
  

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αθήνα,     7/10//2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                    Aρ. Πρωτ.:   4875 
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,2313501359,  
Hλεκτρ. Δ/νση: symvaseis@mathra.gr  
 

Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με ενάριθμο 

2020ΣΕ03920000 του ΠΔΕ, τίτλο "Τοπική Ανάπτυξη και Διασυνοριακή Συνεργασία στον τομέα 

των Αγροτικών Προϊόντων και της παραδοσιακής Διατροφής - Local Development and Cross 

Border Cooperation in the area of Agricultural Products and traditional Food" και ακρωνύμιο 

LOCFOOD.  CPV - 30121100-4, 30213100-6, 30237240-3, 32342100-3, 30233100-2, και 39112000-0. 

Ο Τομέας Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Έχοντας υπόψη:  

1. το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  

2. τον ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

3. το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

4. το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Eσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α'), όπως ισχύει. 

5. Τον ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις».  

6. τη με αρ.2395/6.6.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός οργανωτικής δομής 
Τομέα Μακεδονίας και Θράκης ως χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης 
για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών του άρθρου 6, παρ. 2, 
εδάφιο β’ του ν. 4412/2016. (Β’ 2180) 

7. τη με αρ. 19232/20.03.2020 Υ.Α. του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της Γεωργίας 
Βαλατσού του Αθανάσιου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 221 Υ.Ο.Δ.Δ/24.03.2020). 

ΠΡΟΣ: 

Κάθε ενδιαφερόμενο 
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8. τη με αρ. πρωτ. 53598/12.05.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για 
την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2021 του Φορέα 1007-999-0100000, στη ΣΑΕ 039/2 του έργου 
με κωδικό 2020ΣΕ03920000 (ΑΔΑ: Ψ9ΦΕ46ΜΤΛΡ-Ξ3Δ). 

9. το με αρ. πρωτ. 4278/08.09.202 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και 
Περιφερειακής Πολιτικής   

πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, της 

προμήθειας εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με ενάριθμο 2020ΣΕ03920000 του ΠΔΕ, τίτλο 

"Τοπική Ανάπτυξη και Διασυνοριακή Συνεργασία στον τομέα των Αγροτικών Προϊόντων και της 

παραδοσιακής Διατροφής - Local Development and Cross Border Cooperation in the area of 

Agricultural Products and traditional Food" και ακρωνύμιο LOCFOOD. Συγκεκριμένα η προμήθεια 

αφορά: α) πολυμηχάνημα (Έγχρωμο λέιζερ σύστημα πολλαπλών λειτουργιών), β) φορητός 

υπολογιστής και περιφερειακά ηλεκτρονικών υπολογιστών και γ) καρέκλες γραφείου.  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα τρία ως άνω τμήματα. Ο προσφέρων δικαιούται να 

υποβάλει προσφορά για ένα ή δύο ή και για τα τρία 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 που αναφέρονται σε μέρος τμήματος ή υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό 

ανά τμήμα δεν γίνονται αποδεκτές. 

Κριτήριο ανάθεσης για κάθε τμήμα ξεχωριστά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

αποκλειστικά βάσει τιμής χωρίς ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, είναι δυνατόν να ανατεθούν σε ένα 

προσφέροντα ένα ή δύο ή και τα τρία τμήματα, εφόσον αυτός έχει υποβάλει για κάθε ένα από τα 

τμήματα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Οι επιμέρους ποσότητες και οι προδιαγραφές του υπό προμήθεια εξοπλισμού καταγράφονται 

αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας.  

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής εντός 30 

ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού. 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. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των ειδών και σε περίπτωση που 

παρουσιαστούν προβλήματα που οφείλονται στην κατασκευή ή σε ελαττωματικά υλικά 

αναλαμβάνει την αντικατάστασή τους. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για κάθε τμήμα ξεχωριστά, έχει ως ακολούθως:  

ΤΜΗΜΑ 1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

(24%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 





  

Πολυμηχάνημα 30121100-4 2.419,35€ 580,65€ 3.000,00 

 

ΤΜΗΜΑ 2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

(24%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

Φορητός Η/Υ  30213100-6 2.016,13€ 483,87€ 2.500,00€ 

 web κάμερα 30237240-3 322,58€ 77,42€ 400,00€ 

 Ακουστικά  32342100-3 161,29€ 38,71€ 200,00€ 

Εξωτερικός  σκληρός δίσκος  30233100-2 161,29€ 38,71€ 200,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 2.661,29€ 638,71€ 3.300,00€ 

 

ΤΜΗΜΑ 3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

(24%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

Καρέκλες γραφείου 39112000-0 806,45€ 193,55€ 1.000,00€ 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας 

Μακεδονίας και Θράκης). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.53598/12.05.2021 απόφαση 

του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2021 του Φορέα 

1007-999-0100000, στη ΣΑΕ039/2 του έργου με κωδικό 2020ΣΕ03920000 (ΑΔΑ:Ψ9ΦΕ46ΜΤΛΡ-Ξ3Δ). 

Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας υποβάλλει: 

1. Τεχνική προσφορά η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τους πίνακες του Παραρτήματος Ι, 

Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλα Συμμόρφωσης και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά 

2. Οικονομική προσφορά η οποία συντάσσεται  σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος ΙI, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.   

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή 

προσφοράς ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 με την οποία δηλώνεται ότι δεν υπάρχει 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εις βάρος του οικονομικού φορέα, και η οποία συντάσσεται 





  

μετά την δημοσίευση της παρούσας.  Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω 

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

Ε.Ε., ο διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. και των συνεταιρισμών, 

πρόσωπα στα οποία έχει η ανατεθεί η διαχείριση των Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση 

νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του. Η υπεύθυνη δήλωση 

υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα  όπως αυτός ορίζεται 

στο άρθρο 79Α παρ. 2 του ν. 4412/2016 ή υποβάλλεται από έκαστο υπόχρεο χωριστά. 

(παρ.1, αρ.73 του ν.4412/16)   

4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία υποβολής της  προσφοράς για την απόδειξη της εκπλήρωσης των 

φορολογικών υποχρεώσεων (παρ.2.β του άρθρου 73 του ν.4412/16)  

5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία υποβολής της  προσφοράς για την απόδειξη της εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (παρ. 2.β του άρθρου 73 του 

ν.4412/16) 

6. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία να έχει συνταχθεί μετά την δημοσίευση της παρούσας, εκ 

μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση 

νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην 

περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνει: 

α) τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 

για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική 

ασφάλιση , εφόσον  δεν υπάγεται  αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ. (παρ. 2.β του άρθρου 73 του 

ν.4412/16) 

β) ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (παρ. 2.α του άρθρου 73 του ν.4412/16),  

γ) έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της σχετικής πρόσκλησης και 

των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων που αφορούν στην ανάθεση και την 

εκτέλεση και τους αποδέχεται πλήρως 

 

7. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. έως 30 εργάσιμες 

ημέρες πριν την υποβολή τους  για την απόδειξη νόμιμης σύστασης & ισχύουσας 

εκπροσώπησης.  

 

8. Εκτύπωση στοιχείων μητρώου επιχείρησης εκδιδόμενη από την Α.Α.Δ.Ε. από την οποία να 

προκύπτει η επαγγελματική δραστηριότητα του προσφέροντος  και  οι ενεργοί κωδικοί 

δραστηριότητας της επιχείρησης (ΚΑΔ). 

 

Το σύνολο των δικαιολογητικών  αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση symvaseis@mathra.gr έως και τις 14/10/2022.  
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Το Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακής Ανάπτυξης ορίζεται υπεύθυνο για 

την παροχή διευκρινίσεων για τις τεχνικές προδιαγραφές (τηλ.: 2313 501146 και 2313 501356). 

Η  αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την επόμενη εργάσιμη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών. Το Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης θα κάνει τον έλεγχο τεχνικών προσφορών και το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων, 

Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού τον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών του φακέλου 

προσφοράς. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά για την 

προστασία των προσωπικών του δεδομένων στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην 

παρούσα, Παράρτημα ΙΙΙ. 

Η παρούσα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του φορέα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 

Εσωτερική Διανομή ηλεκτρονικά): 
1. Γραφείο Υφυπουργού 
2. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 
3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή 
4. Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 





  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΜΗΜΑ 1  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗ - 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών 
αποδεικνύονται με αντίστοιχες 
υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά 
φυλλάδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα 
(ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ.), τα 
οποία συνυποβάλλονται με την Τεχνική 
Προσφορά. Σε περίπτωση που ορισμένα 
από τα ζητούμενα χαρακτηριστικά δεν 
αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η 
τεκμηρίωση γίνεται με σχετικές βεβαιώσεις 
του κατασκευαστή ή του προμηθευτή κατά 
περίπτωση. 

ΝΑΙ  

Αναφέρονται ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο των προσφερόμενων ειδών  

ΝΑΙ  

Η προσφορά αφορά στην προμήθεια ενός 
(1) πολυμηχανήματος που πληροί τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά  

ΝΑΙ  

Βεβαίωση συμμετοχής του «παραγωγού» 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 
23615/651/Ε.103/ 05-05-2014 (ΦΕΚ Β’ 
1184) σε εγκεκριμένο Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, 
(Ν.4819/2021, ΚΥΑ 23615 /651/Ε.103/05-
05-2014 όπως ισχύουν), η οποία 
υποβάλλεται με την Τεχνική Προσφορά  
 

Καταχωρείται ο αριθμός ΕΜΠΑ του 

υπόχρεου παραγωγού, όπως τηρείται 

στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Επεξεργαστής 1GHz Dual Core   

Εκτύπωση 

Ταχύτητα Εκτύπωσης 

(Α4/Α3) [σελ./λεπτό] : 

≥  26 BW/CL & 15 

BW/CL 

  





  

Ανάλυση Εκτύπωσης 

[dpi] : 

 ≥  1200 x 1200 

dpi 

  

Γλώσσες: standard UFR-II, 

PCL 5e/6 προαιρ. 

PostScript 3 

  

Μνήμη: ≥  2,0GB RAM 

Έγχρωμο πάνελ 

αφής LCD 7 

ιντσών TFT, 

WSVGA# 

  

Duplex Unit εκτύπωση 

αυτόματης 

διπλής όψης 

  

Φωτοαντιγραφή 

Ταχύτητα 

Φωτοαντιγραφής 

(Α4/Α3) [σελ./λεπτό 

≥  26 BW/CL & 15 

BW/CL 

  

Ανάλυση Ανάγνωση 

[dpi]  

 ≥ 600 x 600    

Ανάλυση Εκτύπωσης 

[dpi] 

≥ 600 x 600   

Μέγιστος 

Επιτρεπόμενος 

Αριθμός Αντιγράφων  

1 έως 9.999   

Προγραμματισμός 

Εργασιών  

Ναι    

Ένθεση Φύλλων  Standard    

Εστίαση (XY Zoom) Ναι   

Κλίμακα Εστίασης  25to400    

Διαχείριση Χαρτιού/Τροφοδοσία Τελική Επεξεργασία 

Standard Πηγές Dual drawer, dual   





  

Τροφοδοσίας  tray Standard 

Χωρητικότητα Χαρτιού 

2 κασέτες [φύλλα]  

≥550 έκαστη   

Βάρη Χαρτιού από 

συρτάρι [γρ./μ²]  

52 to 256 gsm   

Βοηθητικός Δίσκος 
Τροφοδοσίας (Bypass) 
 

Ναι   

Βάρη Χαρτιού [φύλλα 

γρ./μ²]  

: 52 to 300gsm    

Αυτόματος Τροφοδότης Διπλής Όψεως (DADF) 

Μέγιστο Πλήθος 

Πρωτοτύπων 

≥100 φύλλα   

Προορισμοί 

Αποστολής 

E-MAIL, FTP, SMB, 

HDD, 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

LDAP,ΒΙΒΛΙΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

LDAP, 

LOCAL(MAX.1800) 

  

Τροχήλατη Βάση ΝΑΙ   

 

ΤΜΗΜΑ 2  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗ - 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών 
αποδεικνύονται με αντίστοιχες 
υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά 
φυλλάδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα 
(ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ.), τα 
οποία συνυποβάλλονται με την Τεχνική 
Προσφορά. Σε περίπτωση που ορισμένα 
από τα ζητούμενα χαρακτηριστικά δεν 

ΝΑΙ  





  

αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η 
τεκμηρίωση γίνεται με σχετικές βεβαιώσεις 
του κατασκευαστή ή του προμηθευτή κατά 
περίπτωση. 

Αναφέρονται ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο των προσφερόμενων ειδών  

ΝΑΙ  

Η προσφορά αφορά στην προμήθεια ενός 
(1) Φορητού Η/Υ, δύο (2) Web camera,  
δύο (2) Ακουστικών και δύο (2) 
εξωτερικών σκληρών δίσκων  που 
πληρούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά  

ΝΑΙ  

Δυνατότητα επισκευής και αντικατάστασης 
κατασκευαστικών στοιχείων και μερών: 

Α) Συνεχής διαθεσιμότητα ανταλλακτικών: 
Ο συμμετέχων εγγυάται τη διαθεσιμότητα 
ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένων 
κατ'ελάχιστον αυτών που ορίζονται στο 
κριτήριο TS5 

β), για τρία τουλάχιστον χρόνια από την 
ημερομηνία αγοράς. 

Β) Σχεδιασμός με γνώμονα τη δυνατότητα 
επισκευής:  

Εφόσον έχει εφαρμογή, τα ακόλουθα μέρη 
είναι εύκολα προσβάσιμα και μπορούν να 
αντικατασταθούν με τη χρήση ευρέως 
διαθέσιμων εργαλείων, όπως κατσαβίδια, 
σπάτουλες, λαβίδες ή τσιμπίδες): 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: (i) HDD/SSD, (ii) 
Μνήμη, (iii) Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
Οθόνες: (i) Συγκρότημα οθόνης και μονάδες 
οπισθοφωτισμού υγρών κρυστάλλων (LCD), 
(ii) Πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος 
ισχύος και ελέγχου, (iii) Βάσεις (δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι ενσωματωμένες 
στο περίβλημα).  

Ο συμμετέχων παρέχει σαφείς οδηγίες 
αποσυναρμολόγησης και επισκευής, ώστε 
να καταστεί δυνατή η μη καταστρεπτική 
αποσυναρμολόγηση προϊόντων για τον 
σκοπό της αντικατάστασης βασικών 
κατασκευαστικών στοιχείων ή μερών για 
αναβαθμίσεις ή επισκευές. Οι οδηγίες θα 
είναι διαθέσιμες σε έντυπη μορφή ή μέσω 
της ιστοσελίδας του κατασκευαστή. 

Α) Ο προσφέρων υποβάλλει δήλωση 

ότι συμβατά ανταλλακτικά,  θα είναι 

διαθέσιμα στην αναθέτουσα αρχή ή 

μέσω παρόχου υπηρεσιών. 

Εξοπλισμός ο οποίος φέρει 

οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο 

σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και 

πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις 

θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

Β) Ο προσφέρων παρέχει εγχειρίδιο 

σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή το 

οποίο περιλαμβάνει αναλυτικό 

διάγραμμα της συσκευής και στο 

οποίο απεικονίζονται τα μέρη που 

μπορούν να προσπελαστούν και να 

αντικατασταθούν, καθώς και τα 

απαιτούμενα εργαλεία. Επίσης 

παρέχεται επιβεβαίωση για τα μέρη 

που καλύπτονται από συμφωνίες 

παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της 

εγγύησης. Εξοπλισμός, ο οποίος 

φέρει οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο 

σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και 

πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις 

θεωρείται ότι συμμορφώνεται. 

 





  

Βεβαίωση συμμετοχής του «παραγωγού» 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 
23615/651/Ε.103/ 05-05-2014 (ΦΕΚ Β’ 
1184) σε εγκεκριμένο Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, 
(Ν.4819/2021, ΚΥΑ 23615 /651/Ε.103/05-
05-2014 όπως ισχύουν), η οποία 
υποβάλλεται με την Τεχνική Προσφορά  
 

Καταχωρείται ο αριθμός ΕΜΠΑ του 

υπόχρεου παραγωγού, όπως τηρείται 

στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Επεξεργαστής CPU τύπου Intel 

Core i7- 

δωδέκατης γενιάς 

και άνω 

  

Μνήμη ≥  16GB   

Δίσκος SSD  ≥  512GB   

Οθόνη 15.6-inch FHD 

(1920 x 1080) 

Anti-Glare LED-

Backlit Display 

  

Web Camera και 

Μικρόφωνο 

Ναι   

Ελληνικό Πληκτρολόγιο 

QWERTY 

Ναι   

Λειτουργικό Σύστημα Microsoft  

Windows 11 

Professional  

64bit & Άδεια 

Χρήσης 

  

Ασύρματη κάρτα 

δικτύου 

 Ναι   

Μπαταρία Λιθίου Ναι   





  

Τσάντα μεταφοράς Ναι   

Προγραμματισμός 

Εργασιών  

Ναι    

Ελάχιστη  Εγγύηση   1 έτος 

τουλάχιστον με 

δυνατότητα επι 

τόπου επισκευής 

στον χώρο μας  

  

Εξωτερικό ασύρματο 

ποντίκι (mouse) τύπου 

Microsoft 

Ναι   

Τσάντα μεταφοράς 
 
 

Αδιάβροχη 
Εργονομική 
Σχεδίαση 
Υλικό ύφασμα ή 
δέρμα (όχι 
δερματίνη) 
Τύπος τσάντα 
πλάτης 
(backpack) 
Ελάχιστη 
Διάσταση για 
laptop 15,6’’ 
Πλαϊνές τσέπες 

  

ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ WEB 

CAMERA                                                                                                                       

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4K UHD (4K (ULTRA 

HD),1080p (Full HD) και 

720p (HD), ψηφιακό 

ζουμ 5χ, αυτόματη 

εστίαση και τρεις 

ρυθμίσεις οπτικού 

πεδίου (65ο/78ο/90ο), 

δυνατότητα μείωσης 

θορύβου, σύνδεση 

Ναι   





  

USB,συμβατότητα WIN 

& MAC 

εγγύηση  2 έτη   

ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ                                                                                                                       

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Μικρόφωνο, Stereo, 

Ασύρματη σύνδεση 

Bluetooth,  

Ναι   

εγγύηση 2 έτη   

ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ                                                                                            

                                                                                                                       

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Χωρητικότητα 52 to 300gsm    

Μέγεθος Δίσκου 
 

2.5”   

Σύνδεση 
 

USB 
 

  

Εγγύηση  
 

2 έτη   

 

ΤΜΗΜΑ 3  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗ - 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών 
αποδεικνύονται με αντίστοιχες 
υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά 
φυλλάδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα 
(ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ.), τα 
οποία συνυποβάλλονται με την Τεχνική 
Προσφορά. Σε περίπτωση που ορισμένα 
από τα ζητούμενα χαρακτηριστικά δεν 

ΝΑΙ  





  

αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η 
τεκμηρίωση γίνεται με σχετικές βεβαιώσεις 
του κατασκευαστή ή του προμηθευτή κατά 
περίπτωση. 

Αναφέρονται ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο των προσφερόμενων ειδών  

ΝΑΙ  

Η προσφορά αφορά στην προμήθεια δύο 
(2) καρεκλών γραφείου                                                                                                              
που πληρούν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά  

ΝΑΙ  

ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ                                                                                                               

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ρυθμιζόμενο ύψος 
καθίσματος  
 

   

Οσφυϊκή Υποστήριξη  ≥  16GB   

Ρυθμιζόμενο 

προσκέφαλο  

 ≥  512GB   

Υλικό βάσης  μεταλλική   

Μηχανισμός 

ανάκλισης,  

Ναι   

Μπράτσα ρυθμιζόμενα 

σε ύψος και 

περιστροφή μπράτσων. 

Y 

Ναι   

Υλικό πλάτης:,  ύφασμα δίχτυ ή 

δέρμα 

  

Υλικό έδρας   ύφασμα, δίχτυ ή 

δέρμα 

  

Εγγύηση καλής 

λειτουργίας 

5 έτη   

 

 

 





  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την προμήθεια ενός πολυμηχανήματος  CPV - 30121100-4 

Του οικονομικού φορέα ..……………………………………………………………………………(συμπληρώνεται η 

επωνυμία της επιχείρησης) , με έδρα ………………………οδός ………………………………………………………… 

αριθμός ……………… Τ.Κ. …………………………................., ΑΦΜ……………………, Δ.Ο.Υ…………………………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 

ΤΜΗΜΑ 2 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την προμήθεια ενός (1) Φορητού Η/Υ, δύο (2) Web camera,  δύο (2) Ακουστικών και δύο (2) 

εξωτερικών σκληρών δίσκων  CPV - 30213100-6, 30237240-3, 32342100-3, 30233100-2 

 

Του οικονομικού φορέα ..……………………………………………………………………………(συμπληρώνεται η 

επωνυμία της επιχείρησης) , με έδρα ………………………οδός ………………………………………………………… 

αριθμός ……………… Τ.Κ. …………………………................., ΑΦΜ……………………, Δ.Ο.Υ…………………………… 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 24% ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α.  

Προμήθεια ενός (1) 
πολυμηχανήματος   

2.419,35€    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 24% ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α.  

Προμήθεια ενός (1) 
Φορητού Η/Υ 

2.016,13€    

Προμήθεια δύο (2) Web 
camera 

322,58€    





  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 

ΤΜΗΜΑ 3 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την προμήθεια δύο (2) καρεκλών γραφείου CPV - 39112000-0 

Του οικονομικού φορέα ..……………………………………………………………………………(συμπληρώνεται η 

επωνυμία της επιχείρησης) , με έδρα ………………………οδός ………………………………………………………… 

αριθμός ……………… Τ.Κ. …………………………................., ΑΦΜ……………………, Δ.Ο.Υ…………………………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 

 

 

 

 

Προμήθεια δύο (2) 
Ακουστικών  

161,29€    

Προμήθεια δύο (2) 
εξωτερικών σκληρών 
δίσκων   

161,29€    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 24% ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α.  

Προμήθεια  δύο (2) 
καρεκλών γραφείου 

806,45€    





  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

 Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό 
πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος 
Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα 
ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους 
φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα 
Αρχή, στο πλαίσιο της παρούσας, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της 
Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου 
υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών.  

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών 
για λογαριασμό της, δηλαδή τα υπηρεσιακά στελέχη και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον 
όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για 
μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 
προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση 
τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, 
τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, 
μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας 
Αρχής, dpo@mathra.gr  

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 
τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση 
από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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