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στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ADRIATIC-ROUTE – Adriatic Route for Thematic 
Tourism” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα IPA 

ADRIATIC CBC»

   

To Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%)
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Το έργο έχει εγκριθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος IPA ADRIATIC CBC
(European Territorial Cooperation Programme)

και εμπίπτει στον κάτωθι άξονα και μέτρο:

Άξονας 3: Προσβασιμότητα και Δίκτυα

Μέτρο 3.3: Επικοινωνιακά Δίκτυα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΗΜΕΡΑ: 08/04/2014 
ΩΡΑ: 14:00

Αποστολή διακήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09/04/2014

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Περιφέρεια Ηπείρου

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
(Γραφείο Πρωτοκόλλου, Τηλ. 26510-87304 & Fax: 26510-25674)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Tο έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος IPA ADRIATIC CBC και στον ακόλουθο 

άξονα και μέτρο: 

Άξονας 3: Προσβασιμότητα και Δίκτυα

Μέτρο 3.3: Επικοινωνιακά Δίκτυα

Χρηματοδοτείται  από  την Ε.Ε. (ΙΡΑ) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων. 

Α.1 – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με:

• Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος

• Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1422/2007 της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2007, για την 

τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ.

• Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  1080/2006 του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 

Συμβουλίου,  της  5ης  Ιουλίου  2006,  για  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής 

Ανάπτυξης  και  για  την  κατάργηση  του  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  1783/1999 όπως 

ισχύει.

• Κανονισμό (EK) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2002 για τη 

θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 

του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται 

στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

• Κανονισμό (EK)  αριθ.  1083/2006 του  Συμβουλίου,  της  11ης  Ιουλίου  2006,  περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  και  το  Ταμείο  Συνοχής  και  την  κατάργηση  του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

• Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006  της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη 

θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

του  Συμβουλίου  περί  καθορισμού  γενικών  διατάξεων  για  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 

και  του  κανονισμού (ΕΚ)  αριθ.  1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του 

Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

• Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  846/2009  της  Επιτροπής  της  1ης Σεπτεμβρίου  2009 

τροποποιητικός του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.
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• Π.Δ.  118/2007 (Φ.Ε.Κ.  150/10-7-2007)  «Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου 

(Κ.Π.Δ.)».

• Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. Α’ 19/1995), «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων».

• Ν.  2362/1995  (Φ.Ε.Κ.  Α’  247/1995)  «Περί  δημοσίου  Λογιστικού»,  όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για  την  προγραμματική  περίοδο  2007-2013»,  όπως  τροποποιήθηκε  και 

συμπληρώθηκε με τον Ν. 3840/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 53) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 

ενίσχυση  της  αποτελεσματικότητας  των  διαδικασιών  του  Εθνικού  Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις».

• Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

• Π.Δ. 140/2010 Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου (Φ.Ε.Κ. 233/Α/27-12-2010).

• Ν.  3861/2010  (Φ.Ε.Κ.  112  Α΄  )  Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια.

• Ν.  4024/2011  (Φ.Ε.Κ.  226  Α/  27-10-2011)  «Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις,  ενιαίο 

μισθολόγιο-βαθμολόγιο,  εργασιακή  εφεδρεία  και  άλλες  διατάξεις  εφαρμογής  του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και ειδικότερα το 

άρθρο 26 σχετικά με τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης.

• Ν.  4111/2013  (ΦΕΚ  18/Α/25-1-2013)  «Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις  …..και  άλλες 

επείγουσες διατάξεις».

• Την υπ’ αριθμ 2/6/31-1-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με 

θέμα την αποδοχή την υλοποίηση των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

• Την  υπ΄αριθ  9/371/21-3-2014  (ΑΔΑ  ΒΙΞΕ&Λ9-ΥΩ4)απόφαση  της  Οικονομικής 

Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  διενέργεια  και 

καταρτίστηκε η διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού

• Tην Εγκεκριμένη Αίτηση Συμμετοχής των εταίρων του Έργου ADRIATIC-ROUTE 

στο Πρόγραμμα IPA Adriatic (Application Form)

• Το Συμφωνητικό μεταξύ των Εταίρων του Έργου ADRIATIC-ROUTE (Partnership 

Agreement)

• Το Σύμφωνο Χρηματοδότησης του Έργου ADRIATIC-ROUTE (Subsidy Contract) 

2OORD/0039/0
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• Το  Εγχειρίδιο  Εφαρμογής  του  Προγράμματος  IPA ADRIATIC (Programme 

Implementation Manual)

• Τις οδηγίες προς τους Έλληνες Εταίρους από την Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής 

του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

• Το Ν.Δ. 356/74 (Φ.Ε.Κ. 90/Α) «Περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», 

όπως ισχύει.

• Το ισχύον θεσμικό και  κανονιστικό πλαίσιο,  εθνικό και  κοινοτικό,  που αναφέρεται 

στην ανάθεση, υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

• Την  ισχύουσα  φορολογική  νομοθεσία  και  ιδίως  το  νομότυπο  των  φορολογικών 

στοιχείων και παραστατικών σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.

• Κάθε άλλη Νομοθετική Διάταξη, που εξειδικεύει και εφαρμόζει τα ανωτέρω.

• Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις  που  αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από τα  οριζόμενα  στα  συμβατικά 

τεύχη του παρόντος  διαγωνισμού και  γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος,  Διάταγμα, 

Απόφαση,  σχετική  Εγκύκλιος  κ.λπ.),  που  διέπει  την  εκτέλεση  της  παρούσας 

σύμβασης,  έστω  και  εάν  δεν  αναφέρονται  ρητά  παραπάνω,  όπως  αυτά 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν την ημέρα της δημοπράτησης.

Α.2 – ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αντικείμενο του Αναδόχου είναι η προμήθεια και η παράδοση στην  Περιφέρεια Ηπείρου των 
παρακάτω ειδών: 

1. 2 PC
2. 1 NAS
3. 4 Οθόνες
4. 1 Laptop
5. 1 Ultrabook
6. 1 Πολυμηχάνημα A4
7. 2 Εκτυπωτές Laser A4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προδιαγραφές ανά είδος
1. PC

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.1.1 Τύπος-Κατασκευαστής-Σειρά-
Μοντέλο ΝΑΙ

1.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.2.1 Τύπος CPU: Intel Core i5 3.20GHz Αντίστοιχο ή 
καλύτερο

1.2.2 Αριθμός πυρήνων (cores) ≥2
1.3 ΜΝΗΜΗ
1.3.1 Προεγκατεστημένη μνήμη (GΒ) ≥4
1.3.2 Συχνότητα χρονισμού μνήμης ≥1600MHz
1.3.3 Μέγιστη μνήμη που να υποστηρίζεται 

στο motherboard (GΒ) ≥8

1.4 ΔΙΚΤΥΟ
1.4.1 Θύρες LAN Ethernet 100/1000 Mbps, 

Full duplex, auto sensing ≥1

1.5 DISKS
1.5.1 Συνολική  ωφέλιμη  προσφερόμενη 

χωρητικότητα (σε GB) του δίσκου ≥500

1.6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
1.6.1 Ελληνικό Πληκτρολόγιο Microsoft ≥1
1.6.2 Ποντίκι Μicrosoft  optical  wheel 

mouse ≥1

1.6.3 Το σύστημα να συνοδεύεται  και από 
μία συσκευή DVD-RW ΝΑΙ

1.6.4 Ζευγάρι  Ηχεία  (δεν  απαιτείται  αν 
έχουν οι οθόνες) ≥1

1.8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1.8.1 Αντικατάσταση υλικών και υπηρεσίες 

on-site (σε έτη)  το  πολύ την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα

≥3

1.9 Λογισμικό
1.9.1 Windows 7 Pro ≥1
1.10. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 20 ημέρες

2. Εξωτερικό υποσύστημα αποθήκευσης (NAS)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2.1.1 Τύπος-Κατασκευαστής-Σειρά-
Μοντέλο ΝΑΙ

2.1.2 Χρόνος  ανακοίνωσης 
μοντέλου ΝΑΙ

2.2 DISKS
2.2.1 Ενεργοί hot-swap controllers ≥2
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
2.2.2 Συνολική  προσφερόμενη 

μνήμη (σε TB) ≥2x2GB

2.2.3 Υποστηριζόμενα  επίπεδα 
RAID Τουλάχιστον 0,1

2.4 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
2.4.1 Να  διαθέτει  πόρτες  Ethernet 

1Gbps ≥1

2.8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
2.8.1 Αντικατάσταση  υλικών  και 

υπηρεσίες  on-site (σε  έτη)  το 
πολύ  την  επόμενη  εργάσιμη 
ημέρα

≥2

2.9 ΜΕΓΙΣΤΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 20 ημέρες

3. Οθόνες

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣ

Η

ΑΠΑΝΤΗΣ

Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3.1.1 Τύπος-Κατασκευαστής-Σειρά-
Μοντέλο ΝΑΙ

3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3.2.1 Μέγεθος διαγωνίου πλαισίου ≥19”
3.2.2 Μέγεθος διαγωνίου ορατού πλαισίου ≥18”
3.2.3 Ανάλυση ≥1366x768
3.2.4 Φωτεινότητα ≥200 cd/m2
3.2.5 Signal Input 15pin D-Sub
3.8 ΕΓΓΥΗΣΗ 
3.8.1 Αντικατάσταση υλικών (σε έτη) ≥2
3.10. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 20 ημέρες

4. Laptop

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1.1 Τύπος-Κατασκευαστής-Σειρά-
Μοντέλο ΝΑΙ

1.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.2.1 Τύπος CPU: Intel Core i5 4200M Αντίστοιχο ή 
καλύτερο

1.2.2 Αριθμός πυρήνων (cores) ≥2
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.3 ΜΝΗΜΗ
1.3.1 Προεγκατεστημένη μνήμη (GΒ) ≥4
1.3.2 Συχνότητα χρονισμού μνήμης ≥1600MHz
1.3.3 Μέγιστη μνήμη που να υποστηρίζεται 

στο motherboard (GΒ) ≥8

1.4 ΟΘΟΝΗ
1.4.1 Διαγώνιο ≥15.5''
1.4.2 Φωτισμός LED
1.4.3 Ανάλυση ≥1366x768
1.5 Κάρτα Γραφικών
1.5.1 GeForce GT 740M 2GB Αντίστοιχη ή 

καλύτερη
1.6 Κάμερα
1.6.1 0.9MP 1280x720  με  ενσωματωμένο 

μικρόφωνο 
Αντίστοιχη ή 

καλύτερη
1.7 I/O Ports
1.7.1 3 x USB (εκ τοων οποίων 1 x USB 3.0), 

1 x VGA Τουλάχιστον

1.8 ΔΙΚΤΥΟ
1.8.1 Θύρες LAN Ethernet 100/1000 Mbps, 

Full duplex, auto sensing ≥1

1.8.2 Wireless-N Αντίστοιχο ή 
καλύτερο

1.8.3 Bluetooth 4.0 Αντίστοιχο ή 
καλύτερο

1.9 DISKS
1.9.1 Συνολική  ωφέλιμη  προσφερόμενη 

χωρητικότητα (σε GB) του δίσκου ≥750

1.10 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1.10.1 Αντικατάσταση υλικών (σε έτη) ≥2
1.11 Μπαταρία 
1.11.1 Ιόντων  λιθίου  σε  ώρες  αυτονομίας 

(έως) ≥4

1.12 Λογισμικό
1.12.1 Windows 8.1 64bit ≥1
1.13. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 20 ημέρες

5. Ultrabook
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1.1 Τύπος-Κατασκευαστής-Σειρά-
Μοντέλο ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.2.1 Τύπος CPU: Intel Core i5 3337U Αντίστοιχο ή 

καλύτερο
1.2.2 Αριθμός πυρήνων (cores) ≥2
1.3 ΜΝΗΜΗ
1.3.1 Προεγκατεστημένη μνήμη (GΒ) ≥6
1.3.2 Τύπος μνήμης ≥DDR3
1.3.3 Μέγιστη  μνήμη  που  να 

υποστηρίζεται  στο  motherboard 
(GΒ) 

≥8

1.4 ΟΘΟΝΗ
1.4.1 Διαγώνιο ≥13''
1.4.2 Φωτισμός LED
1.4.3 Ανάλυση ≥1366x768
1.5 Κάρτα Γραφικών
1.5.1 Intel HD Graphics 4000 Αντίστοιχη ή 

καλύτερη
1.6 Κάμερα
1.6.1 0.9MP 1280x720 με ενσωματωμένο 

μικρόφωνο 
Αντίστοιχη ή 

καλύτερη
1.7 I/O Ports
1.7.1 3  x USB (εκ τοων οποίων 1  x USB 

3.0), 1 x HDMI Τουλάχιστον

1.8 ΔΙΚΤΥΟ
1.8.1 Θύρες LAN  Ethernet  100/1000 

Mbps, Full duplex, auto sensing ≥1

1.8.2 Wireless-N Αντίστοιχο ή 
καλύτερο

1.8.3 Bluetooth 4.0 Αντίστοιχο ή 
καλύτερο

1.9 DISKS
1.9.1 Συνολική ωφέλιμη προσφερόμενη 

χωρητικότητα (σε  GB) του δίσκου 
SSD

≥256

1.10 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1.10.1 Αντικατάσταση υλικών (σε έτη) ≥2
1.11 Μπαταρία 
1.11.1 Ιόντων λιθίου σε ώρες αυτονομίας 

(έως) ≥4

1.12 Λογισμικό
1.12.1 Windows 8.1 64bit ≥1
1.13. ΜΕΓΙΣΤΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 20 ημέρες
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6. Πολυμηχάνημα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1.1 Τύπος-Κατασκευαστής-Σειρά-
Μοντέλο ΝΑΙ

1.1.2
Τύπος:  Μονόχρωμο 
πολυμηχάνημα  A4  (Print  / 
Copy / Scan / Fax)

ΝΑΙ

1.1.3 4800x600 dpi Αντίστοιχο ή 
καλύτερο

1.1.4 Ταχύτητα ≥26ppm A4
1.1.5 Μνήμη ≥128 ΜΒ
1.1.6 Μέγιστη Ανάλυση σάρωσης ≥4800X4800 dpi

1.1.7
Είσοδος χαρτιού ≥250 

φύλλα/ADF 
40φ

1.1.8 Είδη χαρτιού ≤60 - ≥220 g/m²
1.1.9 Θύρα High Speed USB 2.0 ≥1
1.1.10 Θύρα Network 10/100 ≥1
1.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1.2.1 Αντικατάσταση υλικών (σε έτη) ≥3
1.3. ΜΕΓΙΣΤΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 20 ημέρες

7. Εκτυπωτές Laser A4

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1.1 Τύπος-Κατασκευαστής-Σειρά-
Μοντέλο ΝΑΙ

1.1.2 Τύπος: Μονόχρωμος Εκτυπωτής Laser 
A4 ΝΑΙ

1.1.3 Ανάλυση 1200x1200 dpi
1.1.4 Ταχύτητα ≥33ppm A4
1.1.5 Duplex ΝΑΙ
1.1.6 Μνήμη ≥256 ΜΒ

1.1.7
Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 

32+64bit, Linux 
32+64bit

1.1.8 Είσοδος χαρτιού ≥500 φύλλα
1.1.9 Είδη χαρτιού ≤60 - ≥ 160 g/m²
1.1.10 Θύρα High Speed USB 2.0 ≥1
1.1.11 Θύρα Network 10/100 / 1000 ≥1
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.1.12
Οθόνη LCD ≥2 γραμμών 

(κείμενο και 
γραφικά)

1.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1.2.1 Αντικατάσταση υλικών (σε έτη) ≥3
1.3. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 20 ημέρες

Α.3 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο του Αναδόχου έχει διάρκεια ενός μηνός από την υπογραφή της Σύμβασης. 

Α.4 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το  κόστος  της  ανωτέρω  προμήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  5.000,00  €, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και εμπεριέχει όλα τα κόστη του Αναδόχου. 

Ο προϋπολογισμός της υπό ανάθεση σύμβασης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση  (ΙΡΑ)  και  από  Εθνικούς  πόρους.  Η  πληρωμή  στον  Ανάδοχο  θα  γίνεται  με  την 

προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και μετά από την παραλαβή του εξοπλισμού από 

την Επιτροπή Παραλαβής.

Α.5 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
Οι ενδιαφε  ρόμενοι  μπορούν να ανακτήσουν την παρούσα πρόσκληση    αποκλειστικά   και   

μόνο από το διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου,   http  ://  www  .  php  .  gov  .  gr    -   

Ενότητα Ανακοινώσεις αφού συμπληρώσουν την απαραίτητη φόρμα.
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ΜΕΡΟΣ Β:  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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Β.1 – ΓΕΝΙΚΑ

Β.1.1 – Γενικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
Όλοι  οι  όροι  και  οι  απαιτήσεις  της  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  είναι 

υποχρεωτικοί  για  τους  προσφέροντες.  Η  μη  τήρησή  τους  καθιστά  απαράδεκτη  μια 

προσφορά και την αποκλείει από περαιτέρω αξιολόγηση.

Β.1.1.1 – Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη 

νομοθεσία Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα στην 

Κεντρική Διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. 

και  στο  εσωτερικό  των  χωρών  που  είναι  συμβαλλόμενα  μέρη  στη  Συμφωνία 

Δημοσίων  Συμβάσεων  του  ΠΟΕ  και  μπορούν  να  προμηθεύονται  τον 
δημοπρατούμενο εξοπλισμό 

 Οικονομικοί φορείς που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς 

συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.. 

 Ενώσεις προσώπων ή εταιριών, οι οποίες πρέπει να υποβάλλουν κοινή προσφορά 

και μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Ότι  στην  προσφορά  αναγράφεται  απαραιτήτως  το  ποσοστό  συμμετοχής  κάθε 

προσώπου ή εταιρίας και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα 

πλαίσια της υλοποίησης του Έργου. 

2. Ότι όλα τα στοιχεία της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς υπογράφονται είτε 

από  όλους  τους  κοινοπρακτούντες  ή  συμπράττοντες  είτε  από  τον  από  κοινού 

ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. 

3. Ότι  όλα  τα  πρόσωπα  της  ένωσης  καλύπτουν  την  απαίτηση  της  νόμιμης 

λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε 

τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  τη  Συμφωνία  Δημοσίων  Συμβάσεων  του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

4. Τα  μέλη  της  Ένωσης  μεταξύ  τους  δεν  υποχρεούνται  να  περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή κατά το στάδιο υποβολής της πρότασης,  ωστόσο σε 

περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε ένωση 
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φυσικών  ή  νομικών  προσώπων,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δικαιούται,  για  την 

ικανοποιητική  εκτέλεση της  σύμβασης,  να  ζητήσει  από την  ένωση να  περιβληθεί 

ορισμένη  νομική  μορφή  και  η  ένωση,  στην  περίπτωση  αυτή,  υποχρεούται  να 

συστήσει  κοινοπραξία  δια  συμβολαιογραφικού  εγγράφου,  σύμφωνα  με  τα 

προβλεπόμενα περί κοινοπραξίας επιτηδευματιών (άρθρο 2 παρ.2 Κ.Β.Σ).

5. Οι ενώσεις υποχρεούνται να αναφέρουν κατά το στάδιο υποβολής της πρότασης 

το ακριβές ποσό του προϋπολογισμού, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της ένωσης και 

να αποδεικνύουν την μεταξύ τους συμφωνία με την προσκόμιση ιδιωτικού συμφωνητικού 

Β.1.2 – Αποκλεισμός Υποψηφίων 

1. Υπερβολικά  χαμηλή  Οικονομική  Προσφορά  της  οποίας  το  συγκριτικό  κόστος είναι 

μικρότερο του 90% της διαμέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών 

Οικονομικών Προσφορών.  Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται  από τον  υποψήφιο 
Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. 
σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές 
συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία). Εάν 
και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν 
ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

2. Είναι αόριστη και δε μπορεί να εκτιμηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία.

3. Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται  μεγαλύτερος από αυτόν που ορίζεται  στην 

παρούσα πρόσκληση

4. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους όπου αυτοί αναφέρονται.

Β.1.2.1 – Αποκλεισμός Διαγωνιζόμενου

Αποκλείονται  από  τη  διαδικασία  ανάθεσης  παροχής  υπηρεσιών  όσοι  δεν  πληρούν  τα 

κριτήρια του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και, συγκεκριμένα, εάν:

α) Υπάρχει  σε  βάρος  τους  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  για  συμμετοχή  σε 

εγκληματική  οργάνωση,  κατά  το  άρθρο  2  παράγραφος  1  της  κοινής  δράσης  της 

98/773/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (ΕΕ  L  351  της  29.1.1998, 

σελ.1).

β) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, κατά το 

άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
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σελ.1)  και  στο  άρθρο  3  παράγραφος  1  της  κοινής  δράσης  98/742/ΚΕΠΠΑ  του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2).

γ) Υπάρχει  σε  βάρος  τους  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  για  απάτη,  κατά  την 

έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε. C 316 της 27.11.1995, σελ.48).

δ) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων 

από  παράνομες  δραστηριότητες,  κατά  το  άρθρο  1  της  οδηγίας  91/308/EOK  του 

Συμβουλίου,  για  την  πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του 

Π.Δ. 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α).

ε)  Όσοι  έχουν  διαπράξει  βαρύ  επαγγελματικό  παράπτωμα,  που  αποδεικνύεται  με 

βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού φορέα ή μπορεί να διαπιστωθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή.

ζ) Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση 

ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

που  προκύπτει  από παρόμοια  διαδικασία  προβλεπόμενη  από τις  κατά  περίπτωση 

εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

η) Κινήθηκε  εναντίον  τους  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  ή  έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη 

ανάλογη  διαδικασία  προβλεπόμενη  από  τις  κατά  περίπτωση  εφαρμοζόμενες 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

θ) Καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά 

την επαγγελματική διαγωγή τους.

ια) Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα,  που έχει  διαπιστωθεί 

αποδεδειγμένα με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές.

ιβ) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής  ασφάλισης  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία  της  χώρας  όπου  είναι 

εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία.

ιγ) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων 

και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα 

με τη ελληνική νομοθεσία.

ιδ) Είναι  ένοχοι  υποβολής  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των 

πληροφοριών  που  απαιτούνται  κατ’  εφαρμογή  του  Π.Δ.  60/2007  ή  παραλείψεως 

υποβολής των πληροφοριών αυτών.
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ιε)  Έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης,  απάτης,  εκβίασης,  πλαστογραφίας,  ψευδορκίας,  δωροδοκίας και  δόλιας 

χρεοκοπίας.

ιστ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες 

πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν 

υποστεί  αντίστοιχες  με  τις  παραπάνω  κυρώσεις,  σύμφωνα  με  τις  κατά  περίπτωση 

εφαρμοζόμενες γι’ αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 

(αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν 

πρόκειται  περί  σύμπραξης  ή  κοινοπραξίας)  ένας  από  τους  λόγους  των  παραπάνω 

περιπτώσεων.

Στις περιπτώσεις με αριθμούς (ε), (ια) και (ιδ) ο διαγωνιζόμενος μπορεί να αποκλεισθεί 

κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα πραγματικά περιστατικά και 

χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που θα 

έχει υποβάλει ο διαγωνιζόμενος με το φάκελο συμμετοχής του. Αν ασκήσει ένσταση κατά 

του αποκλεισμού, μπορεί ο διαγωνιζόμενος να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις. 

Στις περιπτώσεις (α)-(ε) και (ια) / (ιδ) αποκλεισμός του διαγωνιζομένου νομικού προσώπου 

ή και της ένωσης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συμμετέχει επέρχεται αν στο αδίκημα ή 

παράπτωμα έχει υποπέσει διαχειριστής του (σε περίπτωση ομορρύθμων ή ετερορρύθμων 

ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης) ή ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος ή τα μέλη 

του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ή  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  (σε  περίπτωση  ανώνυμης 

εταιρείας), ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση), 

και  επιπλέον  το  φυσικό  πρόσωπο  που  υπογράφει  την  οικονομική  προσφορά  για 

λογαριασμό του νομικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα παραπάνω.

Σε περίπτωση ένωσης, σύμπραξης ή κοινοπραξίας συμμετεχόντων, τα ανωτέρω ισχύουν 

για κάθε μέλος της και ο αποκλεισμός επέρχεται για την ένωση, αν οι λόγοι αφορούν ένα 

τουλάχιστον μέλος της.

Β.2 – ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Β.2.1 – Τρόπος Σύνταξης Προσφορών
Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό,  πρέπει  να  καταθέσουν  έγγραφες 

προσφορές, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση.  Απαγορεύεται η χρήση 
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αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν 

χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Οι προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να:

1. Έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα 

αναφέρονται  και  στην  Αγγλική,  όπου  απαιτείται.  Εάν  ορισμένοι  όροι  δεν  μπορούν  να 

αποδοθούν στην Ελληνική, θα αναφέρονται μόνον στην Αγγλική.

2. Είναι  δακτυλογραφημένες,  χωρίς  διορθώσεις  (ξυσίματα,  σβησίματα,  διαγραφές, 

προσθήκες, κ.λπ.). Εάν υπάρχουν διορθώσεις, θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και 

μονογραφημένες  από  τον  προσφέροντα.  Οι  μετέχοντες  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να 

αναφέρουν  στην  προσφορά  τους  ότι  έλαβαν  γνώση  όλων  των  όρων  της  παρούσας 

πρόσκλησης.  Πάντως  η  γνώση  τους  αυτή  θεωρείται  δεδομένη  με  την  υποβολή  της 

προσφοράς.

3. Έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα   
διακήρυξη και φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα ανά φύλλο.
4. Αφορούν ολόκληρο το έργο.

5. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή 

αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 

διακήρυξης  ή  της  προσφοράς.  Διευκρινήσεις  δίνονται  μόνο  όταν  ζητούνται  από  την 

Επιτροπή  Διενέργειας  του  Διαγωνισμού  και  λαμβάνονται  υπόψη  μόνο  εκείνες  που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων 

είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται  αντιπροσφορά. Οι διευκρινήσεις 

των  υποψηφίων  πρέπει  να  δίδονται  γραπτά  σε  χρόνο  που  θα  ορίζει  η  Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Β.2.2 – Τόπος και Χρόνος Υποβολής και Αποσφράγισης των 

Προσφορών

Οι  διαγωνιζόμενοι  υποβάλλουν  τις  προσφορές  αυτοπροσώπως  ή  δια  του  νόμιμου 

εκπροσώπου  τους  ή  με  νόμιμα  εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο  ή  ταχυδρομικά  ή  με 

ταχυμεταφορά (courier).

Οι  προσφορές  με  τη  διαβιβαστική  επιστολή  που  τις  συνοδεύει  εκτός  του  φακέλου, 

πρωτοκολλούνται  στο  πρωτόκολλο  της  Περιφέρειας  Ηπείρου-  Δ/νση  Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού  ,  Πλατεία  Πύρρου  1,  45221  Ιωάννινα,  μέχρι  τη  λήξη  της  προθεσμίας 

υποβολής, δηλαδή 08/04/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.
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Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  γίνονται  δεκτές  μόνο  εφόσον  βρίσκονται  στην  έδρα  της 

Αναθέτουσας Αρχής μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. Δεν  θα  ληφθούν  υπόψη  προσφορές  που  υποβλήθηκαν  στο  ως  άνω 

πρωτόκολλο  μετά  από  την  καθορισμένη  ημερομηνία  και  ώρα.  Η  Περιφέρεια  Ηπείρου 

ουδεμία  ευθύνη  φέρει  για  τη  μη  εμπρόθεσμη  παραλαβή  της  προσφοράς  ή  για  το 

περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Η  ημερομηνία  υποβολής  αποδεικνύεται  μόνο από  το  ως  ανωτέρω γενικό  πρωτόκολλο 

εισερχομένων εγγράφων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 09/04/2014 ώρα 10:00 π.μ., 
στα  γραφεία  της -  Δ/νσης Αναπτυξιακού  προγραμματισμού, της  Περιφέρειας  Ηπείρου 

(Πλατεία  Πύρρου  1,  452 21  Ιωάννινα)  ενώπιον  των  νόμιμων  ή  των  εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων των υποψηφίων Αναδόχων.

Β.3 – ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  προσφέροντες  στο  διαγωνισμό  για  εκατόν 
είκοσι (120) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας 

υποβολής τους. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω θα 

απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών θα ακολουθηθεί η διαδικασία 

της παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ.118/07. 
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Γ.1 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι προσφορές πρέπει  να υποβληθούν σε  δύο (2)  αντίτυπα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο 

φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα δύο αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού θα γράφεται η 

λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση 

διαφοράς μεταξύ τους. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένη.

2. Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη 

διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ADRIATIC ROUTE

Περιφέρεια Ηπείρου

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ημερομηνία Διαγωνισμού

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν 

να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

3. Ο  φάκελος  κάθε  προσφοράς  συνοδεύεται  από  επιστολή,  στην  οποία  θα  πρέπει  να 
αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών, που υποβάλλει την προσφορά.

4. Ο  φάκελος  κάθε  προσφοράς  περιλαμβάνει  τους  ακόλουθους  δύο  (2)  σφραγισμένους 
επιμέρους φακέλους:

• Φάκελος « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ,  σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

και  ένα  (1)  αντίγραφο,  στον  οποίο  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνεται  με  ποινή 

αποκλεισμού  ο  συμπληρωμένος  Πίνακας   του  σημείου  Α.  2   καθώς  και  τα 

δικαιολογητικά του κεφ. Γ.2 της παρούσας.

• Φάκελος “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ“ που περιέχει μόνο ένα (1) πρωτότυπο της 

Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων. 

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
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Γ.2 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

Γ.2.1 – Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» θα περιέχει τα εξής δικαιολογητικά:

1.1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία σύμφωνα με το άρθρο 

21 του Ν.4111/2013:

1.1. Να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της πρόσκλησης στην οποία θα συμμετάσχουν, και 

στην οποία δηλώνεται ότι οι Διαγωνιζόμενοι:

1.1.1. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στο Β.1.2.1  (Αποκλεισμός Υποψηφίων) 

περιπτώσεις της παρούσας πρόσκλησης

1.1.2. είναι  φορολογικά και  ασφαλιστικά ενήμεροι  ως προς τις υποχρεώσεις τους,  όσον 

αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των 

φόρων και των τελών,

1.1.3. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

1.2. Να  αναλαμβάνεται  η  υποχρέωση  για  την  έγκαιρη  και  προσήκουσα  προσκόμιση  των 

δικαιολογητικών των πινάκων του Γ.2.2 (Δικαιολογητικά κατά το Στάδιο Κατακύρωσης) της 

παρούσης

Σημείωση:   Η υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση των Α.Ε. θα πρέπει να υπογράφεται από τον   

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Α.Ε. Όταν το Νομικό Πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. & Ε.Π.Ε.,  

υπογράφεται από τους Διαχειριστές. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφεται  

από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

2    Επίσης θα πρέπει να υποβληθούν τα νομιμοποιητικά  στοιχεία της εταιρείας (π.χ.  ΦΕΚ   

εκπροσώπησης, καταστατικό κλπ).

Γ.2.2 – Δικαιολογητικά κατά το Στάδιο της Κατακύρωσης
Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  ο  Διαγωνιζόμενος,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλει τα κάτωθι: 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους 
τους  οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)  στους  οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

2 Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και 
επικουρικής)  που  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δηλώνει  στην  Υπεύθυνη  Δήλωση  της 
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήμερος ως προς τις  εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης  κατά την ημερομηνία 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
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3 Πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος 
Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  του  κατά  την 
ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης..

Γ.3 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο  φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  περιλαμβάνει  συμπληρωμένα  και  υπογεγραμμένα  τα 

ακόλουθα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ – Περιγραφή των προσφερόμενων παραδοτέων και κοστολόγησή τους

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

(ΕΥΡΩ)
Παράδειγμ

α

laptop

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ – Έντυπο υποβολής της τελικής οικονομικής προσφοράς του Υποψήφιου 
Αναδόχου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Επωνυμία)

ΕΡΓΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ADRIATIC ROUTE 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
(€)

Μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. ( Αριθμητικά και  

ολογράφως)

Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
(Αριθμητικά και ολογράφως)

Φ.Π.Α. Ποσοστό και ποσό αριθμητικά και ολογράφως

Για τον προσφέροντα

Ονοματεπώνυμο

Σφραγίδα / Υπογραφή
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Γ.4 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Με απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου συστήνεται Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Η διενέργεια του διαγωνισμού περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

• Έλεγχος  Κριτηρίων  Ποιοτικής  Επιλογής  που  βασίζεται  στο  περιεχόμενο  του  υποφακέλου 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – TEXNΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ »

• Αξιολόγηση  Οικονομικής  Προσφοράς  που  βασίζεται  στο  περιεχόμενο  του  υποφακέλου 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Γ.5 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 
Η  Αναθέτουσα  Αρχή,  μετά  από  σχετική  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  διατηρεί  το 

δικαίωμα, χωρίς καμία επιβάρυνση ή άλλη επιβάρυνση για το Δημόσιο:

Α.   Να αποφασίσει τη ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού.

Β. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης.

Γ.    Να  αποφασίσει  τη  ματαίωση  του  διαγωνισμού  και  να  προσφύγει  στη  διαδικασία  της 

διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007).

Γ.6 – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
Τα  παραδοτέα  παραλαμβάνονται  από  την  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  Έργου 

(ΕΠΠΕ), η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός δέκα 

(10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις 

παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων 

και να επανυποβάλλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα. Η διαδικασία της 

επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές. Η ΕΠΠΕ μπορεί: 

α) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις από 

τους όρους της παρούσας, 

β) να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας που 

επηρεάζουν την καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Η  μη  γνωστοποίηση  παρατηρήσεων  από  την  ΕΠΠΕ  προς  τον  Ανάδοχο  εντός  της  παραπάνω 

προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, συνεπάγεται και αποδοχή των παραδοτέων. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
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