 

επεξεργαστή). 

Ναι   

9 Επεξεργαστής  

Βαθμολογία στο passmarksoftware. Η 

βαθμολογία του επεξεργαστή αποτυπώνεται 

στην στήλη CPUMARK στο 

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.

html 

>12,350   

10 Η προσφερόμενη μνήμη RAM να είναι 

τουλάχιστον 8 GB. 

   

11 Ο τύπος της υποστηριζόμενης μνήμης RAM να 

είναι DDR4. 

Ναι   
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12 Η ταχύτητα διαύλου μνήμης της προσφερόμενης 

μνήμης RAM να είναι τουλάχιστον 2666 ΜΗz. 

Ναι   

13 Αριθμός δίσκων ≥1   

14 Η  χωρητικότητα του προσφερόμενου σκληρού 

δίσκου να είναι τουλάχιστον 256GB.  

   

15 Ο σκληρός δίσκος να είναι τεχνολογίας στερεάς 

μορφής (SSD). 

Ναι   

16 Ισχύς τροφοδοτικού ≤180W   

17 Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου ΝΑΙ   

18 Υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου (μπροστινή 

όψη) 

NAI   

19 Ενσωματωμένη ή ανεξάρτητη κάρτα γραφικών ΝΑΙ   

20 Η κεντρική μονάδα να διαθέτει θύρα εξόδου 

HDMI ή VGA. 

NAI   

21 Το πλήθος των USB 3.0 θυρών να είναι 

τουλάχιστον έξι (6). 

   

22 Θύρα USB εμπρός Ναι   

23 Σύνδεση δικτύου RJ45 Ethernet Port Ναι   

24 Οπτικός οδηγός DVD+/-RW NAI   

25 Λειτουργικό Σύστημα   Windows 

10 ή 

ανώτερο 

  

26 Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον 

κατασκευαστή για την υπολογιστική μονάδα 

≥ 3 έτη   

27 Ενσύρματο USB πληκτρολόγιο Ελληνικό - Αγγλικό  ΝΑΙ   

28 Ενσύρματο USB οπτικό ποντίκι με ροδέλα 

κύλισης 

ΝΑΙ   

29 Πληκτρολόγιο και ποντίκι ΝΑΙ   

30 Καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή  ΝΑΙ   
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Β. ΟΘΟΝΕΣ 

α/α Περιγραφή/Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 

Υποψηφίου 

Παραπομπή 

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 

μοντέλο  

Ναι   

2 Η απαιτούμενη ποσότητα είναι τουλάχιστον 

δεκαεπτά (17). 

Ναι   

3 Διαγώνιος ≥23", 

≤24,5" 

  

4 Είσοδοι: HDMI, VGA NAI   

5 Μέγιστη ανάλυση 1920x1080 NAI   

6 Φωτεινότητα ≥250cd/m2   

7 Χρόνος απόκρισης ≤ 8ms   

8 Διαθέτει πρότυπο VESA NAI   

9 Εγγύηση καλής λειτουργίας  από τον 

κατασκευαστή για την οθόνη 

≥ 3 έτη   

10 Καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης ΝΑΙ   

11 Καλώδιο σύνδεση της οθόνης με τον 

υπολογιστή 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2 

 

                                                           
2
 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 των 13.500,00€ με ΦΠΑ 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ  

Επιτραπέζιοι 
Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές 
με Οθόνες 

Τουλάχιστον 
17 
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