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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για κατάθεση οικονομικής προσφοράς 

για την προμήθεια εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής  

για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λήμνου   

  

Η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, να αποστείλουν ή 

να υποβάλλουν εγγράφως μέχρι την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα 

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

φάκελο οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με τις ενδείξεις: 

 Οικονομική Προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής για 

τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λήμνου. 

 Αριθμός Πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης: ………………….. 

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14-09-2022 και ώρα 11:00 

 Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (Επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

 O πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοικητικού – 

Οικονομικού Π.Ε. Λέσβου, Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λήμνου, Λ. Δημοκρατίας 

34, Τ.Κ. 81400, Μύρινα Λήμνος). 

Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή 

αποστέλλοντας ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ανωτέρω διεύθυνση. Στην περίπτωση 

της ταχυδρομικής αποστολής, χρόνος κατάθεσης της προσφοράς ορίζεται η ημερομηνία παραλαβής του 

φακέλου που θα αναγράφεται ευκρινώς στον φάκελο και η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον 

χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα παραλάβει.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ 

  

Δ/νση               : Λ. Δημοκρατίας 34, Μύρινα Λήμνου 

Πληροφορίες     : Μαυράκη Μαρία 

Τηλέφωνο         : 2254351225 

Email                : mmavraki@lemnos.gr 
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Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα με βάση τα ανωτέρω, επιστρέφονται χωρίς 

να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν. 

Οι κατατεθείσες προσφορές θα αποσφραγιστούν από μόνιμους υπαλλήλους της Π.Ε. 

Λήμνου στο γραφείο του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου, την ίδια εργάσιμη ημέρα, ήτοι Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:30 π.μ. 

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς:  

1) Συμπληρωμένο τον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Α’ της παρούσας 

πρόσκλησης, καθώς και τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Β’. Τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του συμμετέχοντα και η μη 

προσκόμισή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.  

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

προδιαγραφές με συμπληρωμένους τους πίνακες του Παραρτήματος Α’.  

3) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως προβλέπεται από τις 

ισχύουσες διατάξεις, στην οποία πρέπει: 

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν 

ii) Να δηλώνεται ότι: 

- η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, της οποίας έλαβαν 

γνώση. 

- αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

- δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 

74 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

4) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως προβλέπεται από τις 

ισχύουσες διατάξεις, από την οποία να προκύπτει ότι ο προμηθευτής δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη 

Δικαστική Απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, ως 

ισχύει.  

Όταν πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικές κεφαλαιουχικές (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αυτή αφορά τους διαχειριστές και όταν πρόκειται για περιπτώσεις 

Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο. 

5) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. 

6) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής τους εφόσον φέρουν τη σφραγίδα της επιχείρησης. 

Όλοι οι όροι και εγγυήσεις της παρούσας πρόσκλησης (σελ. 6 & 7) και όλα τα ελάχιστα 

χαρακτηριστικά που ζητούνται, είναι υποχρεωτικοί και η μη πλήρωσή τους συνεπάγεται 

απόρριψη της προσφοράς. 

Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το ποσό σε ευρώ αριθμητικώς, τόσο μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όσο και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το σύνολο της 

προμηθευόμενης ποσότητας. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ μπορεί να γίνει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία.  
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Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ο Φ.Π.Α., αντί του ορθού 24%, αυτός διορθώνεται και 

επανυπολογίζεται από την Υπηρεσία.  

Προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

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

πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτές συντάχθηκαν από την Δ/νση 

Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)  και ο κατατιθέμενος φάκελός του είναι πλήρης ως προς το ανωτέρω περιεχόμενο. 

Απαγορεύεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών. 

Εφόσον από την Οικονομική Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Λήμνου έτους 2022, Φορέας 1072 ΚΑΕ 

1723.0001, συνολικού ποσού 13.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (10.483,87 € άνευ Φ.Π.Α.) 

σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ. 61795/17-08-2022 (αριθ. εγγραφής 48/17-06-2022) και α/α καταχώρησης 1 

στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, της Διεύθυνσης Οικονομικού – 

Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με ΑΔΑ: ΨΗΡΓ7ΛΩ-ΔΘΒ και ΑΔΑΜ 

22REQ011141723. 

Χρόνος υλοποίησης της προμήθειας 

Η διάρκεια παροχής της προμήθειας ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες έπειτα από ειδοποίηση του 

Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου, μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο 

και την ανάρτηση της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ). 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν, θα τοποθετηθούν και θα εγκατασταθούν ώστε να είναι 

έτοιμοι προς χρήση από τις Υπηρεσίες με έξοδα του Αναδόχου, κατόπιν συνεννόησης με τους υπαλλήλους 

του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού, για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης τους και συγκεκριμένα:  

• πέντε (5) ηλεκτρονικοί υπολογιστές με πληκτρολόγιο και ποντίκι στο Τμήμα Μεταφορών & 

Επικοινωνιών (Λεωφόρος Δημοκρατίας και Μακεδονίας 2, Τ.Κ. 81400, Μύρινα). 

• τρία (3) πλήρη συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας (ισόγειο 

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

• δύο (2) οθόνες στο Τμήμα Τεχνικών Έργων (ισόγειο κεντρικού κτηρίου Π.Ε. Λήμνου, Λεωφόρος 

Δημοκρατίας 34, Τ.Κ. 81400, Μύρινα). 

 

Διαδικασία - Πληρωμή – Κρατήσεις 

• Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν, να συμπληρώσουν, να 

αποσαφηνίσουν ή να ολοκληρώσουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 

προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

• Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των  
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στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 28/2015, 

τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4412/2016 περί εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. 

• Αν για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των φακέλων κατά την ημερομηνία 

και ώρα που αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για να 

παραστούν, εφόσον το επιθυμούν, σε διαφορετική ημερομηνία και ώρα κατά την οποία θα λάβει χώρα η 

αποσφράγιση. 

• Οι υπάλληλοι που θα προχωρήσουν στο άνοιγμα και την αξιολόγηση των προσφορών για την 

προμήθεια εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λήμνου, θα 

παραλάβουν τους εμπρόθεσμα κατατεθειμένους φακέλους οικονομικής προσφοράς από τους υπαλλήλους 

του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού που διενήργησαν την πρωτοκόλληση, θα τους μονογράψουν και 

θα τους αποσφραγίσουν κατά σειρά κατάθεσης στο πρωτόκολλο του Τμήματος. 

• Οι υπάλληλοι θα προβούν στην αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών και των οικονομικών 

προσφορών σύμφωνα με όσα ορίστηκαν στην παρούσα Πρόσκληση.  

• Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανοίγματος και αξιολόγησης των προσφορών και η ανάδειξη του 

Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην έκδοση Απόφασης απευθείας ανάθεσης της εν λόγω 

προμήθειας. 

• Στην απόφαση ανάθεσης της εν λόγω προμήθειας θα αναφέρεται η τυχόν απόρριψη τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές, η αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι σύμφωνες με 

τους όρους της πρόσκλησης και ποιες προσφορές απορρίπτονται λόγω ελλιπών δικαιολογητικών. Η 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών μπορεί να λάβει χώρα σε περισσότερες συνεδριάσεις των 

υπαλλήλων, αν αυτό κριθεί σκόπιμο, κυρίως λόγω όγκου των στοιχείων. 

• Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση ανάθεσης, σε κάθε προσφέροντα, με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όπως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π. 

• Ο Ανάδοχος θα υπογράψει σύμβαση με εκπρόσωπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αφού 

προσκομίσει: 

α) απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Προμηθευτής δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, ως ισχύει. Όταν πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικές κεφαλαιουχικές (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αυτή 

αφορά τους διαχειριστές και όταν πρόκειται για περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα 

σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (εφόσον πρόκειται για εταιρεία), δηλαδή νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ 

για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.  

• Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών και βεβαίωσης εργασιών της Π.Ε. Λήμνου με τη σύνταξη σχετικού 

πρακτικού παραλαβής και την προσκόμιση από τον προμηθευτή του νόμιμου παραστατικού (τιμολόγιο). 

• Η πληρωμή της αξίας της παρεχόμενης προμήθειας θα γίνεται σε Ευρώ, με την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που  
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προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. 

• Από το καθαρό ποσό της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα παρακρατηθεί υποχρεωτικά φόρος 

εισοδήματος σε ποσοστό 4%, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), 

καθώς και οι προβλεπόμενες κρατήσεις: 

α) 0,07252 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, ήτοι: 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% 

και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% και 

β) 0,06216% υπέρ Α.Ε.Π.Π., ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και 

Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%, ενώ δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%. 

 Εφόσον κατά την ημερομηνία πληρωμής της προμήθειας έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που 

καθορίζονται στο Ν.4412/16, θα γίνεται σχετική επιπλέον παρακράτηση η οποία θα βαρύνει επίσης την 

ανάδοχο εταιρεία. 

 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Λέσβου - Παράρτημα 

Λήμνου προς ανάρτηση και ενημέρωση των μελών του, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου www.pvaigaiou@gov.gr (στη θέση «Διαγωνισμοί»), στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής 

Ενότητας Λήμνου www.limnos.gr (στη θέση «Προμήθειες – Διαγωνισμοί»), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) ή χορηγείται από το Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού της 

Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 34, Μύρινα Λήμνου, Τ.Κ. 81400, τηλ 

2254351225 & 2254351238 και e-mail: mmavraki@lemnos.gr. 

 

 

             

      Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου 

 

 

            Κωνσταντίνος Μουτζούρης 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
  

Για την προμήθεια εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής  για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών της Π.Ε. Λήμνου   

  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ    

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ    

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ    

Α.Φ.Μ. – Δ.O.Y.    

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: είκοσι (20) ημέρες έπειτα από ειδοποίηση του Τμήματος Διοικητικού - 

Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου, μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και την ανάρτηση 

της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ). 

 

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται το ανώτερο σε 13.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   

  

Β:  ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 

1. Στην προμήθεια συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, τοποθέτησης και 

εγκατάστασης των ηλεκτρονικών υπολογιστών ώστε να είναι έτοιμα προς χρήση. 

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. 
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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. 

5. Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για εκατό είκοσι (120) ημέρες 

προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσής της. 

6. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

 

 

Γ: ΤΙΜΕΣ -  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την εν λόγω προμήθεια.   

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. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΔΑ: 69ΙΝ7ΛΩ-3Φ8



Σελίδα 8 από 13 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η/Υ (ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Γενικά Χαρακτηριστικά:    
1.1.  Αριθμός Τεμαχίων 5   

1.2.  
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
Μοντέλο 

ΝΑΙ   

1.3.  Τύπος κουτιού  
Midi ή Micro 

Tower 
  

2.  Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1.  
Σχετικά με τον επεξεργαστή ζητούνται τα 
παρακάτω: 

   

2.1.1.  

Τύπος  επεξεργαστή Intel Core ≤ i3 
3,60GHz  ή ισοδύναμος – (σύμφωνα 
με τη Βαθμολογία επεξεργαστή κατά το 
μετροπρόγραμμα PassMark -CPU Mark) 
(Πρέπει να υποστηρίζεται η 
δυνατότητα εγκατάστασης windows 
XP) 

≤ i3   

2.1.2.  Συχνότητα λειτουργίας (GHz). ≥3,60 GHz   
2.1.3.  Αριθμός πυρήνων/cpu  ≥ 2   

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 1 External USB 3.0)  

ΝΑΙ   

2.3.  Κεντρική μνήμη RAM ≥ 4 Gb   

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

≥ 8GB   

2.5.  Χωρητικότητα σκληρού δίσκου  ≥ 500 GΒ   

2.6.  Τύπος σκληρού δίσκου  
HDD (όχι 

SSD) 
  

2.7.  Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου ≥ 7200 rpm   
2.8.  Κάρτα γραφικών: Integrated HD Graphics  ΝΑΙ   
2.9.  Έξοδος κάρτας γραφικών VGA ΝΑΙ   
2.10.  Κάρτα Ήχου : Integrated ή Dedicated ΝΑΙ   

2.11.  
Κάρτα Δικτύου : Integrated ή Dedicated 
10/100/1000Mbps Ethernet 

ΝΑΙ   

2.12.  16x DVD+/-RW Drive  ΝΑΙ   

2.13.  

Πληκτρολόγιο συμβατό με πρότυπο 
ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση 
Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων (≥ 
101 πλήκτρων)   

ΝΑΙ   

2.14.  Optical mouse USB  ΝΑΙ   

3.  
Λειτουργικό Σύστημα και άλλο 
Λογισμικό: 
 

ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

(Πρέπει να 
υποστηρίζεται 
η δυνατότητα 
εγκατάστασης 
windows XP) 

  

4.  Γενικές απαιτήσεις εξοπλισμού:    

4.1.  
Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από τα 
τεχνικά εγχειρίδια σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή.  

ΝΑΙ   

5.  Εγγύηση: ΝΑΙ   

5.1.  
Χρονικό διάστημα προσφερόμενης 
εγγύησης από την οριστική παραλαβή, σε 
έτη. 

≥ 2   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.2.  
Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του 
Εξοπλισμού και του Λογισμικού 
Συστήματος. 

ΝΑΙ   

5.3.  

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

ΝΑΙ   

5.4.  

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

ΝΑΙ   

Α2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η/Υ (ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά:    
1.1. Αριθμός Τεμαχίων 3   

1.2. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ   

1.3. Τύπος κουτιού  Desktop PC   
2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.1. 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 
Support virtual machine 

Μνήμη Cache ≥ 8MB 
   

2.2. 
ΜΝΗΜΗ 
Μνήμη ≥ 16GB 

ΝΑΙ   

2.3. 
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 1ος 
Χωρητικότητας ≥ 256GB SSD 

ΝΑΙ   

2.4. 
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 2ος 
Χωρητικότητας ≥ 1TB SERIAL ATA 7200 

ΝΑΙ   

2.5. 

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ (εκτός Μητρικής) 
Memory size ≥ 2GB 
OpenGL ≥ 4.4 
DirectX ≥ 11  

ΝΑΙ   

2.6. 
ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ  
Ταχύτητας: ≥1000Mbps  

ΝΑΙ   

2.7. 
ΘΥΡΕΣ 
USB 2.0 ≥ 4 
USB 3.0 ≥ 6 

ΝΑΙ   

2.8. 
Μονάδα οπτικού δίσκου  
Ανάγνωσης και εγγραφής DVD 

ΝΑΙ   

2.9. ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ ΝΑΙ   

2.10. 

Πληκτρολόγιο συμβατό με πρότυπο 
ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση 
Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων (≥ 
101 πλήκτρων)   

ΝΑΙ   

2.11. Optical mouse USB  ΝΑΙ   

2.12. mouse pad  ΝΑΙ   

3. 
Λειτουργικό Σύστημα και άλλο 
Λογισμικό: 

   

3.1. 
Λειτουργικό σύστημα : εγκατεστημένα τα 
Microsoft Windows 10 Professional 64bit 
Ελληνικά  

ΝΑΙ   

4. Άλλα Χαρακτηριστικά Συστήματος    

4.1. 
Όλοι οι προσφερόμενοι Σταθμοί εργασίας 
θα πρέπει να έχουν το ίδιο επακριβώς 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

configuration.  

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. 

≥ 3   

7. 
Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του 
Εξοπλισμού και του Λογισμικού 
Συστήματος. 

ΝΑΙ   

8. 

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

ΝΑΙ   

9. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει 
τις υπηρεσίες εγγύησης του 
κατασκευαστή στα γραφεία που είναι 
εγκατεστημένος ο εξοπλισμός (ON SITE 
εργασία και ανταλλακτικά). Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, μετά από έγκριση του 
Φορέα, η επισκευή θα μπορεί να γίνει σε 
χώρους του Αναδόχου. 

ΝΑΙ   

 

Α3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Οθόνες (Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Λήμνου) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά:    

1.1. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο. 

ΝΑΙ   

1.2. Αριθμός τεμαχίων. 3   
2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    
2.1. Επίπεδη οθόνη ΝΑΙ   

2.2. 
Τύπος οθόνης, 
Panel: VA 
Curved: Ναι 

NAI   

2.3. Βαθμός καμπυλότητας 1800R NAI   
2.4. Διαγώνιος ≥ 27’’ ΝΑΙ   
2.5. Μέγιστη ανάλυση ≥ 1920x1080  ΝΑΙ   
2.6. Αντίθεση ≥ 3,000:1 ΝΑΙ   
2.7. Ρυθμός ανανέωσης ≥ 60Hz NAI   

2.8. 
Χρόνος απόκρισης (GTG) τουλάχιστον 
4ms 

NAI   

2.9. Aspect ratio: 16:9 NAI   
2.10. Συνδεσιμότητα VGA(D-Sub) και HDMI NAI   
3. Γενικές απαιτήσεις    

3.1.  
Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από τα 
απαραίτητα καλώδια σύνδεσης 

ΝΑΙ   

4. Εγγύηση:    

4.1 
Χρονικό διάστημα προσφερόμενης 
εγγύησης από την οριστική παραλαβή . 

≥ 2   

4.2 
Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του 
εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.3 

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

ΝΑΙ   

 

 

Α4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  Οθόνες (Τμήμα Τεχνικών Έργων Λήμνου) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά:    

1.3. 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο. 

ΝΑΙ   

1.4. Αριθμός τεμαχίων 2   
2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά    
2.11. Επίπεδη οθόνη ΝΑΙ   
2.12. Τύπος οθόνης IPS NAI   
2.13. Διαγώνιος ≥ 23,5’’ ΝΑΙ   
2.14. Μέγιστη ανάλυση ≥ 1920x1080 Full HD ΝΑΙ   
2.15. Ρυθμός ανανέωσης ≥ 75Hz ΝΑΙ   
2.16. Χρόνος απόκρισης 5ms NAI   
2.17. Ρυθμιζόμενο ύψος οθόνης NAI   
2.18. Συνδεσιμότητα VGA(D-Sub) και HDMI NAI   
3. Γενικές απαιτήσεις    

a. 
Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από τα 
απαραίτητα καλώδια σύνδεσης 

ΝΑΙ   

4. Εγγύηση:    

4.1 
Χρονικό διάστημα προσφερόμενης 
εγγύησης από την οριστική παραλαβή . 

≥ 2   

4.2 
Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του 
εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

4.3 

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

ΝΑΙ   

 

 

 

                                                            ………………… 

(Ημερομηνία) 
 

Ο προσφέρων 
 
 

……………………………………. 
(υπογραφή και σφραγίδα) 
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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 τα υποδείγματα των 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. Σημειώνεται ότι, αν στη 

στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» το πεδίο είναι κενό, η αντίστοιχη απάντηση είναι προαιρετική. 

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 ή υπεύθυνες δηλώσεις 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). 
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Σελίδα 13 από 13 

 

  
  

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

Συνολική Αξία 
χωρίς Φ.Π.Α. 

1.  Ηλεκτρονικός υπολογιστής    8   

2. Οθόνη  5   

      
Συνολικό ποσό άνευ Φ.Π.Α.:    

  
Φ.Π.Α. 24%:     

  
Συνολική ποσό 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.:     
  

           ………………… 

(Ημερομηνία) 
 

Ο προσφέρων 
 
 

……………………………………. 
(υπογραφή και σφραγίδα) 

 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
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