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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας Η/Υ, 

Περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού για την υποστήριξη της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας 

της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ και αναβάθμιση/βελτίωση των εργαλείων 

διαχείρισής της, στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ - Τομέας 

Παιδείας», με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5000480 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

 

Η ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη :  

1. Τον N.4412/16 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/14/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

3. Το άρθρο 6 (παρ. 3) του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 

(ΦΕΚ Α΄265)»  περί  μετονομασίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων σε 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 18 του Ν. 

4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» περί σύστασης νέας Ειδικής 

Υπηρεσίας με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», 

όπως ισχύει. 

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 47903/ΕΥΘΥ.495/9-5-2016 (ΦΕΚ 1406/Β/19-5-2016) ΚΥΑ περί «Αναδιάρθρωσης 

της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, 

Τομέα Παιδείας” […]». 

5. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01-11-2016) Υπουργική 

Απόφαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’αριθμ.81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 

(ΦΕΚ/Β/1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
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προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους 

Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει. 

6. Την υπ’αριθμ.πρωτ.23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) Απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και 

υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης 

καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.   

7. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C/2014/10128 final – 17.12.2014 που αφορά 

στην έγκριση του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 

-2020» (Κωδικός CCI2014GR059OP001), όπως ισχύει κάθε φορά.  

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 3887/23-3-2016 Απόφαση Ένταξης της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής 

Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ – Τομέας Παιδείας» με κωδικό ΟΠΣ 5000480,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών».  

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.908/ 94139/ Η/ 18-8-2011 Υ.Α. «Απόφαση διακοπής μετακίνησης 

διοικητικού υπαλλήλου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων και Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 

Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» στον 

κο  Βαλιάντζα Κωνσταντίνο.  

11. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 40023/Υ1/09-03-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 867/Β’/12-03-2018) περί μεταβιβάσεως 

δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με 

εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών 

Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

12. Το υπ’αριθμ.πρωτ. 4566/01-10-2018 «Αίτημα της ΕΔ ΕΣΠΑ για προμήθεια εξοπλισμού για τις 

λειτουργικές ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ Τομέα Παιδείας – Α.Προμήθειες, Α.2. Η/Υ 

Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός»,  

13. Η υπ’αριθμ.πρωτ. 4377/18/ΠΠ/ΦΣ/λτ/04-10-2018 (με αριθμ.πρωτ. εισερχομένων στην ΕΔ ΕΣΠΑ 

4691/08-10-2018) επιστολή της ΜΟΔ Α.Ε με θέμα «Αίτημα για προμήθεια εξοπλισμού για τις 

λειτουργικές ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ Τομέα Παιδείας – Α. Προμήθειες, Α.2. 

Η/Υ περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός». 

14. Τις ανάγκες της υπηρεσίας για προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού. 

15. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει την Σ.Α.Ε. 2016ΣΕ34510011 του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από τον οποίο χρηματοδοτείται η Πράξη «Τεχνική 

Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ – Τομέας Παιδείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000480 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2014-2020». 
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Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά για την προμήθεια Η/Υ, 

Περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού για την υποστήριξη της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας 

της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ και αναβάθμιση/βελτίωση των εργαλείων 

διαχείρισής της, στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ - Τομέας 

Παιδείας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5000480 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».  

 

Η ως άνω προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 10.258,07€ (δέκα χιλιάδων διακοσίων 

πενήντα οχτώ ευρώ και επτά λεπτών) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο ποσό των 

12.720,00€ (δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

Η έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση έως 

και την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, και ώρα 14:00, σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της Επιτελικής 

Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του  Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), Ανδρέα 

Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, 1ος όροφος, γραφείο 1031 (Γραφείο πρωτοκόλλου). 

 

Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλλουν και υποψήφιοι ανάδοχοι εκτός των αποδεκτών του 

εγγράφου. 

1. Περιγραφή του έργου του Αναδόχου 

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Προμήθεια επίπλωσης, εξοπλισμού και 

εργαλείων για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας» της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ - Τομέας Παιδείας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5000480 του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και αφορά στην προμήθεια Η/Υ, 

Περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού για την υποστήριξη της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας 

της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ και αναβάθμιση/βελτίωση των εργαλείων 

διαχείρισής της. 

Συγκεκριμένα, η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή έγγραφης προσφοράς για τον εξής ηλεκτρονικό 

και λοιπό εξοπλισμό και περιφερειακά: 

 

Α/Α ΠΡΟΙΟΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΥ Ι 7 

2 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΥ ΙΙ 2 

3 ΟΘΟΝΗ 13 

4 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 10 

5 ΠΟΝΤΙΚΙ 10 

6 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 1 

7 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 1 

8 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΕΤ 2 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ) 1 

9 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 1 

10 SWITCH 10 

11 WEB CAMERA 1 

 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στον «Πίνακα 

Συμμόρφωσης» στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. 
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Επισημαίνεται ότι: 

α) Όλα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και δεν γίνονται 

αποδεκτές προσφορές για ανακατασκευασμένα είδη (refurbished). 

β) Η προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των ειδών και των προδιαγραφών 

όπως ακριβώς περιγράφονται στον «Πίνακα Συμμόρφωσης» του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας 

πρόσκλησης. Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές για μέρος των ειδών καθώς και εναλλακτικές 

προσφορές. 

2. Χρονοδιάγραμμα υποβολής παραδοτέων Αναδόχου και παραλαβή τους 

Η παράδοση του ως άνω υλικού εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

του ΥΠΠΕΘ και σε χρονικό διάστημα έως 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης. Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας είναι δεσμευτική και δεν υπάρχει δυνατότητα 

παράτασης, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας. 

Η παράδοση του υλικού εξοπλισμού δύναται να πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από μία φορές εντός 

του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. 

Τα παραδοτέα ελέγχονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία 

συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Με το ως άνω πρακτικό η 

Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται και την οριστική παραλαβή του έργου του Αναδόχου, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης και της υπογραφείσας σύμβασης. 

3. Προϋπολογισμός 

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 10.258,07€ (δέκα 

χιλιάδων διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και επτά λεπτών) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 

στο ποσό των 12.720,00€ (δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

24% και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης  «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

ΥΠΠΕΘ - Τομέα Παιδείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000480 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε. 

2016ΣΕ34510011. 

4. Τρόπος πληρωμής 

Ο Ανάδοχος θα λάβει το 100% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή από 

την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του συνόλου του έργου, με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

της Αναθέτουσας Αρχής, που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες για την 

εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη 

αιτία.  Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και πάσης φύσεως φορολογικών 

και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και κρατήσεις υπέρ νομικών 

προσώπων ή άλλων οργανισμών, όπως α) κράτηση ύψους 0,06%, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), και β) κράτηση ύψους 0,06%, επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 

Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
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5. Κριτήριο Ανάθεσης 

Η ανάθεση του έργου κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

6. Κατάρτιση και υποβολή της προσφοράς  

6.1 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε Σφραγισμένο Φάκελο Προσφοράς.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του διαγωνιζόμενου και να 

γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

για την υπ’αριθμ.πρωτ. 4800/12-10-2018 πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση 

του έργου «Προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού για την υποστήριξη της διοικητικής 

και λειτουργικής ικανότητας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ και 

αναβάθμιση/βελτίωση των εργαλείων διαχείρισής της, στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ - Τομέας Παιδείας», με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5000480 του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

(Προσοχή: Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο) 

Επισημαίνεται ότι: 

Οι προσφορές θα πρέπει είτε να κατατίθενται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Ανδρέα 

Παπανδρέου 37, Μαρούσι – ΤΚ. 151 80, 1ος όροφος, Γραφείο 1031-Γραφείο Πρωτοκόλλου, μέχρι την 

Δευτέρα 22/10/2018 και ώρα 14.00, είτε να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή στην παραπάνω 

διεύθυνση, με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, μέσω εταιρείας courier, κλπ) όπου θα 

παραλαμβάνονται με απόδειξη.  

Στην τελευταία περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περιέρχονται οι προσφορές στην 

Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, η οποία προκύπτει από το 

πρωτόκολλο που τηρείται από αυτήν.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη 

των προσφορών, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την 

καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είναι μη κανονικές και επιστρέφονται στους υποψηφίους χωρίς να 

έχουν αποσφραγισθεί. 

 

6.2 Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει κάθε 

φορά)  

Υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 

υπογραφής, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι της παρούσας Πρόσκλησης. 

B. Τεχνική Προσφορά 

Υποβάλλεται ο «Πίνακας Συμμόρφωσης» με τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 

επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης.  

Γ. Οικονομική Προσφορά  

Υποβάλλεται ο «Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς», σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης. 
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Επισημαίνεται ότι: 

i) Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου παρέχεται με την συμπλήρωση του Πίνακα Οικονομικής 

Προσφοράς του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας και αφορά το σύνολο του έργου. 

ii) Η συνολική προσφορά του υποψηφίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της 

παρούσας Πρόσκλησης. 

iii) Στις τιμές της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες 

οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

7. Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των προσφορών 

Οι υποβληθείσες προσφορές θα αποσφραγιστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης. Όσοι από τους υποψηφίους αναδόχους δεν καλύπτουν τα προαπαιτούμενα της πρόσκλησης, 

θα απορρίπτονται. Αντίστοιχα, για εκείνους τους υποψηφίους που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της 

πρόσκλησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα κατατάξει τις οικονομικές προσφορές με φθίνουσα σειρά της 

συνολικής τιμής μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Με βάση την τελική 

κατάταξη των προσφορών, ως προσωρινός Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη 

συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

8. Ανάθεση του έργου και υπογραφή σύμβασης 

Μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού Αναδόχου, ο 

προσωρινός Ανάδοχος οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 

αναφέρονται στην παράγραφο 5 της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Ο φάκελος 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα αποσφραγιστεί από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης, η οποία κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών θα συντάξει το σχετικό πρακτικό για την 

ανάδειξη του Αναδόχου. 

Μετά την ανάδειξη του Αναδόχου, ο Ανάδοχος οφείλει, εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, να προσέλθει στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ, προκειμένου να υπογράψει την σχετική σύμβαση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει 

ή όχι, να ακυρώσει σε οποιαδήποτε στάδιο την διαδικασία σύναψης σύμβασης, να ματαιώσει, να 

αναβάλει ή να επαναλάβει την διαδικασία χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού 

του λόγου στους υποψηφίους. 

Η παρούσα αναρτάται και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

www.epiteliki.minedu.gov.gr  

 

  
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΔ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ 

   

  

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ 
   

 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
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Συνημμένα 

1. Παράρτημα Ι: Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 

2. Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

3. Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας Συμμόρφωσης 

Εσωτερική διανομή 

1. Προϊστάμενος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας ΥΠΠΕΘ 

2. Μονάδα Γ’ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΗΛ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
E-MAIL 

BYTE COMPUTER ABEE 
Καλλιρρόης 98 & Τριβόλη, 
117 41 Αθήνα 

210 9002000 info@byte.gr 

COSMOS BUSINESS SYSTEMS 
A.E.B.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ 

Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 44, 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
Τ.Κ.14452 

210 6492800 cosmos@cbs.gr 

HIPAC Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   

ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 53 Τ.Κ. 
11745 ΑΘΗΝΑ 

210 9370265 - 
266  

 
info@hipac.gr 
 

T.B.S.-TOTAL BUSINESS 
SOLUTIONS   

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 99, Τ.Κ. 171 
23 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗ 

210 9370770 info@tbs.gr 

ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.  

ΛΕΩΦ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-48, Τ.Κ. 176 
76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  

210 6990401 
 

 
sales@epafos.gr 
 

ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΜΑΡΝΗ 18 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 
104 33 

210 5200073 
 

info@ekontis.gr 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ 
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 5, 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

210 2892000 marketingrequests@plaisio.gr 

Σ. ΤΣΙΡΗΣ – TELEHERMES  ΕΠΕ 
Σοφ. Βενιζέλου 50,  
173 43, Αγ. Δημήτριος 

210 9715355 info@telehermes.com 

CPI 
Ραφαηλίδου 1 & Αγρινίου, 
177 78 Ταύρος, Αθήνα 

210 4805800 info@cpi.gr 

 

 

Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλλουν και υποψήφιοι ανάδοχοι εκτός των αποδεκτών του 
εγγράφου. 

mailto:info@byte.gr
mailto:cosmos@cbs.gr
mailto:info@hipac.gr
mailto:info@tbs.gr
mailto:xx@epafos.gr
mailto:info@ekontis.gr
mailto:marketingrequests@plaisio.gr
mailto:info@telehermes.com
mailto:info@cpi.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 
Ν. 1599/1986) 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………………………….., για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο 

πλαίσιο της υπ.αριθμ. 4800/12-10-2018  πρόσκλησης για την απευθείας ανάθεση του έργου ««Προμήθεια Η/Υ, 

Περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού για την υποστήριξη της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας της Επιτελικής 

Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ και αναβάθμιση/βελτίωση των εργαλείων διαχείρισής της, στο πλαίσιο της 

Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ - Τομέας Παιδείας», με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5000480 του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», 

1.  Δεν τελώ σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

2.  Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου.     

3.  Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, για κάποιο από 

τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, 

και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.  

4. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, από τα οποία θα 

προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

5. Δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση ανακήρυξης μου ως προσωρινού Αναδόχου (κατόπιν ενημέρωσης από την 

Αναθέτουσα Αρχή μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών), θα προσκομίσω πριν την απόφαση 

ανάθεσης τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 

α. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους 

καταβάλω εισφορές ότι δεν έχω οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα) σε ισχύ, 

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ . 

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

Από το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα προκύπτει ότι δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 73 του Ν.4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ.ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρ. 
(Εmail):  
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ημερομηνία ανάθεσης του έργου. 

δ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσωρινού Αναδόχου ως εξής: 

-   Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, την έναρξη επιτηδεύματος. 

- Σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του, σύμφωνα με τη νομοθεσία που 

διέπει το νομικό πρόσωπο, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου, καθώς και 

τα σχετική έγγραφα για τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους (νόμιμοι 

εκπρόσωποι). 

6. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης. 

7.  Δεσμεύομαι πως θα εκτελέσω το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ως 

άνω Πρόσκληση. 

 

                                                                                                                           Ημερομηνία:            -      -   2018 

                                                                                                                                              Ο – Η Δηλ…... 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                 (Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 

βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

Επωνυμία Προσφέροντα: 
AΦΜ: 

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΜΕ ΦΠΑ 

1 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΥ Ι 
(κατασκευαστής – μοντέλο) 

7 
   

2 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΥ ΙΙ 
(κατασκευαστής – μοντέλο) 

2 
   

3 ΟΘΟΝΗ (κατασκευαστής – μοντέλο) 13    

4 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ (κατασκευαστής – 
μοντέλο) 

10 
   

5 ΠΟΝΤΙΚΙ (κατασκευαστής – μοντέλο) 10    

6 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
(κατασκευαστής – μοντέλο) 

1 
   

7 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 
(κατασκευαστής – μοντέλο) 

1 
   

8 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΕΤ 2 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ) (κατασκευαστής – 
μοντέλο) 

1 
   

9 
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (κατασκευαστής – 
μοντέλο) 

1 
   

10 SWITCH (κατασκευαστής – μοντέλο) 10    

11 
WEB CAMERA (κατασκευαστής – 
μοντέλο) 

1 
   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Συνολικό Κόστος 
Οικονομικής Προσφοράς 

χωρίς ΦΠΑ (24%)     

Συνολικός ΦΠΑ (24%) 
Οικονομικής Προσφοράς 

    

Συνολικό Κόστος 
Οικονομικής Προσφοράς με 

ΦΠΑ     

 

 

  Ημερομηνία: ..…..-…….-2018 
Ο Προσφέρων 

 

 

(Υπογραφή & Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Η καταφατική συμπλήρωση του  παρακάτω πίνακα  συμμόρφωσης σε όλα τα αναγραφόμενα πεδία, 

αποτελεί προϋπόθεση επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Επωνυμία προσφέροντα: 
ΑΦΜ: 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ  ΤΥΠΟΥ I    

  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

  
Να αναγραφεί ο κατασκευαστής 
και το μοντέλο  

ΝΑΙ 
  

  Θήκη  Tower   

  Επεξεργαστής   

  Τύπος Intel Core i5 ( 7η Γενιάς) 3.00GHz ή ισοδύναμος ή 
καλύτερος 

  

  Μνήμη RAM   

  Τεχνολογία Μνήμης ≥ DDR4   

  
Μέγεθος Εγκατεστημένης 
Μνήμης 

≥ 4 GB 
  

  Θέσεις Μνήμης ≥ 2   

  Θύρες Ι/Ο   

  Θύρες USB Συνολικά ≥ 6   

  Θύρες USB Front ≥ 2   

  Θύρες USB Rear ≥ 4 ,τουλάχιστον 2 USB 3.0   

  Θύρες Display Port ≥ 1   

  Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος   

  Χωρητικότητα ≥ 240 GB   

  Τύπος και διασύνδεση SSD SATA   

  Κάρτα Γραφικών   

  Τύπος On board   

  Κάρτες Δικτύου-Ήχου   

  Δικτύου On board Gigabit Ethernet   

  Ήχου On board High-Definition audio   

  Οπτικό Μέσο    

  Οπτικό Μέσο DVD RW   

  Περιφερειακά   

  Πληκτρολόγιο ΝΑΙ   

  Ποντίκι Οπτικό δύο πλήκτρων με τροχό κύλισης   

  Πιστοποιήσεις   

  Να διαθέτει ENERGY STAR ΝΑΙ   

  Λογισμικό   

  

Λειτουργικό Σύστημα Windows 10  Professional 64 bit  
προεγκατεστημένα  με επίσημη άδεια χρήσης 

του λειτουργικού    

  Εγγύηση   

  Διάρκεια εγγύησης  ≥  3 έτη   

  
Τύπος εγγύησης  

Εγγύηση on-site κατασκευάστριας εταιρίας που 
να παρέχει επιτόπια επίσκεψη την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα συμπεριλαμβανομένων 
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των ανταλλακτικών και της εργασίας 

        

2 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ  ΤΥΠΟΥ II 
  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

  
Να αναγραφεί ο κατασκευαστής 
και το μοντέλο  

ΝΑΙ 
  

  Θήκη  Tower   

  Επεξεργαστής   

  Τύπος Intel Core i7 (8η Γενιάς) 3.20 GHz ή ισοδύναμος ή 
καλύτερος 

  

  Αριθμός πυρήνων ≥ 6   

  Μνήμη RAM   

  Τεχνολογία Μνήμης ≥ DDR4   

  
Μέγεθος Εγκατεστημένης 
Μνήμης 

≥ 16 GB 
  

  Θέσεις Μνήμης ≥ 2   

  Θύρες Ι/Ο   

  Θύρες USB Συνολικά ≥ 8   

  Θύρες USB Front ≥ 4 ,τουλάχιστον 2 USB 3.0   

  Θύρες USB Rear ≥ 4 ,τουλάχιστον 2 USB 3.0   

  Θύρες Display Port ≥ 1   

  Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος   

  Χωρητικότητα ≥ 256 GB   

  Τύπος και διασύνδεση SSD SATA   

  2ος σκληρός δίσκος ΝΑΙ ,≥ 1ΤΒ HDD SATA   

  Κάρτα Γραφικών   

  Τύπος On board   

  Κάρτες Δικτύου-Ήχου   

  Δικτύου On board Gigabit Ethernet   

  Ήχου On board High-Definition audio   

  Οπτικό Μέσο    

  Οπτικό Μέσο DVD RW    

  Περιφερειακά   

  Πληκτρολόγιο ΝΑΙ   

  Ποντίκι Οπτικό δύο πλήκτρων με τροχό κύλισης   

  Πιστοποιήσεις   

  Να διαθέτει ENERGY STAR ΝΑΙ   

  Λογισμικό   

  

Λειτουργικό Σύστημα Windows 10  Professional 64 bit  
προεγκατεστημένα με επίσημη άδεια χρήσης του 

λειτουργικού    

  Εγγύηση   

  Διάρκεια εγγύησης  ≥  3 έτη   

  

Τύπος εγγύησης  

Εγγύηση on-site κατασκευάστριας εταιρίας που 
να παρέχει επιτόπια επίσκεψη την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα συμπεριλαμβανομένων 
των ανταλλακτικών και της εργασίας 

  

        

3 ΟΘΟΝΗ Η/Υ   

  
Να αναγραφεί ο κατασκευαστής 
και το μοντέλο  

ΝΑΙ 
  

  Τύπος LED   
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  Λόγος διαστάσεων 16:9 ή 16:10   

  Μέγεθος οθόνης ≥ 23”   

  Μέγιστη Ανάλυση ≥ 1920 x 1080   

  Φωτεινότητα ≥250 cd/m²   

  Χρόνος Απόκρισης ≤  8 ms   

  Γωνία Θέασης (Οριζόντια) ≥ 170   

  Γωνία Θέασης (Κάθετη) ≥ 160   

  Είσοδοι τουλάχιστον 1 x Display Port και 1 x VGA   

  

Να περιλαμβάνονται τα καλώδια 
σύνδεσης με Η/Υ (Display Port 
και VGA) 

ΝΑΙ 
  

  

Ενσωματωμένο ή 
προσαρτώμενο ηχείο του ιδίου 
κατασκευαστή, με ρυθμιστικό 
έντασης και έξοδο για 
ακουστικά(είτε στο ηχείο είτε 
στην οθόνη) 

ΝΑΙ 

  

  
Να διαθέτει EPEAT, ENERGY 
STAR,TCO 

ΝΑΙ 
  

  Διάρκεια εγγύησης  ≥  3 έτη   

  Τύπος εγγύησης  on site   

    4 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ   

  
Να αναγραφεί ο κατασκευαστής 
και το μοντέλο  

ΝΑΙ 
  

  Σύνδεση USB / Ενσύρματη   

  Χρήση Desktop   

  Διάταξη Πλήκτρων Αγγλικά / Ελληνικά   

  Ρυθμιζόμενο ύψος ΝΑΙ   

  
Να αναφερθεί ο τύπος της 
εγγύησης και η διάρκειά της 

ΝΑΙ 
  

 
  

 

5 ΠΟΝΤΙΚΙ   

  

Να αναγραφεί ο κατασκευαστής 
και το μοντέλο στην οικονομική 
προσφορά 

ΝΑΙ 
  

  Τύπος Οπτικό 2 πλήκτρων με τροχό κύλισης   

  Χρήση Desktop   

  Μέγεθος Standard   

  Σύνδεση Ενσύρματη   

  Θύρα Σύνδεσης USB   

 
Μήκος καλωδίου ≥ 1,60 m   

  
Να αναφερθεί ο τύπος της 
εγγύησης και η διάρκειά της 

ΝΑΙ 
  

 
  

 

6 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ    

  
Να αναγραφεί ο κατασκευαστής 
και το μοντέλο  

ΝΑΙ 
  

  Μέγεθος 2,5''   

  Χωρητικότητα ≥4 TB   

  Σύνδεση USB 3.0   
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Να αναφερθεί ο τύπος της 
εγγύησης και η διάρκειά της 

ΝΑΙ 
  

    

  
  7 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ    

  
Να αναγραφεί ο κατασκευαστής 
και το μοντέλο  

ΝΑΙ 
  

  Λειτουργία Κάμερα,Μικρόφωνο και Ηχείο (All in One)   

  Ανάλυση κλήσεων βίντεο Full HD 1080p   

  Οπτικό πεδίο κάμερας ≥ 90°   

  Αυτόματη εστίαση κάμερας  ΝΑΙ   

  Μικρόφωνο (ενσωματωμένο) Πανκατευθυντικό 360ο   

  
Εμβέλεια διαμέτρου 
μικροφώνου  

≥ 3,5 m 
  

  

Ενσωματωμένο ηχείο ανοιχτής 
συνομιλίας πλήρους 
αμφίδρομης επικοινωνίας με 
τεχνολογία εξάλειψης θορύβου 
και αντήχησης 

ΝΑΙ 

  

  Ήχος ευρέως φάσματος 360° ΝΑΙ   

  Υποστήριξη Bluetooth και NFC ΝΑΙ   

  

Ενδείξεις LCD ή LED για τις 
λειτουργίες συνεχούς ροής, 
σίγασης, αναμονής κλήσης και 
αντιστοίχισης μέσω Bluetooth 
του ηχείου ανοικτής συνομιλίας 

ΝΑΙ 

  

  

Στοιχεία ελέγχου για 
απάντηση/τερματισμό κλήσης 
και σίγαση έντασης ήχου 

ΝΑΙ 
  

  
Ενσωματωμένη 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

ΝΑΙ 
  

  Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ   

  Σύνδεση με H/Y ΝΑΙ , USB   

  Να αναφερθεί ο τύπος της 
εγγύησης και η διάρκειά της 

ΝΑΙ 
  

  

  8 ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ    

 Να αναγραφεί ο κατασκευαστής 
και το μοντέλο  

ΝΑΙ 
 

  Λειτουργία Μικρόφωνο επέκτασης   

  Συμβατότητα με τηλεφωνα 
συνδιασκέψεων 

Konftel 250 , 300 
  

  Καλώδιο σύνδεσης  ΝΑΙ   

  Μήκος καλωδίου 2,5 m   

  Να αναφερθεί ο τύπος της 
εγγύησης και η διάρκειά της 

ΝΑΙ 
  

    9 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ   

  
Να αναγραφεί ο κατασκευαστής 
και το μοντέλο  

ΝΑΙ 
  

  Μέγιστη Ανάλυση Full HD 1920 x 1080   



 

16 

  
Brightness (Κανονική 
Λειτουργία) 

≥ 3500 Lumens 
  

  Contrast ≥ 30,000:1   

  Throw Ratio τουλάχιστον  1.6 - 2.1 : 1   

  HDMI ΝΑΙ   

  MHL ΝΑΙ   

  Aspect Ratio 16:9 Native   

  
Επίπεδο θορύβου (Κανονική 
Λειτουργία) 

≤ 32 dB 
  

  
Δυνατότητα τοποθέτησης σε 
οροφή 

ΝΑΙ 
  

  Να αναφερθεί ο τύπος της 
εγγύησης και η διάρκειά της 

ΝΑΙ 
  

   

 

10 SWITCH   

  
Να αναγραφεί ο κατασκευαστής 
και το μοντέλο  

ΝΑΙ 
  

  Τύπος Unmanaged   

  Θύρες Ethernet LAN 8   

  Ταχύτητα Δικτύου 10/100/1000   

  
Να αναφερθεί ο τύπος της 
εγγύησης και η διάρκειά της 

ΝΑΙ 
  

    11 WEB CAMERA   

  
Να αναγραφεί ο κατασκευαστής 
και το μοντέλο  

ΝΑΙ 
  

  Ανάλυση Video ≥ 1280 x 720 p   

  Μικρόφωνο   Ενσωματωμένο   

 Auto Focus ΝΑΙ  

  
Να αναφερθεί ο τύπος της 
εγγύησης και η διάρκειά της 

ΝΑΙ 
  

 
 

Οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα συμμόρφωσης: 

1. Στο πεδίο ΑΠΑΝΤΗΣΗ ο υποψήφιος ανάδοχος τοποθετείται διατυπώνοντας: 

- «ΝΑΙ» αν καλύπτει την απαίτηση όπως περιγράφεται. 

- «ΟΧΙ» αν δεν καλύπτει την απαίτηση όπως περιγράφεται. 

2. Όπου η ένδειξη στο πεδίο ΑΠΑΙΤΗΣΗ είναι «ΝΑΙ», η απάντηση του υποψηφίου αναδόχου θα είναι 

«ΝΑΙ» εφόσον καλύπτεται η απαίτηση αυτή. Αν δεν καλύπτεται η απαίτηση , τότε η προσφορά του 

Υποψηφίου Αναδόχου χαρακτηρίζεται «τεχνικά ανεπαρκής και απαράδεκτη» και απορρίπτεται οριστικά. 

3. Όπου η απαίτηση εκφράζεται με αριθμητικό μέγεθος, με τη σχέση «μεγαλύτερο ή ίσο» ή «ίσο», ή 

«μεγαλύτερο», ή «μικρότερο ή ίσο» ή «απεριόριστο» η απάντηση του Υποψήφιου Αναδόχου θα  είναι 

«ΝΑΙ» εφόσον καλύπτει την ελάχιστη προϋπόθεση, ενώ συνδυαστικά μπορεί να διατυπωθεί και με 

«ΝΑΙ» -κόμμα- και το αριθμητικό μέγεθος (πχ «ΝΑΙ, 4»). Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που η 

απαίτηση εκφράζεται με τη μορφή διαστήματος όπου το αριθμητικό μέγεθος θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο του διαστήματος και μικρότερο από το μεγαλύτερο όριο του 

διαστήματος. Σε κάθε περίπτωση όπου δεν υπάρχει η ένδειξη «ΝΑΙ» η απάντηση θεωρείται απαράδεκτη. 
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Αντίστοιχα, η απάντηση θα είναι ολογράφως στις περιπτώσεις που πρέπει να αναφερθεί ο 

κατασκευαστής, το μοντέλο και ο τύπος εγγύησης του εξοπλισμού. 

4. Ο πίνακας συμπληρώνεται πλήρως και σε όλο του το εύρος . Ο υποψήφιος απαντά και τοποθετείται 

σε όλα τα πεδία του πίνακα ώστε να φαίνεται η πληρότητα και η ολοκλήρωση της πρότασής του. 

5. Ο πίνακας συμπληρώνεται και παρουσιάζεται με την ίδια τάξη, σειρά, θέση και αρίθμηση, όπως 

ακριβώς αναπτύσσεται στην Πρόσκληση. 

6. Ο πίνακας συμπληρώνεται με αποκλειστική ευθύνη των Υποψηφίων Αναδόχων. 

Επισημαίνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στην Τεχνική του 

Προσφορά, παραρτήματα με στοιχεία που ο ίδιος επιθυμεί και κρίνει απαραίτητα για την Προσφορά 

του. 

 


