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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΡΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

CLLD/LEADER 2014-2020» 
 

Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης σύμφωνα με την υπ. αριθ. 29/22-02-2022 συνεδρίαση 
του ΔΣ της εταιρείας, διακηρύσσει ότι δέχεται προσφορές για την απευθείας ανάθεση του έργου 
«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης», για την άρτια λειτουργία της Ομάδας 
Τοπικής Δράσης – Διαχείρισης του τοπικού προγράμματος CLLD 2014-2020 των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, 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.  

 
1. Γενικό Πλαίσιο Αναφοράς 

Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης ιδρύθηκε το 2017 και αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης 
για την εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 στην περιοχή του Νομού 
Κεφαλληνίας με περιοχή παρέμβασης τις Νήσους Κεφαλλονιά και Ιθάκη. 
 
 Στοιχεία εταιρείας: 
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 
Δ/νση:  Διοικητήριο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100  
Τηλ: 26713 60570 
Fax: 26710 28462 
Url: www.ionianlag.gr  
Mail: ionianlag@gmail.com 
 
Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού γραφείου που θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος 
CLLD/LEADER 2014-2020 και εντάσσεται στο Υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και 
την εμψύχωση» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, όπως εφαρμόζεται βάσει της υπ’ αριθ. 
8427/01.08.2017 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 

2. Αντικείμενο – Τεχνικές Προδιαγραφές 
Τα είδη που θα προμηθευτεί το Δίκτυο, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 
 
 

http://www.ionianlag.gr/
mailto:ionianlag@gmail.com
http://www.ionianlag.gr/
mailto:ionianlag@gmail.com
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 LAPTOP  

15.6'' 1920 x 1080 Intel Core i7-11370H (3.30GHz) 16GB 1TB PCIe SSD 
NVIDIA GeForce MX450 2048MB  

Windows 11 Home GR DDR4 - 3200MHz Not Available Wi-Fi, Bluetooth 
1.0 Megapixels 4 Cell Li-Ion 2x USB 3.2 Gen 1 ports, 1x USB 3.2 Gen 2 

Type-C port with  
DisplayPort and Power Delivery, HDMI 1.4, Audio Headset (Headphone 

and Microphone Combo) port, SD Card Reader 
RAM: 2x8GB DDR4-3200MHz  

(Maximum 32GB – Two SODIMM Slots),  
SSD: 1TB M.2 PCIe NVMe, WiFi: 802.11ac, Bluetooth: 5.1,  

Titan Solid Greek Qwerty Backlit Keyboard,  
Windows 11 Home (64Bit)  

Multi-Language, Display: 15.6-inch FHD (1920 x 1080) Anti-Glare LED 
Backlight Non-Touch Narrow Border WVA, Power Button Titan Grey 

With Fingerprint Reader 

2 

2 
DOCKING  
STATION 
TYPE C 

Tης ίδιας  
εταιρείας και συμβατά με τα 

προμηθευόμενα Laptop 
2 

3 MS OFFICE 
Εγκατεστημένα στα προμηθευόμενα laptop με 

αυθεντικές άδειες της microsoft 
2 

4 ΤΣΑΝΤΑ LAPTOP  
Αδιάβροχη πλάτης, συμβατή 

 με τα 
προμηθευόμενα Laptop 

2 

5 ΟΘΟΝΗ Η/Υ  

27” 1920 x 1080 8ms  
16:9 1000:1 300  

cd/m² 0.3114 (H) x 0.3114 (V) (mm)  
178 / 178 

1x HDMI 1.4,  
1x DisplayPort 1.2, 1x VGA,  
1x SuperSpeed USB 5Gbps  

(USB3.2 Gen1)  
upstream,  

4x SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1), Security lock slot 

2 

6 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ  ΑΣΥΡΜΑΤΟ 3 

7 MOUSE  ΑΣΥΡΜΑΤΟ 3 

8 ΗΧΕΙΑ USB 4W  2 

9 
ΑΣΥΡΜΑΤΟ  

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ.  
Σετ 2 τεμαχίων με ενδοεπικοινωνία,  

φωτ. οθόνη, ανοιχτή συν. 
1 

 
3. Προϋπολογισμός 

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 4.500,00 € 
πλέον ΦΠΑ. 

 
4. Χρονοδιάγραμμα 

Η σύμβαση με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της έως 04-04-2022. Το 
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Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει / διαπραγματευτεί με 
τον ανάδοχο το χρονοδιάγραμμα και τις ανωτέρω προδιαγραφές πριν την οριστικοποίησή τους και την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια υλοποίησης (τροποποίηση σύμβασης). 

 
5. Ενημέρωση – παραλαβή πρόσκλησης 
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διατίθεται στα γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς 
και Ιθάκης, όπως άνωθι σημείο 1, “Στοιχεία εταιρείας”, καθώς και στην  ιστοσελίδα του  φορέα. 
 
6. Περιεχόμενο Προσφοράς – Τόπος & Χρόνος Υποβολής 
Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία 
και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του 
προσφέροντα καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟ: «ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ» 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
για το έργο:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER 2014-2020  

 
ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ, Διοικητήριο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 
Πλατεία Βαλλιάνου, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 28100, τηλέφωνο  26713 60570-69 

 
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 
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Ο κύριος σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους 
επιμέρους φακέλους («Υποφακέλους»). 
 
 

Φάκελος 1 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 
που περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο 
προσφέροντας.  
 
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:  
 
1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του 
προσφέροντα ότι: 

- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβε 

πλήρη και ανεπιφύλακτα γνώση.  
- Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου.  
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  
- Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση του έργου, φέρει αποκλειστικά την 

ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης κλπ.  
- Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση του Δικτύου 

Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού.  
- Δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς.  
- Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.  

- Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

- Δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 
- Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν τα παραπάνω. 
 
2) Δικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του προσφέροντα:  

- Προφίλ Αναδόχου.  
 
3) Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό 
του. 
Σε περίπτωση Ένωσης / Σύμπραξης / Κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται, 
εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν εξαιρείται με διάταξη νόμου από την προσκόμισή τους.  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων εξαιρείται από την προσκόμισή τους, θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη 
Δήλωση, στην οποία να αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου που τεκμηριώνουν την εξαίρεση αυτή. Όλα τα 
δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα πρωτότυπα ή επικυρωμένα. 
 
 

Φάκελος 2 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
που περιέχει με ποινή αποκλεισμού την περιγραφή των ειδών και των προδιαγραφών τους.  
 
Πιο συγκεκριμένα, πρέπει κατ’ ελάχιστον να δίνει πληροφορίες για τα παρακάτω : 

- Φυλλάδιο προδιαγραφών και φωτογραφίες (prospectus),  
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- Χρόνο παράδοσης και διαθεσιμότητα. 
 
 

Φάκελος 3 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού την υπογεγραμμένη οικονομική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου, 
η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να βασίζεται στα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς.  
Η οικονομική προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 4.500,00 € πλέον ΦΠΑ. 
 
 
 

Οι σχετικές προσφορές υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο μέχρι την 4η Μαρτίου  ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 14:30 μ.μ., στα γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης (δεν λαμβάνεται 

υπόψη η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής, αλλά μόνο η παραλαβή της). 
Επισημαίνεται ότι δύναται κάθε προσφέρων, να υποβάλλει και μία εναλλακτική πρόταση / προσφορά. Σε 
αυτή την περίπτωση θα πρέπει μέσα στους Φακέλους της ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ να 

υπάρχει ΠΡΟΤΑΣΗ Α και ΠΡΟΤΑΣΗ Β. 

 
 

7. Κριτήρια αξιολόγησης και Διαδικασία Βαθμολόγησης 
 

O διαγωνισμός θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη 
προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια: 

 
1. Τεχνική Προσφορά 
Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βαθμολόγηση των κριτηρίων συμφώνως προς τον 
κατωτέρω πίνακα: 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 Τεχνική αξιοπιστία του προσφέροντος και παρεχόμενη υποστήριξη 
(προφίλ αναδόχου, πρόσθετες παροχές, συντήρηση – επισκευές κλπ) 

40% 

2 Ποιότητα τεχνικών προδιαγραφών 60% 

 Συνολική Βαθμολογία ΤΑ 100% 

 
Οι τεχνικές προσφορές βαθμολογούνται από το ένα (1) έως το δέκα (10) και στη συνέχεια υπολογίζεται ο 
τελικός βαθμός βάσει των ανωτέρω συντελεστών βαρύτητας. 
 

2. Οικονομική Προσφορά 
α. Έκαστος διαγωνιζόμενος βαθμολογείται για την οικονομική του προσφορά με τον τύπο: 

 
ΟΑ = ΧΟΠ/ΟΠΔ x 100 

 
Όπου: ΟΑ = Βαθμολογία οικονομικής προσφοράς διαγωνιζομένου 

ΧΟΠ = Χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των διαγωνιζομένων  
ΟΠΔ = Οικονομική προσφορά διαγωνιζομένου 

 
β. Η βαθμολογία ΟΑ στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο. 

 



     

 
 

 
 

 

 
 

6 

 

3. Συνολική Αξιολόγηση 
 

α. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε διαγωνιζομένου υπολογίζεται με τον τύπο: 
 

Β = 0,80 (ΤΑ) + 0,20 (ΟΑ) 
 

Όπου: Β = Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης του διαγωνιζομένου 
ΤΑ = Η βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνιζομένου 

(Βλέπε ανωτέρω παρ. 1) 
ΟΑ = Η βαθμολογία της οικονομικής αξιολόγησης του διαγωνιζομένου 

(Βλέπε ανωτέρω παρ. 2) 
 

β. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης Β υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια ενός 
δεκάτου της μονάδας. 

 
γ. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος που θα λάβει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό 
αξιολόγησης Β. 

 
8. Ανάδειξη Αναδόχου – Υπογραφή Σύμβασης 
Α. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δικτύου 
Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνική – οικονομική άποψη 
προσφορά, μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής. 
Β. Ο Ανάδοχος θα συνάψει σύμβαση με το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης. 
Γ. Ο υποψήφιος καλείται, μετά την ημερομηνία κοινοποίησης του αποτελέσματος, να προσέλθει για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας όποιο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο του ζητηθεί από το 
Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης. 
Δ. Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε συμβατοποίηση 
του εν λόγω έργου, σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε κώλυμα στην πορεία υλοποίησης του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Αλέξανδρο Κοψαχείλη 
(τηλ. 26713 60570, 26713 60569). 

 
 

Για το ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ 


