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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης του 

Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης» 

Το Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης σύμφωνα με την υπ. αριθ. 15/04-

09-2020 συνεδρίαση του ΔΣ της εταιρείας, διακηρύσσει ότι δέχεται προσφορές για την 

απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης του 

Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης» για την άρτια λειτουργία της Ομάδας Τοπικής 

Δράσης – Διαχείρισης του τοπικού προγράμματος CLLD 2014-2020 της Περιφερειακής Ενότητας 

Κεφαλονιάς, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), και από Εθνικούς πόρους. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως το ποσό των Εννέα Χιλιάδων 

πεντακοσίων Ευρώ (9.500,00€), συμπεριλαμβανομένου του ποσού Φ.Π.Α. 

  

 

1 

http://www.ionianlag.gr/
mailto:ionianlag@gmail.com


Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την ανάδειξη της πλέον χαμηλότερης 

οικονομικής προσφοράς. 

 

Αντικείμενο προμήθειας 
 

Η προμήθεια του εξοπλισμού μηχανοργάνωσης περιλαμβάνει: Φορητούς Η/Υ, τσάντα μεταφοράς 

φορητών Η/Υ, Οθόνες Η/Υ, Σταθερές μονάδες Η/Υ, πληκτρολόγια Η/Υ, ποντίκια Η/Υ, εξωτερικούς 

σκληρούς δίσκους, webcam, ηχεία Η/Υ, εκτυπωτές, καταστροφέα εγγράφων, βιντεοπροβολέας και 

οθόνη προβολής. 

Αναλυτικά τα αντικείμενα της προμήθειας περιγράφονται κατά είδος και ποσότητα στοΠαράρτημα 

Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην κατάθεση οικονομικών προσφορών έχουν: 
 

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

β. Συνεταιρισμοί. 

γ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 
Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών 

 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε 

περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά 

αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική 

Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα 

μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα. 

2. Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, 

διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λπ. θα πρέπει να είναι με 

τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραφημένες από τον προσφέροντα. 

3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

4. Αντιπροσφορέςδενγίνονταιδεκτές.Σεπερίπτωσηυποβολήςτουςαπορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
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5. Κάθε προσφορά θα αποτελείται από τρία διακριτά σκέλη: 

- Οικονομική προσφορά η οποία θα είναι διατυπωμένη αυστηρά στο Έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς του Παραρτήματος Β της παρούσας, θα συμπληρώνεται πλήρως, επί ποινή 

αποκλεισμού, τόσο σε ό,τι αφορά τη συνολική προσφερόμενη κατ’ αποκοπή τιμή, όσο 

και τις επιμέρους ανά αντικείμενο τιμές που αιτιολογούν τη συνολική προσφερόμενη τιμή 

της οικονομικής προσφοράς. Το άθροισμα των επιμέρους τιμών που αιτιολογούν τη 

συνολική θα πρέπει να ισούται με αυτή. Στο προτεινόμενο κόστος να συμπεριλαμβάνεται 

το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού στα γραφεία της 

εταιρείας. 

 

- Τεχνική προσφορά η οποία θα είναι διατυπωμένη αυστηρά στο Έντυπο Συμμόρφωσης 

του Παραρτήματος Γ της παρούσας, το οποίο θα συμπληρώνεται και θα τεκμηριώνεται 

πλήρωςγιακάθεπροσφερόμενοείδοςκαιθασυνοδεύεταιαπόεπίσημαprospectusή 

καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. 

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου 

αντικειμένου να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι 

ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερόμενου 

είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς 

και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

- Δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται και αναλύονται στην επόμενη παράγραφο. 

 

6. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται σε ένα (1) αντίτυπο και να τεθούν μέσα σε 

σφραγισμένο κυρίως φάκελο, ο οποίος να περιέχει τα παραπάνω τρία σκέλη (Οικονομική 

προσφορά, Τεχνική προσφορά, Δικαιολογητικά) σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φάκελους και θα 

φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: 

 
 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς: Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Διοικητήριο Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων, Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100 Τηλ: 26713 60570 

 
Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοματεπώνυμο και 

πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων 

των μελών) 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης του 

Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης» 

 
Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 



Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την προσφορά 
 

Η προσφορά της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται 

από τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία:



(i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

(ii) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι: 

α) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ. 

β) Δεν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα 

παρακάτω αδικήματα: 

• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 

1997(21) και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου. 

• Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

• 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. 

γ) Δεν έχουν καταδικασθεί με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για 

αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο 

διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 

δ) Δεν έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Ανακοίνωση και έχουν υποβάλει όλες τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Ανακοίνωση. 

2) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι έχουν λάβει υπόψη τους όρους της 

Ανακοίνωσης και των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Α και τα δέχονται 

ανεπιφύλακτα. 

3) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι ο χρόνος παράδοσης των υπό 

προμήθεια ειδών θα είναι εντός 40 ημερολογιακών ημερών. 

4) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται: 

(i) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και 

(ii) Εάν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με 

αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εάν η ποινή του 

αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την 

απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 

5) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για 

μία πενταετία καθώς και δήλωση με την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη από 
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την οριστική παραλαβή του την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους και την δωρεάν 

αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση. 

6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται το συνεργείο εγκατάστασης και 

συναρμολόγησης των εξοπλισμών. 

7) Φορολογική Ενημερότητα προσφέροντος φυσικού ή νομικού προσώπου. 

8) Ασφαλιστική Ενημερότητα προσφέροντος φυσικού ή νομικού προσώπου. 

 
Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών - Ανάδειξη μειοδότη 

 

1. Η διενέργεια της ανάθεσης, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η 

ανάδειξη της χαμηλότερης τιμής γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από τριμελή 

Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστήνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου 

Συνεργασίας. 

2. Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς -Έλεγχος πληρότητας & 

νομιμότητας υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών. 

Μετά το πέρας της ημερομηνίας υποβολής προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης 

παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου μόνο τους φακέλους των προσφορών πού 

κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές, 

προκειμένου να επιστραφούν. 

Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς και εξ’ αυτού τον 

φάκελο των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου και προβαίνει σε 

λεπτομερή έλεγχο ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων 

της προηγούμενης παραγράφου. Διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους 

απαράβατους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και αποφασίζει την αποδοχή ή την απόρριψη 

των προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα 

υποβληθέντα δεν πληρούν τους όρους της παρούσας. 

Αποδεκτοί γίνονται όσοι προσφέροντες έχουν υποβάλει νομίμως τα δικαιολογητικά της 

προηγούμενης παραγράφου, εφόσον αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και η 

τεχνική τους προσφορά είναι πλήρης και ανταποκρίνεται στις Τεχνικές προδιαγραφές και 

απαιτήσεις που έχουν τεθεί στο Παράστημα Α. 

Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης αποσφραγίζει τους 

φακέλους οικονομικών προσφορών μόνο για τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν 

απορρίφθηκαν σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

των λοιπών προσφερόντων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε αυτούς μετά την 

υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο. 

Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το οποίο 

γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών προσφορών 

σύμφωνα το Παράρτημα Β της παρούσας και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των 

διαγωνιζομένων, με βάση την χαμηλότερη τιμή. 
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Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της προμήθειας προ ΦΠΑ, όπως αυτή 

προκύπτει από την οικονομική προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η 

Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την 

τέλεση μαθηματικών πράξεων. Δεσμευτική για τον προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν 

διόρθωση των σφαλμάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Επιτροπή υποχρεούται να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις 

αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον 

διαγωνισμό. 

Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στο Δ.Σ. του Δικτύου για έκδοση 

της σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν 

απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

ανάθεση. 

3. Η Επιτροπή μπορεί να ζητά διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόμενους σε όλα τα ως άνω στάδια. 

4. Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη το πρακτικό της παραγράφου 2, εκδίδει 

απόφαση ανάθεσης και προχωρά στη νόμιμη σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο. 

 

Τρόπος Πληρωμής 
 

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ως εξής: 

- Εξόφληση της συμβατικής αξίας εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε ημερών (15 

ημέρες), μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου και την προσκόμιση όλων 

των νόμιμων παραστατικών και απαιτούμενων εγγράφων. 

 

Σε περίπτωση που οι προσφέροντες ζητούν στην προσφορά τους διαφορετικό τρόπο πληρωμής, 

η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σημείωση: Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής οποιουδήποτε ύψους. 

Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής: 

I. Πρωτότυπο τιμολόγιο του προμηθευτή. 

II. Πρωτότυπο δελτίο αποστολής. 

III. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών και του 

απαιτούμενου ενημερωτικού υλικού για τη χρήση και λειτουργία τους. 

IV. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
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Η ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στον αναθέτοντα 

φορέα θα γίνει από τον προμηθευτή σε συνεργασία με τον φορέα. 

 

Ενημέρωση 

 

Η παρούσα Ανακοίνωση με τα Παραρτήματα που την ακολουθούν έχουν αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης (www.ionianlag.gr). 

 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των οικονομικών προσφορών: 
 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται, ημέρα Πέμπτη 

17-09-2020 και ώρα 14:00 μ.μ. 

Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στα γραφεία τουΔικτύου 

Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Διοικητήριο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Πλατεία 

Βαλλιάνου, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100 , υπόψιν κ.Αλέξανδρου Κοψαχείλη. 

Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, 

δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. 

 

 
Για το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

 

Δημήτριος Σπανός 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ionianlag.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 
 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια, την εγκατάσταση, την παράδοση και την εγγύηση 

καλής λειτουργίας του εξοπλισμού που απαιτείται. Οι προδιαγραφές αναλύονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σαφείς, να μην υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο 

προϋπολογισμό και να μην περιέχουν αοριστίες, ελλείψεις πληροφοριών και μη τεκμηριωμένα 

στοιχεία. 

Συγκεκριμένα, στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι απαιτήσεις και 

προδιαγραφές που οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τη σύνταξη της προσφοράς 

τους. Ο εξοπλισμός πρέπει να προέρχεται από κατασκευαστές με κατά ISO πιστοποίηση. Όλα τα 

υπό προμήθεια είδη, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας και 

ασφάλειας όπως επίσης και με τα ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Κάθε εξοπλισμός πρέπει 

να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, δηλαδή από τα πλέον πρόσφατα μοντέλα της σειράς του, να 

μην είναι ανακατασκευασμένος με εξαρτήματα προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία και να 

παραδίδεται σε σφραγισμένες συσκευασίες, συνοδευόμενος από τα απαραίτητα πρωτότυπα 

σχέδια εγχειρίδια για τη συναρμολόγηση του, όχι φωτοτυπίες. 

Στη λίστα των τεχνικών προδιαγραφών αποτυπώνονται οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές 

στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου σε τεχνικό 

επίπεδο. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην Ανακοίνωση είναι 

υποχρεωτικοί και απαράβατοι και η μη συμμόρφωση με αυτούς αποτελεί λόγο απόρριψης της 

προσφοράς. 

Ο διαγωνισμός αφορά τα κάτωθι: 



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Laser Πολυμηχάνημα Έγχρωμο 
Τύπος: Laser, Χρώμα: Έγχρωμο, Αναλώσιμο: Toner, Μέγεθος Χαρτιού: A4, Μνήμη 
Εκτυπωτή: >0,256 MB, Συμβατότητα:  Windows, Δυνατότητες: ADF, Fax, Αυτόματη 

Εκτύπωση Διπλής Όψης, Συνδεσιμότητα:Ethernet - USB,  Σαρωτής 

2 

Desktop PC με προεγκατεστημένα 
Microsoft Windows 10 Pro 64-bit 

Ελληνικά, και antivirus με άδεια σε 
ισχύ για 1 έτος 

Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows 10 Pro (64bit), Τύπος Επεξεργαστή: τύπου Intel 
Core i5, Ταχύτητα Επεξεργαστή: >=3.00GHz, Μέγεθος Μνήμης: >=8GB, 256GB SSD, Κάρτα 

γραφικών HD, κανάλι ήχου HD, DVD - writer 

3 

Laptop με προεγκατεστημένα 
Microsoft Windows 10 Pro 64-bit 

Ελληνικά, και antivirus με άδεια σε 
ισχύ για 1 έτος 

Λειτουργικό Σύστημα : Windows 10 Home(64bit), Ανάλυση Οθόνης : 1920 x 1080, Μέγεθος 
Μνήμης RAM : 8 GB, Κάρτας Γραφικών : 2GB - HD, Μέγεθος Οθόνης : 17.3'', Τύπος 

Επεξεργαστή : τύπου Intel Core i7, Χωρητικότητα Δίσκων : 256GB SSD 

4 
Λογισμικό - Σουίτα  εφαρμογών 

γραφείου 
Microsoft Office Home and Business 2019 GR 

5 Τσάντα μεταφοράς laptop Κατάλληλη για μέγεθος Οθόνης : 17.3'', χρώματος μαύρου  

6 Monitor 23"  
Μέγεθος οθόνης: > 23", Ανάλυση οθόνης: 1920x1080, Χρόνος απόκρισης: 5ms, Αντίθεση: 

1000:1, 60Hz 

7 Ενσύρματο πληκτρολόγιο Σύνδεση usb 

8 Ενσύρματο Mouse  Σύνδεση usb τεχνολογία bluetrack 

9 Ασύρματο Mouse Bluetooth με τεχνολογία bluetrack 

10 UPS Παρεχόμενη ισχύς 850 VA 

11 Eξωτερικός Σκληρός Δίσκος  Μέγεθος: 3.5", Σύνδεση: USB 3.0, 6TB 

12 Ενσύρματα ηχεία  Ισχύς 4W, Κανάλια 2   

13 
 

Web Camera με ενσωματωμένο 
μικρόφωνο 

Ανάλυση 1080p με αναλογία εικόνας 4:3, ενσωματωμένο μικρόφωνο 

14 Καταστροφέας εγγράφων Τύπος κοπής: Cross Cut, Κοπή έως: >=6 φύλλα, Κάδος: >=13lt 



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
  

15 Βιντεοπροβολέας 
3LCD, Φυσική Ανάλυση: 1280 x 800, Αντίθεση: 15000:1, 

Φωτεινότητα: 3600AnsiLumens, WiFi (Built-In) 

16 Οθόνη προβολής Αναδιπλούμενη, 100x190cm, 16:9, ανθεκτικό τρίποδο με δυνατότητα ρύθμισης 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΑ 2014- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 CLLD/LEADER 
2020 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ   

  Ευρωπαϊκό   

  Γεωργικό   

  Ταμείο   

  Αγροτικής   

  Ανάπτυξης   

 
 

ΑΝΑΘΕΤΩΝ: Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης 

ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης του Δικτύου Συνεργασίας 

Κεφαλονιάς και Ιθάκης 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ 

 

α/α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΜΟ
ΝΑΔ

Α 

 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

(24%) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 
Φ.Π.Α
. 

  (1)  (2) (3) (4) (5)=(2)Χ(4) 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Στο προτεινόμενο κόστος να συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και 
λειτουργίας του εξοπλισμού στα γραφεία της εταιρείας) 

1 
Laser 

Πολυμηχάνημα 
Έγχρωμο 

Τύπος: Laser, Χρώμα: Έγχρωμο, 
Αναλώσιμο: Toner, Μέγεθος 

Χαρτιού: A4, Μνήμη Εκτυπωτή: 
>0,256 MB, Συμβατότητα:  

Windows, Δυνατότητες: ADF, Fax, 
Αυτόματη Εκτύπωση Διπλής Όψης, 

Συνδεσιμότητα:Ethernet – USB,  
Σαρωτής 

ΤΕΜ 2    

2 

Desktop PC με 
προεγκατεστημέν

α Microsoft 
Windows 10 Pro 
64-bit Ελληνικά, 
και antivirus με 

άδεια σε ισχύ για 
1 έτος 

Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows 
10 Pro (64bit), Τύπος Επεξεργαστή: τύπου 

Intel Core i5, Ταχύτητα Επεξεργαστή: 
>=3.00GHz, Μέγεθος Μνήμης: >=8GB, 

256GB SSD, Κάρτα γραφικών HD, κανάλι 
ήχου HD, DVD – writer 

ΤΕΜ 3    

 
3 

Laptop με 
προεγκατεστημέν

α Microsoft 
Windows 10 Pro 
64-bit Ελληνικά, 
και antivirus με 

άδεια σε ισχύ για 
1 έτος 

Λειτουργικό Σύστημα : Windows 10 
Home(64bit), Ανάλυση Οθόνης : 1920 x 

1080, Μέγεθος Μνήμης RAM : 8 GB, 
Κάρτας Γραφικών : 2GB – HD, Μέγεθος 
Οθόνης : 17.3’’, Τύπος Επεξεργαστή : 

τύπου Intel Core i7, Χωρητικότητα Δίσκων 
: 256GB SSD 

ΤΕΜ 2    

 
4 

Λογισμικό – 
Σουίτα  

εφαρμογών 
γραφείου 

Microsoft Office Home and Business 
2019 GR 

ΤΕΜ 4    

5 Τσάντα Κατάλληλη για μέγεθος Οθόνης : 17.3’’, ΤΕΜ 2    



 

μεταφοράς 
laptop 

μαύρη 

6 Monitor 23» 
Μέγεθος οθόνης: > 23», Ανάλυση οθόνης: 

1920x1080, Χρόνος απόκρισης: 5ms, 
Αντίθεση: 1000:1, 60Hz 

ΤΕΜ 3    

7 
Ενσύρματο 

πληκτρολόγιο 
Σύνδεση usb, ΤΕΜ 3    

 
8 

Ενσύρματο 
Mouse 

Σύνδεση usb, Τεχνολογίας bluetrack ΤΕΜ 3    

9 Ασύρματο Mouse Bluetooth με τεχνολογία bluetrack ΤΕΜ 2    

10 UPS Παρεχόμενη ισχύς 850 VA ΤΕΜ 3    

11 
Eξωτερικός 

Σκληρός Δίσκος 
Μέγεθος: 3.5", Σύνδεση: USB 3.0, 6TB ΤΕΜ 2    

12 Ενσύρματα ηχεία Ισχύς 4W, Κανάλια 2   ΤΕΜ 3    

13 

 
Web Camera με 
ενσωματωμένο 

μικρόφωνο 

Ανάλυση 1080p με αναλογία εικόνας 4:3, 
ενσωματωμένο μικρόφωνο 

ΤΕΜ 3    

14 
Καταστροφέας 

εγγράφων 
Τύπος κοπής: Cross Cut, Κοπή έως: 

>=6 φύλλα, Κάδος: >=13lt 
ΤΕΜ 1    

15 Βιντεοπροβολέας 

3LCD, Φυσική Ανάλυση: 1280 x 800, 
Αντίθεση: 15000:1, 

Φωτεινότητα: 3600AnsiLumens, WiFi 
(Built-In) 

ΤΕΜ 1    

16 Οθόνη προβολής 
Αναδιπλούμενη, 100x190cm, 16:9, 
ανθεκτικό τρίποδο με δυνατότητα 

ρύθμισης 

 1    



 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α'  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ) 
 

 

Ημερομηνία: Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

 

 
 

 
Α/Α 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΚΩΔΙ
ΚΟΣ 
ΕΞΟ
ΠΛΙΣ 
ΜΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΥΠΟΣ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

1 1 Laser Πολυμηχάνημα 
Έγχρωμο 

Τύπος: Laser, Χρώμα: Έγχρωμο, Αναλώσιμο: Toner, 
Μέγεθος Χαρτιού: A4, Μνήμη Εκτυπωτή: >0,256 MB, 

Συμβατότητα:  Windows, Δυνατότητες: ADF, Fax, 
Αυτόματη Εκτύπωση Διπλής Όψης, 

Συνδεσιμότητα:Ethernet - USB,  Σαρωτής 

ΤΕΜ 2    

2 2 

Desktop PC με 
προεγκατεστημένα 

Microsoft Windows 10 
Pro 64-bit Ελληνικά, 

και antivirus με άδεια 
σε ισχύ για 1 έτος 

Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows 10 Pro 
(64bit), Τύπος Επεξεργαστή: τύπου Intel Core i5, 

Ταχύτητα Επεξεργαστή: >=3.00GHz, Μέγεθος Μνήμης: 
>=8GB, 256GB SSD, Κάρτα γραφικών HD, κανάλι ήχου 

HD, DVD - writer 

ΤΕΜ 3    

3 3 

Laptop με 
προεγκατεστημένα 

Microsoft Windows 10 Pro 
64-bit Ελληνικά, και 

antivirus με άδεια σε ισχύ 
για 1 έτος 

Λειτουργικό Σύστημα : Windows 10 Home(64bit), 
Ανάλυση Οθόνης : 1920 x 1080, Μέγεθος Μνήμης 
RAM : 8 GB, Κάρτας Γραφικών : 2GB - HD, Μέγεθος 

Οθόνης : 17.3'', Τύπος Επεξεργαστή : τύπου Intel Core 
i7, Χωρητικότητα Δίσκων : 256GB SSD 

ΤΕΜ 2    

4 4 
Λογισμικό - Σουίτα  

εφαρμογών γραφείου 
Microsoft Office Home and Business 2019 GR ΤΕΜ 4    

5 5 Τσάντα μεταφοράς laptop Κατάλληλη για μέγεθος Οθόνης : 17.3'' ΤΕΜ 2    

6 6 Monitor 23"  
Μέγεθος οθόνης: > 23", Ανάλυση οθόνης: 1920x1080, 

Χρόνος απόκρισης: 5ms, Αντίθεση: 1000:1, 60Hz 
ΤΕΜ 3    
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Ανάπτυξης 
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7 7 Ενσύρματο πληκτρολόγιο Σύνδεση usb, ΤΕΜ 3    

8 8 Ενσύρματο Mouse  Σύνδεση usb με τεχνολογία bluetrack ΤΕΜ 3    

9 9 Ασύρματο Mouse Bluetooth με τεχνολογία bluetrack ΤΕΜ 2    

10 10 UPS Παρεχόμενη ισχύς 850 VA ΤΕΜ 3    

11 11 
Eξωτερικός Σκληρός 

Δίσκος  
Μέγεθος: 3.5", Σύνδεση: USB 3.0, 6TB ΤΕΜ 2    

12 12 Ενσύρματα ηχεία  Ισχύς 4W, Κανάλια 2   ΤΕΜ 3    

13 13 

 
Web Camera με 
ενσωματωμένο 

μικρόφωνο 

Ανάλυση 1080p με αναλογία εικόνας 4:3, 
ενσωματωμένο μικρόφωνο 

ΤΕΜ 3    

14 14 Καταστροφέας εγγράφων 
Τύπος κοπής: Cross Cut, Κοπή έως: >=6 φύλλα, Κάδος: 

>=13lt 
ΤΕΜ 1    

15 15 Βιντεοπροβολέας 

3LCD, Φυσική Ανάλυση: 1280 x 800, 
Αντίθεση: 15000:1, 

Φωτεινότητα: 3600AnsiLumens, WiFi (Built-In) 
ΤΕΜ 1    

16 16 Οθόνη προβολής 
Αναδιπλούμενη, 100x190cm, 16:9, ανθεκτικό τρίποδο 

με δυνατότητα ρύθμισης 
ΤΕΜ 1    



 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Α/Α 

ΑΠΑΙΤΟΥΜ
ΕΝΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜ
ΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΚΩΔ
ΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠ
ΛΙΣΜ
ΟΥ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΎΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΤΥΠΟΣ / ΟΙΚΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Τύπου ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

της εταιρείας ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΤΕΜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Τύπου 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ1 
της εταιρείας 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ1 

 
Εγχειρίδιο Τεχνικών Προδιαγραφών Εξοπλισμού 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ σελ. ΧΧ 

 

 


