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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                            Μύρινα, 22 Μαρτίου 2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ    Αριθμ. Πρωτ.: 14896/206   

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

 

Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 34   

      814 00 Μύρινα    

Πληροφ.  : Μαρία Μαυράκη    

Τηλ.   : 2254351225 

FAX    : 2254351260 

e-mail    

 

: mmavraki@lemnos.gr   

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για την προμήθεια οκτώ (8) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  

για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λήμνου  

  

  

 Η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να 

υποβάλλουν εγγράφως μέχρι τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα 

Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου (Λεωφόρος Δημοκρατίας 34, Μύρινα, Τ.Κ. 81400), 

σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα Β της παρούσας), για την προμήθεια με 

τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης, με την ένδειξη:  

• για την προμήθεια οκτώ (8) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την Π.Ε. Λήμνου. 

 

Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς:  

α) Συμπληρωμένος Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Β)  

β) Τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή που θα τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις 

ελάχιστες προδιαγραφές με συμπληρωμένο τον πίνακα του παραρτήματος Α. Όλοι οι όροι 

και εγγυήσεις της παρούσης (σελ. 3) και όλα τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που 

ζητούνται, είναι υποχρεωτικά και η μη πλήρωσή τους συνεπάγεται απόρριψη της 

προσφοράς. 

Η οικονομική προσφορά θα περιέχει τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και συνολική τιμή με Φ.Π.Α., 

για το σύνολο της προμηθευόμενης ποσότητας.   

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρον την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, 

εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές.  

  

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   

Ως προς το 1.3 τεχνικό χαρακτηριστικό (τύπος 

κουτιού) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. 
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Ο Μειοδότης αφού ενημερωθεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει πριν την 

υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει στην υπηρεσία τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

• ασφαλιστική ενημερότητα   

• φορολογική ενημερότητα   

• πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

 

 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα πακέτα λογισμικού γραφείου θα 

παραδοθούν, θα τοποθετηθούν και θα εγκατασταθούν ώστε να είναι έτοιμοι προς 

χρήση από τις Υπηρεσίες ως εξής:  

• Δύο (2) ηλεκτρονικοί υπολογιστές στο Τμήμα Τεχνικών Έργων (ισόγειο κεντρικού κτηρίου 

Π.Ε. Λήμνου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 34, Τ.Κ. 81400, Μύρινα), 

• Δύο (2) ηλεκτρονικοί υπολογιστές στο ΚΕΣΥ Λήμνου (ισόγειο κεντρικού κτηρίου Π.Ε. 

Λήμνου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 34, Τ.Κ. 81400, Μύρινα), 

• Δύο (2) ηλεκτρονικοί υπολογιστές στο Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών (Λεωφόρος 

Δημοκρατίας και Μακεδονίας 2, Τ.Κ. 81400, Μύρινα), 

• Ένας (1) ηλεκτρονικός υπολογιστής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας (ισόγειο κεντρικού 

κτηρίου Π.Ε. Λήμνου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 34, Τ.Κ. 81400, Μύρινα), 

• Ένας (1) ηλεκτρονικός υπολογιστής στο Γραφείο Π.Σ.Ε.Α. Λήμνου (1ος όροφος κεντρικού 

κτηρίου Π.Ε. Λήμνου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 34, Τ.Κ. 81400, Μύρινα) 

 

Οι κατατεθείσες προσφορές θα αποσφραγιστούν στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού 

της Π.Ε. Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, την ίδια εργάσιμη ημέρα, ήτοι ημέρα 

Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 10:30 π.μ.   

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Λήμνου έτους 2021, Φορέας 1072, ΚΑΕ 

1723.0001, συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 10.000,00 €. 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και θα αποσταλεί και στο Επιμελητήριο Λέσβου - Παράρτημα Λήμνου προς 

ανάρτηση και ενημέρωση των μελών του.   

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

www.pvaigaiou.gov.gr, και της Π.Ε. Λήμνου www.limnos.gr, ή χορηγείται από το Τμήμα Διοικητικού 

Οικονομικού Π.Ε. Λήμνου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 34, ΤΚ 81400, Μύρινα, αρμόδιοι υπάλληλοι 

Μαρία Μαυράκη, τηλ: 2254351225 και Χριστίνα Καλλιγέρη, τηλ 2254351238. 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από την Υπηρεσία.  

 

               Ο Έπαρχος Λήμνου 

           

        Άγγελος Βλάττας Λαμπρινός 

http://www.lesvos.gr/
http://www.lesvos.gr/
http://www.lesvos.gr/
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  

Για την προμήθεια οκτώ (8) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την Π.Ε. Λήμνου - 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

  

  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ    

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ    

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ    

ΑΦΜ – ΔOY    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ 
ΕΔΡΑΣ  

  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL    

  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας    

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  …../…./………  

 

 

Τα στοιχεία και οι όροι του διαγωνισμού αναλύονται ως κάτωθι: 

 

  

Α:   ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

  

Είδος προμήθειας: τα είδη προς προμήθεια περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.  

  

Ποσότητες Ειδών: Οι ποσότητες που ζητούνται αναγράφονται στο Παράρτημα Α  

 

Χρόνος Παράδοσης: το αργότερο 10-05-2021.  

  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται το ανώτερο σε 

10.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ.   

  

Β:  ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 

1. Στην προμήθεια συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, τοποθέτησης 

και εγκατάστασης των ηλεκτρονικών υπολογιστών ώστε να είναι έτοιμα προς 

χρήση. 
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2. Ο εξοπλισμός θα είναι καινούριος με όλα τα απαιτούμενα υλικά (μηχανικά μέρη, 

καλώδια, λογισμικά κλπ) για θέση σε πλήρη λειτουργία και θα παραδοθεί στους 

χώρους που θα υποδειχθούν από το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. 

Λήμνου.  

3. Για το κάθε προμηθευόμενο είδος παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 

σύμφωνα με την αναγραφόμενη Απάντηση και Παραπομπή του προμηθευτή 

στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών.  

4. Για όλο το διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να παρέχει χωρίς επιπλέον κόστος υπηρεσίες αποκατάστασης δυσλειτουργιών και 

βλαβών που ενδεχομένως παρουσιαστούν στην λειτουργία του μηχανήματος, εφόσον 

αυτές δεν οφείλονται σε κακή χρήση.   

 

 

Γ: ΤΙΜΕΣ -  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Συγκριτική τιμή: Είναι η τιμή με Φ.Π.Α. που αναγράφει ο προμηθευτής στην 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια και την πλήρωση των όρων της 

πρόσκλησης,   

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο εκείνος που προσφέρει τη χαμηλότερη συγκριτική 

τιμή (Μειοδότης), εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και όλες 

οι ελάχιστες προδιαγραφές. Τυχόν διαφοροποίηση ή παρερμηνεία στην προσφορά με τα 

ζητούμενα από την πρόσκληση δίνει το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να απορρίψει το 

εκάστοτε προϊόν και να προχωρήσει στην αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και να τον συμπεριλάβουν στο 

φάκελο της προσφοράς τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά:      

1.1. Αριθμός Τεμαχίων.  8   

1.2. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
Μοντέλο.  

ΝΑΙ   

1.3. Τύπος κουτιού   MiDi Tower   

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά     

2.1. 
Σχετικά με τον επεξεργαστή ζητούνται τα 
παρακάτω:  

   

2.1.1. Τύπος  επεξεργαστή Intel Core≥ i3-

9100   ή ισοδύναμος – (σύμφωνα με τη 

Βαθμολογία  

επεξεργαστή κατά το μετροπρόγραμμα 
PassMark -CPU Mark)  

≥ i3   

2.1.2.     Συχνότητα λειτουργίας (GHz).  ≥3 GHz   

2.1.3. 
  
 Αριθμός πυρήνων/cpu   ≥ 4   

2.2. 

Να αναφερθούν αναλυτικά οι θύρες 
διασύνδεσης (π.χ. USB, παράλληλες, κ.λ.π.) 
με ελάχιστες απαιτήσεις: 4 External USB 
ports (εκ των οποίων τουλάχιστον 2 
External USB 3.0)   

ΝΑΙ   

2.3. Κεντρική μνήμη RAM  ≥ 8 Gb   

2.4. 
Μέγεθος Υποστηριζόμενης μνήμης (GB), 
χωρίς αντικατάσταση υπάρχουσας μνήμης    

≥ 32GB   

2.5. Σκληρός δίσκος τύπου SSD, χωρητικότητας   ≥ 256 GΒ   

2.6. Κάρτα γραφικών: Integrated HD Graphics   ΝΑΙ   

2.7. Έξοδος κάρτας γραφικών VGA ή/και HDMI  ΝΑΙ   

2.8. Κύκλωμα Ήχου  ΝΑΙ   

2.9. Ηχεία  ΝΑΙ   

2.10. 10/100/1000 Mbps Ethernet   ΝΑΙ   

2.11. 16x DVD+/-RW Drive   ΝΑΙ   

3. Λειτουργικό Σύστημα και άλλο Λογισμικό:     

3.1. 

Έκαστη μονάδα θα έχει εγκατεστημένα τα 
Microsoft Windows 10 Professional 64bit 
ή νεότερο. Να συνοδεύεται από την επίσημη 
άδεια χρήσης του λειτουργικού και CD ή DVD 
(media) αποκατάστασης(recovery).  

ΝΑΙ 
 

  

3.2. 

Έκαστη μονάδα θα έχει εγκατεστημένο το 
Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου 
Microsoft Office 2016 ή νεότερο που θα 
περιλαμβάνει Επεξεργασία κειμένου- Word, 
Λογιστικά φύλλα – Excel, Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο – Outlook, Παρουσιάσεις – 
Powerpoint . Θα πρέπει να έχει Ελληνικό 
περιβάλλον εργασίας και Ελληνικό 
Ορθογράφο. Να προσφερθεί σε μορφή 
συνολικής άδειας και να συνοδεύεται από 
την επίσημη άδεια χρήσης του 
λογισμικού. (OLP NL Gov) 

ΝΑΙ 
 

  

4. Άλλα Χαρακτηριστικά Συστήματος     

4.1. Πιστοποίηση CE.  ΝΑΙ   

4.2. 

Όλοι οι προσφερόμενοι Σταθμοί εργασίας θα 
πρέπει να έχουν το ίδιο επακριβώς 
configuration.   

ΝΑΙ   
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5. Γενικές απαιτήσεις εξοπλισμού:     

5.1. 
Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από τα τεχνικά 
εγχειρίδια σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.   

ΝΑΙ   

6. Εγγύηση:  ΝΑΙ   

6.1. 
Χρονικό διάστημα προσφερόμενης εγγύησης 
από την οριστική παραλαβή, σε έτη.  

≥ 5   

6.2. 
Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του  

Εξοπλισμού και του Λογισμικού Συστήματος.  
ΝΑΙ   

6.3. 

Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και 
ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού 
(συμπεριλαμβανόμενου εργασιών & 
ανταλλακτικών).  

ΝΑΙ   

6.4. 

Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον 
τόπο που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός 
ON SITE. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά 
από έγκριση του Φορέα, η επισκευή θα μπορεί 
να γίνει σε χώρους του Αναδόχου.  

ΝΑΙ   

  

  

 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

  

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τεκμηρίωση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών 

των προσφερόμενων ειδών. Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν με σαφήνεια από τα prospectus να 

τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις των κατασκευαστών.   

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τους παραπάνω «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» και να τους συμπεριλάβουν στον φάκελο της προσφοράς τους.   

  

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει 

υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη 

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος 

σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση.  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που 

δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. 
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Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της Τεχνικής 

Προσφοράς η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές 

τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή 

αναφορές εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου 

τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Τεχνικών Προδιαγραφών.   

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι 

κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα 

στο τεχνικό φυλλάδιο, θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και 

θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η 

ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. A1.18).  

 

 



 

  
  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Τιμή Μονάδος 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Συνολική Αξία 
χωρίς Φ.Π.Α. 

1.  Ηλεκτρονικός υπολογιστής    8     

      
Ποσοστό Φ.Π.Α.:     

   
Συνολικό Ποσό Φ.Π.Α.:     

   
Συνολική Αξία με Φ.Π.Α.:  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  


