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Αναθέτουσα Αρχή: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 

Οδός: Αριστοτέλους 27 Θεσσαλονίκης 

Τ.Κ.   54624 

Τηλέφωνο: 2310 271488 

Fax:  2310 257283 

E-mail: grammateia@epepthe.gr 

Ιστοσελίδα: www.eeth.gr       

   Θεσσαλονίκη  15/7/2021 

    Αρ. Πρωτ :2023 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς για την 

απευθείας ανάθεση  προμήθειας 7 επιτραπέζιων/σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(desktop) πλήρως εξοπλισμένων συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών μονάδων 

πληκτρολόγιο (7 τεμάχια ), ποντίκι (7 τεμάχια), κάμερες(7 τεμάχια), ακουστικά με 

μικρόφωνο(7 τεμάχια) σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παραρτήματος Ι, 

συνολικού  προϋπολογισμού 11.420 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και άνευ ΦΠΑ 

9.209,67 € 

CPV 30213300-8  Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (desktop) 

CPV 30231310-3 Επίπεδες οθόνες  

CPV  30232000-4 Περιφερειακός Εξοπλισμός Η/Υ 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του Ν. 4497/2017  περί «Εκσυγχρονισμού της επιμελητηριακής Νομοθεσίας » 

όπως τροποποιήθηκε ο Ν. 2081/1992 

β. Του Ν. 447/2016(ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» - Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ 

γ. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 17/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

δ. Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α/15-9-11)με θέμα: «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007(πτωχευτικός 

κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 

ε. Την Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΕΘ στη συνεδρίαση αριθ.8-

22/6/2021, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και το  τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών, προμήθειας 7 επιτραπέζιων/σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(desktop) πλήρως εξοπλισμένοι συμπεριλαμβανομένου των περιφερειακών μονάδων 

πληκτρολόγιο (7 τεμάχια ), ποντίκι (7 τεμάχια), κάμερες(7 τεμάχια), ακουστικά με 

μικρόφωνο(7 τεμάχια). 
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ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την προμήθεια 7 επιτραπέζιων/σταθερών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (desktop) πλήρως εξοπλισμένων συμπεριλαμβανομένου των 

περιφερειακών μονάδων πληκτρολόγιο (7 τεμάχια ), ποντίκι (7 τεμάχια), κάμερες (7 

τεμάχια), ακουστικά με μικρόφωνο(7 τεμάχια). 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 

15% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG 

V-Β Balcan – Mediterranean  2014-2020, με Κωδ. ΣΑ 608/6. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Κοινές υπηρεσίες 

εμπορευματικών μεταφορών που συνδέουν τις δραστηριότητες του φορτωτή και του 

μεταφορέα» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-Β «Balcan – Mediterranean  

2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 

εθνικούς πόρους, και κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5048545». 

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της 

προμήθειας  για 7 επιτραπέζιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (desktop) πλήρως 

εξοπλισμένων συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών μονάδων, πληκτρολόγιο (7 

τεμάχια ), ποντίκι (7 τεμάχια), κάμερες (7 τεμάχια), ακουστικά με μικρόφωνο (7 

τεμάχια) σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, είναι 11.420 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
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Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μια συνολική 

προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.  

Ως ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός ο οποίος θα υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής στο σύνολο της προμήθειας. 

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εν λόγω προμήθειας 

περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο 

δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει 

δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική προσφορά, όπως 

προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. 

2) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 

Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. 

Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι δύο επί μέρους φάκελοι θα φέρουν τις 

ενδείξεις: 

α) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» για την προμήθεια 7 

σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών πλήρως εξοπλισμένων συμπεριλαμβανομένων 

των περιφερειακών μονάδων, πληκτρολόγιο (7 τεμάχια ), ποντίκι (7 τεμάχια), 

κάμερες(7 τεμάχια), ακουστικά με μικρόφωνο(7 τεμάχια), με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει 

της τιμής». 
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β) «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με τη προσφορά τους : 

i. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 Ν.  447/2016 (Α 

147)], υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο.  

 

ii. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν, χωρίς θεώρηση του γνησίου 

υπογραφής, η οποία θα φέρει ως ημερομηνία, την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς και να δηλώνεται : 

α) Ο νόμιμος εκπρόσωπός τους 

β) Ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

γ) Ότι δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 74 του Ν.447/2016. 

δ) Ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του 

Παραρτήματος I τις οποίες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

ε) Ότι η προσφορά τους ισχύει για 70 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών  

Το ΤΕΥΔ και η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση 

νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο σύμφωνα με το καταστατικό), πρέπει να 

φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του 

γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
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iii.  Εκτύπωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (εκτύπωση της καρτέλας“Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως 

αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.). 

iv. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 73 Ν.447/2016). Υπόχρεοι στην προσκόμιση  

του ως άνω πιστοποιητικού είναι: 

-Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν. 

-Οι ΟΕ όλων των μελών και του προσωπικού  

-Οι ΕΕ μόνο των ομορρύθμων μελών και του προσωπικού 

-Οι ΕΠΕ και οι ΙΚΕ των διαχειριστών και του προσωπικού 

-Οι ΑΕ μόνο για το προσωπικό που απασχολούν 

Οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

 

v. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, 

το οποίο να είναι σε ισχύ, του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που 

είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 447/2016, με το οποίο πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 

ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 

ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
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προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό  

& Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 

vi. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα (κατά περίπτωση) του εκπροσώπου του κάθε 

συμμετέχοντα, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο 

καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή 

απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για 

διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη 

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο 

Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν 

με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, 

αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των 

εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου (Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες 

προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν 

τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει 

στην ένωση ή κοινοπραξία). 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού να ζητήσει από τους 

συμμετέχοντες φορείς, οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με την απόδειξη των  κριτηρίων 

επιλογής.  

 

4 . ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (πιστοποιητικά διαπίστευσης, 

εγγυήσεις, τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών συσκευών), βάσει των οποίων 

θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το 

κριτήριο ανάθεσης. Και οι 7 προσφερόμενοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το 
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περιφερειακό εξοπλισμό τους  θα πρέπει να διαθέτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

του Παραρτήματος Ι και να μην είναι μεταχειρισμένοι. 

Τα επιμέρους τμήματα που συνθέτουν τους προσφερόμενους υπολογιστές (μητρική 

πλακέτα, οδηγοί drive, κουτί ) θα προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή και θα είναι 

τοποθετημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του υπολογιστή. 

Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας (υπολογιστής, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, 

κάμερα, ακουστικά/μικρόφωνο) θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, 

καινούργιος και αχρησιμοποίητος. 

 Ως δικαιολογητικό τεχνικής προσφοράς οι συμμετέχοντες προσκομίζουν Υπεύθυνη 

Δήλωση  περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και 

εγγυήσεις των προϊόντων πληρούνται, καθώς και πως θα παρέχουν την συντήρηση των 

προσφερόμενων συσκευών και προγραμμάτων τους καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 

εγγύησης τους όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

 

5.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (με και 

χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της προμήθειας 7 σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

πληκτρολόγιο (7 τεμάχια ), ποντίκι (7 τεμάχια), κάμερες (7 τεμάχια), ακουστικά με 

μικρόφωνο(7 τεμάχια) σύμφωνα με το Παράρτημα Ι των τεχνικών προδιαγραφών. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 

σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν 

την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 447/2016. 

Σημειώνεται ότι: 

Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από 

τον ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για 
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την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή 

για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης και 

αξιολόγησης προσφορών του Ε.Ε.Θ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού μονογράφει και 

αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους. Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της 

προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

προσφορά» ο οποίος θα αξιολογηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όπως 

αναφέρεται στα σχετικά της παρούσας και σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Όσες 

προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

προσφορά θα συνεχίσουν με άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών». Οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά την αξιολόγηση της 

τεχνικής επάρκειας και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

 

Η επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό και το υποβάλλει για έγκριση στην 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από 

Οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. 

 

7. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 

/δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (Φορολογική, 

Ασφαλιστική Ενημερότητα και Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου) ,σύμφωνα με το ν. 

447/2016 (Α’ 147), και αφού προηγουμένως παραληφθούν και ελεγχθούν τα προϊόντα, 
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έτσι ώστε να συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής. 

-Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι: 

Παρακράτηση 0,07 επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 

(εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.447/16, για την 

κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της 

αρχής των συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του 

Κώδικα Χαρτοσήμου. 

 Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 

(εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του 

Ν.447/16, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί 

της παρακράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Το ποσό 

αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις 

κείμενες διατάξεις. 

Όλες οι κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων είναι σε βάρος των προμηθευτών. 

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων 

κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση 

τυχόν διατάξεων, οι όροι της Πρόσκλησης, καθώς και της σύμβασης, συμμορφώνονται 

με τις νέες διατάξεις. 
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9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ο φάκελος συμμετοχής σφραγισμένος θα αποσταλεί με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή θα 

κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ οδός Αριστοτέλους 27, ΤΚ 54624 έως την  10/8/2021 ημέρα Τρίτη 

και ώρα 14:00. με την ένδειξη: 

΄΄ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΄΄ 

Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω  προθεσμία και ώρα θα 

θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Ως χρόνος εμπρόθεσμης 

κατάθεσης προσφοράς θεωρείται η ημερομηνία λήψης του φακέλου συμμετοχής 

και όχι η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής.  

Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών. 

Η Επιτροπή παραλαμβάνει από το Πρωτόκολλο μόνο τους φακέλους των προσφορών, 

που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις 

εκπρόθεσμες προσφορές προκειμένου να επιστραφούν.  

Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, απαγορεύεται μετά την παρέλευση του 

χρόνου αυτού να γίνει για οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η 

εμπρόθεσμη επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την 

παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη πρόσκληση.  

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
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Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, και 

των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά 

την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι 

προσφορές έχουν ακριβώς την ίδια τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

(προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται παρουσία των οικονομικών φορέων, που 

υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Μετά το πέρας της διαδικασίας η Αναθέτουσα Αρχή 

συντάσσει το σχετικό πρακτικό, το οποίο και κοινοποιείται σε όλους τους 

προσφέροντες με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail). 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του ν. 447/2016. Σε 

περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε 

αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Στα πλαίσια εφαρμογής του νέου κανονισμού  ΓΚΠΔ (GDPR) τα προσωπικά δεδομένα 

των συμμετεχόντων με τη ρητή συναίνεση τους θα παραμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια 

αξιολόγησης στο ΕΕΘ, υπό  αυστηρή εμπιστευτικότητα, και θα χρησιμοποιηθούν κατ’ 

αποκλειστικότητα για τους σκοπούς του διαγωνισμού. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΕΘ 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΡΠΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

               Τεχνικά Χαρακτηριστικά Desktop και περιφερειακών μονάδων 

(τεμάχια 7) 

 

Η/Υ 

Form Factor Mini  

 

 

Cpu Core i7-10700t   

Ram 16GB DDR4  

Chipset Intel Q470  

SSD 512GB  

Storage 

Acceleration 

16GB NVMe  

Κάρτα 

γραφικών 

Intel UHD Graphics  

Επιπρόσθετα Realtek ALC3205 codec, internal speaker, 

combo microphone/headphone jack 

 

Expansion 

slots 

1 M.2 2230; 2 M.2 2280  



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

14 

 

Ports and 

Connectors 

Front:1 headphone/microphone combo; 1 

SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps signaling 

rate; 1 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps 

signaling rate; 1 SuperSpeed USB Type-A 

5Gbps signaling rate (charging)Rear:1 RJ-45; 2 

SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling 

rate; 2 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 

signaling rate; 2 DisplayPort™ 1. 

 

Δίκτυο LAN Intel I219LM GbE, WIFI Intel® AX201 Wi-Fi 

6 (2x2),  Bluetooth® M.2 PCIe® 

 

Drive Bays One 2.5"  

Power external power adapter, up to 89% efficiency  

Βάρος ≤1.25kg  

Keyb/Mouse Ναι, ίδιας μάρκας με του η/υ, ενσύρματα, usb  

Operating 

System 

MS WINDOWS 10 Pro GR 64bit  

 

 

Energy 

efficiency 

compliance 

ENERGY STAR® certified; EPEAT® 2019 
registered 

 

Bracket Να περιλαμβάνει βάση τοποθέτησης στην οθόνη 

με power supply holder ιδιας μαρκας με τον η/υ 

 

ΟΘΟΝΗ 

 
• 27 inches 

• Display Type IPS 

• Low blue light mode; Anti-glare 

• Native resolution: FHD (1920 x 1080) 

• Contrast ratio: 1000:1 
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• Input connectors: 1 VGA; 1 USB Type-B; 
1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 4 USB-
A 3.2 Gen 1 

• Vesa: 100x100 

• Ιδιας μαρκας με τον η/υ 

• Να περιέχει τα καταλληλα καλώδια για 
σύνδεση με τον η/υ  

Camera   

 

 

• Full HD 1080p (έως και 1920 x 1080 
pixel)  

• Συμπίεση βίντεο H.264 

• Γυάλινος φακός Full HD με αυτόματη 
εστίαση υψηλής ακρίβειας 

• Ενσωματωμένα διπλά μικρόφωνα με 
λειτουργία αυτόματης μείωσης θορύβου  

• Αυτόματη διόρθωση σε συνθήκες 
χαμηλού φωτισμού  

• Κλιπ γενικής χρήσης με δυνατότητα 
στήριξης σε τρίποδο που προσαρμόζεται 
σε laptop και οθόνες LCD 

• Σύνδεση USB, καλώδιο 1,8μετρα 
 

 

Headset 

 
• Plug-and-play USB 

• Digital stereo 

• Flexible, rotating, noise-canceling 
microphone boom 

• Frequency response: Headset:20Hz–
20,000Hz Microphone:100Hz–10,000Hz 
Sensitivity:-40dBV/Pa+/-3dB 

 

Εγγύηση 3 έτη,onsite 

Σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης θα 

καλύπτεται το κόστος.  

• Εργασίας 
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• Ανταλλακτικών 

• Μεταφορικών  

• Σε περίπτωση που η αποκατάσταση τυχόν βλάβης 

δεν είναι άμεσα εφικτή, να γίνεται αντικατάσταση της 

μονάδας έως ότου ολοκληρωθεί η επισκευή 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ -  

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

€ 

(αριθμητικώς και 

ολογράφως) 

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

€ 

(αριθμητικώς και 

ολογράφως) 

Επιτραπέζιος 

ηλεκτρονικός 

υπολογιστής 

(desktop) 

πλήρως 

εξοπλισμένος 

συμπεριλαμβα

νομένου των 

περιφερειακώ

ν μονάδων 

 

7 
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(πληκτρολόγι

ο, ποντίκι 

κάμερες, 

ακουστικά με 

μικρόφωνο) 

με τεχνικά 

χαρακτηριστικ

ά 

Παραρτήματος 

Ι 

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ € 

   

 

 


