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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

1. Τίτλος Παρεχόμενων Υπηρεσιών: 

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού προβολής 

CPV:  30200000-1 με τίτλο:  Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες  

 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
 

1. Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (8) οκτώ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο    

 ΚΟΥΤΙ Midi Tower Αθόρυβης έκδοσης (silent, quiet) 

από τις προδιαγραφές του 
  

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ    

2. CPU INTEL CORE I5  >= 2,8 GHz   

3. Αριθμός πυρήνων >= 6   

 ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ    

4. Socket 1151 Υποστήριξη για Intel Core 
επεξεργαστές 8η; γενιάς   
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5. Ήχος 7.1 CH HD Audio   

6. Socket μνήμης Υποστήριξη μνήμης 2400 MHZ   

 ΜΝΗΜΗ    

7. Μέγεθος κεντρικής μνήμης >=16 GB   

8. Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας >= 2400 MHz   

9. Συνολικά DIMM slots >= 2   

 ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ    

10. Μονάδα 1 τύπου SSD (boot) >=480 GB (boot) 
  

11. Μονάδα 2 >=4 TB    

12. Εσωτερικό DVD+/-RW ΝΑΙ   

 I/O PORTS    

13. Θύρες δικτύου Ethernet 10/100/1000 >= 1   

14. Πίσω 3 audio jacks (line-in/line- out/mic) για 
5.1 surround sound 

NAI   

15. Μπροστά 1 universal audio jack NAI   

16. PCI Express x16 >= 1   

17. PCI Express x1 >= 2   

18. Θύρες USB 2.0 >= 3   

19. Θύρες USB 3.1 Gen1 Type-A >= 6   

20. ΘύρεςUSB 3.1 Gen1 Type-C >=1   

21. 5-in-1 media card reader NAI   

22. WirelessCardb/g/n(η κάρτα μπορεί να είναι και 
onboard) NAI   

 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ    

23. Ισχύς 
>=450Watt , certification “80 Plus 

Bronze” ή ανώτερο 
  

24. PFC, EPA NAI   

25. 
Ποντίκι 

Ενσύρματο, optical, με ροδέλα, 

1000dpi,usb 
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26. Πληκτρολόγιο WIRED DESKTOP 102 keys – GR - 

BLACK, usb  
  

 ΗΧΕΙΑ    

27. Ισχυς >= 2x 3W RMS   

28. Συνδεσιμότητα USB (τροφοδοσία) και jack 3.5''   

 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ    

29. Ξεχωριστή (όχι onboard) ΝΑΙ   

30. Εξοδοι σήματος HDMI και DVI   

31. 
Μνήμη GDDR5 >=2GB   

32. Χρονισμός >=954 MHz   

31. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Windows 10 Pro 64-bit GR   

32. Εγγύηση ανταλλακτικά και εργασία  >= 5 Χρόνια   

 

 

 

 

 

 

 2. Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (8) ΟΚΤΩ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

2. Διαστάσεις >= 23.8"   

3. Τεχνολογίας IPS ΝΑΙ   

4. Aspect Ratio 16:9   

5. Ανάλυση Full HD >=1920 x1080   

6. Είσοδος σήματος Vga, HDMI   

7. Φωτεινότητα >= 250 cd/m2   
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8. Typical Contrast Ratio >= 1000:1   

9. Viewing Angle >=178/178   

10. Response Time <= 5 ms   

11. USB 3.0 με δυνατότητα φόρτισης NAI   

12. Ρύθμιση Βάσης 

Ρύθμιση ύψους >= 13 cm 

Περιστροφή >=90 μοίρες 

Περιστρεφόμενο ΝΑΙ 

Κλίση ΝΑΙ 

  

13. Μείωση blue light NAI   

14. Ενσωματωμένα ηχεία ΝΑΙ   

15. Ενσωματωμένη κάμερα διαδικτύου ΝΑΙ   

16. Να μπορεί να συνδεθεί με τον προσφερόμενο Η/Υ 
απευθείας μέσω HDMI με καλώδιο  

NAI   

17. Να προσφερθούν καλώδια ρεύματος, HDMI NAI   

18. Εγγύηση από τον κατασκευαστή.  >= 5 Χρόνια   

 

 3. Κάμερα web. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ΕΝΑ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

2. Μικρόφωνο ενσωματωμένο NAI   

3. Video εγγραφή 720p   

4. Aspect Ratio 16:9   

 4. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ΕΝΑ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. : Τύπος DLP NAI   

2. Πραγματική ανάλυση εικόνας (nativeresolution) >=1920x1080   

3. Λόγος διαστάσεων (aspect ratio) 16/9   

4. : Φωτεινότητα  >=5.000  ANSI lumens   
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5. 
Ωρες λειτουργίας της λάμπας: στο υψηλότερο mode 
λειτουργίας του προβολέα (με μία ή περισσότερες 
λάμπες συνδυαστικά) 

> 4.000   

6. Αντίθεση >=3000:1   

7. 1 Συνδεσιμότητα: USB 2.0, 2 x HDMI   

8. 
Μέγεθος προβολής σε ίντσες (Projectionsize) με 
εύρος από τουλάχιστον 20 ίντσες έως τουλάχιστον 
500 ίντσες 

ΝΑΙ   

9. Τηλεχειριστήριο (remotecontrol) με μπαταρίες NAI   

10.  Εγγύηση  >= 5 Χρόνια   

11. Hdmi καλώδιο 10 μέτρων καιHdmi καλώδιο 4 
μέτρων μαζί με τον projector 

ΝΑΙ   

 

 

 5. Οθόνη – TV  

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (2) ΔΥΟ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

2. Διαστάσεις >= 50"   

3. Ανάλυση  >=3.840 x 2.160   

4. Ισχύς ηχείων (RMS) >=20W   

5. Ενεργειακή κλάση >=Α   

6. Επεξεργαστής >=Τετραπύρηνος.   

7. SmartTv NAI   

8. Να προσφερθούν καλώδια ρεύματος HDMI >=4m   

9. Συνδεσιμότητα >= 3xHDMI, >= 2xUSB, >= 
WLAN    

10. 
Εγγύηση από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται 
από κωδικό εγγύησης και επίσημη δήλωση του 
κατασκευαστή. 

>= 2 Χρόνια   

11. Επιτοίχια βάση και τοποθέτηση TV ΝΑΙ    

 

6. Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ένας 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο    

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ    

2. CPU INTEL Intel Core i7-8550U >= 1,8 GHz   

7. Μέγεθος κεντρικής μνήμης >=16 GB   

8. Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας NAI   

10. Σκληρός δίσκοςSSD >=500 GB  
  

 ΟΘΟΝΗ    

 Διαστάσεις 13,8 έως 14 ‘’ ΝΑΙ 
  

 Τύπος  IPS touchscreen   

 Ανάλυση Full HD >=1920 x1080   

 I/O PORTS    

16. 3.5mm audio jack >= 1   

17. USB-C Thunderbolt 3 >= 2   

18. USB-A 3.0 >= 4   

22. Wireless NAI   

23. Ισχύς Μπαταρίας ενσωματωμένης >= 70WHr   

24. Αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων ΝΑΙ   

31. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Windows 10 Home   

32. Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία  >= 5 Χρόνια   
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ 
ΤΕΜ 

ΤΙΜΗ 

ΤΕΜ. 
ΠΟΣΟ 

1. Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής ΤΕΜ 8 810,00 € 6.480,00 € 

2. Οθόνες 24’’ ΤΕΜ 8 220,00 € 1.760,00 € 

3. Καμερα web ΤΕΜ 1 36,00 € 36,00 € 

4.  Επιτοίχιος Βιντεοπροβολέας ΤΕΜ 1 1.695,00 € 1.695,00 € 

5. Οθόνες - Τηλεοράσεις 50’’ ΤΕΜ 2 571,00 € 1.142,00 € 

6. Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής ΤΕΜ 1 1.695,00 € 1.695,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  12.903,00 € 

Φ.Π.Α 24%  3.096,72 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  15.999,72 € 
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3. Χρόνος παράδοσης  

Η παράδοση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την σύμβαση ανάθεσης 

του Προέδρου του ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.  

 

4. Προϋπολογισμός 

Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός  των παρεχόμενων υπηρεσιών δύναται να ανέρχεται σε 

12.903 € πλέον ΦΠΑ 24% = 15.999,72 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

«κωδικός: 14.03, «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές»»  

 

6. Προθεσμία υποβολής προσφοράς  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Τετάρτη 9 Μαϊου 2018 και ώρα 10.00 

π.μ.. 

Ο οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο των τεχνικών 

προδιαγραφών κατ’ ελάχιστον με τα κριτήρια που περιλαμβάνονται ως άνω (2). 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται αποδεκτές. 

 

 

7.  Τρόπος πληρωμής 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει, μετά τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής του συνόλου του 

συμβατικού αντικειμένου από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής, προμηθειών και 

παροχής γενικών υπηρεσιών για το  Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, η 

οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ.  1733/27.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΘΗ5ΚΧΨ-ΙΦΚ) απόφαση του 

Προέδρου του ΔΣ, εντός εύλογης προθεσμίας από την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

για την καταβολή της δε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται για την πληρωμή. 

Ρητά, δε, συμφωνείται ότι η αμοιβή συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα, τέλη και κάθε άλλη δαπάνη 

του Αναδόχου. Οι προβλεπόμενες κρατήσεις κατά το ποσοστό που αφορούν τον Ανάδοχο 

παρακρατούνται από την αμοιβή του. Ρητά επίσης συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη 

απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω συμφωνηθέντος ποσού.  

Οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η αμοιβή περιλαμβάνει επίσης την 

αμοιβή που ενδεχομένως θα απαιτηθεί σε δικαστικό επιμελητή, ενδεικτικά αναφέρουμε  για την 

κοινοποίηση εξωδίκου, σε περίπτωση που θα κριθεί απαραίτητο.    

 

8. Εγγύηση καλής εκτέλεσης   
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Σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο 4412/2016, άρθρο 72, παρ. 1β,  δεν απαιτείται η κατάθεση 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

 

9. Αποκλεισμός Υποψηφίου  

α) Λόγοι Αποκλεισμού  

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων του Ν. 4412/2016, άρθρο 73,  παρ. 1 και 2,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας,  να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 αντίγραφο αποσπάσματος του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 

εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από 

το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν 

από τους ακόλουθους λόγους1:  

1.α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

                                                           
1 Βλέπε σχετικά  Ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών  και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,άρθρου 73 παρ. 1  .  
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του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 

 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας   

 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

 

Επιπροσθέτως, η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης σε οποιοσδήποτε οικονομικό φορέας, εάν:  

2. α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
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δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 

δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ 

και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος 

αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή 

κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ 

 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 

είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

β) Άρση Λόγων Αποκλεισμού-Παρεκκλίσεις από τον Αποκλεισμό    

Δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 άρθρο 73,  παρ. 2, 3 και 4, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, προβλέπεται παρέκκλιση από τον αποκλεισμό  «2. όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 

είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους»  και αντίστοιχα «3 α) από 

τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή Προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 
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όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο 

δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν από 

την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς» και «4 α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα 

μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18,β) 

εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 

του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,γ) εάν η αναθέτουσα αρχή 

διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 

24 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, ε) εάν μία 

κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 48, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, στ) εάν ο 

οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις, ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 79,η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση, θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο 

οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβάλω την ακεραιότητα του». 

 

Επιπροσθέτως κατ’ εφαρμογή  των διατάξεων του ως άνω αναφερόμενα Νόμου άρθρο 

73,  παρ. 11, «11. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με 

εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς 

ΑΔΑ: 7ΤΑΔΚΧΨ-ΚΜΕ
18PROC003031200 2018-05-03



 

  

 

 

24610-53970 (κέντρο)  24610-53991   Περιοχή ΖΕΠ 
24610-53971 (απευθείας) d.mavromatidis@pta.pdm.gr   501 00,  Κοζάνη 13 

   

Φ.Π.Α» και ως εκ τούτου ο οικονομικός φορέας δεν απαιτείται να αποδείξει τη 

δυνατότητα σύναψης δημόσιας σύμβασης.   

 

 

10. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου (Ν. 4412/2016 Προσάρτημα Α, Παράρτημα Χ)   

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

11. Ενστάσεις  

Ενστάσεις κατά της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται σύμφωνα 

με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

Η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ως άνω αναφερόμενα Νόμου, εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 

της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 

127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016) 

 

12. Νομικό Πλαίσιο-Εφαρμοστέα Νομοθεσία    

1. Οι διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α’ 90/13.06.1994) «Ίδρυση Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια 

και άλλες διατάξεις» «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.», 
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2. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

3. Οι διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24.10.16 και ΦΕΚ-

206 Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

4. Οι διατάξεις του Ν.4013/11 (Α’ 204) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με το 

Π1/1493/04.09.2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών 

Μεταφορών και Δικτύων περί κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/11 για 

τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

5. Η υπ’ αριθμ. Γ31/729/12.10.2016 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου ΙΚΑ (εγκύκλιος 37/2016) με 

θέμα: «Ποσοστό παρακράτησης υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ» 

6. Η ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969 Β/22.3.2017) με θέμα: «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού 

της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,6% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 

παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147)»         

7. Η αριθμ. Π1/ 2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

8. Οι διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,  

9. Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

10. Οι διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις», 

11. Οι διατάξεις του Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και            

Πολιτιστικά Θέματα»,  

12. Οι διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία»,  

13. Η αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 

με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν 

προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,  
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14. Ο Κανονισμός Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων  Ανάπτυξης 

(ΦΕΚ 78Β), 

15. Ο Κανονισμός Προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 140Β), 

16. Οι διατάξεις του Ν. 2190/20 «Περί ανωνύμων Εταιρειών» 

17. Οι διατάξεις του Ν. 3693/08 (ΦΕΚ 174 Α/25-8-2008) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με 

την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων 

λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 

για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες δια τάξεις» 

18. Ο προϋπολογισμός του έτους 2018 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,    

  όπως αυτός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και την ύπαρξη σχετικής πίστωσης 

19. Η υπ’ αριθμ. 2/2018 απόφαση του ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης περί τροποποίησης 

του προϋπολογισμού (ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ) 

20. Η έγκριση του «Σχεδίου υλοποίησης δράσεων αναδιοργάνωσης του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας» 

με την υπ’ αριθμ. 12/2018 απόφαση του ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής 

Μακεδονίας της 5ης συνεδρίασης 26.04.18 [ΑΔΑ: Ω1ΕΜΚΧΨ-9ΙΜ]  

21. Το πρωτογενές αίτημα – εισήγηση του Δντή του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας [ΑΔΑΜ 

18REQ003029344] 

22. H έγκριση του ανωτέρου πρωτογενούς αιτήματος με την 17η απόφαση της 5ης Συνεδρίασης του 

ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (26.04.18, ΑΔΑ: Ψ90ΣΚΧΨ-0ΙΧ, 

ΑΔΑΜ: 18REQ003029349 

 

Αποστολή προσφοράς :                Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 

                                                     Περιοχή Ζ.Ε.Π. 501 00 Κοζάνη 

                                                      Υπόψη κου Δημήτρη Μαυροματίδη                                                                    

                                                         Τηλέφωνο : 24610 53971, Fax : 24610 53991  

                                                         Ε-mail : d.mavromatidis@pta.pdm.gr 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ και 5 μέρες στην ιστοσελίδα του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για να λάβουν γνώση όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης  

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THEODOROS
KARYPIDIS
Ημερομηνία: 2018.05.03 09:17:43 EEST
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς: 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ 
ΤΕΜ 

ΤΙΜΗ 

ΤΕΜ. 
ΠΟΣΟ 

1. Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής ΤΕΜ 8   

2. Οθόνες 24’’ ΤΕΜ 8   

3. Κάμερα web ΤΕΜ 1   

4.  Επιτοίχιος Βιντεοπροβολέας ΤΕΜ 1   

5. Οθόνες - Τηλεοράσεις 50’’ ΤΕΜ 2   

6. Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής ΤΕΜ 1   

ΣΥΝΟΛΟ   

Φ.Π.Α 24%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

Ονοματεπώνυμο ………………………………………………. 

                        

Υπογραφή: …………………………………….……… 

Σφραγίδα: 

 

Να συμπληρωθεί και η Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 2 «Τεχνικές Προδιαγραφές» 

της παρούσας όπως δίνεται παρακάτω: 
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1. Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (8) οκτώ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο    

 ΚΟΥΤΙ Midi Tower Αθόρυβης έκδοσης (silent, quiet) 

από τις προδιαγραφές του 
  

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ    

2. CPU INTEL CORE I5  >= 2,8 GHz   

3. Αριθμός πυρήνων >= 6   

 ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ    

4. Socket 1151 Υποστήριξη για Intel Core 
επεξεργαστές 8η; γενιάς   

5. Ήχος 7.1 CH HD Audio   

6. Socket μνήμης Υποστήριξη μνήμης 2400 MHZ   

 ΜΝΗΜΗ    

7. Μέγεθος κεντρικής μνήμης >=16 GB   

8. Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας >= 2400 MHz   

9. Συνολικά DIMM slots >= 2   

 ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ    

10. Μονάδα 1 τύπου SSD (boot) >=480 GB (boot) 
  

11. Μονάδα 2 >=4 TB    

12. Εσωτερικό DVD+/-RW ΝΑΙ   

 I/O PORTS    

13. Θύρες δικτύου Ethernet 10/100/1000 >= 1   
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14. Πίσω 3 audio jacks (line-in/line- out/mic) για 
5.1 surround sound 

NAI   

15. Μπροστά 1 universal audio jack NAI   

16. PCI Express x16 >= 1   

17. PCI Express x1 >= 2   

18. Θύρες USB 2.0 >= 3   

19. Θύρες USB 3.1 Gen1 Type-A >= 6   

20. ΘύρεςUSB 3.1 Gen1 Type-C >=1   

21. 5-in-1 media card reader NAI   

22. WirelessCardb/g/n(η κάρτα μπορεί να είναι και 
onboard) NAI   

 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ    

23. Ισχύς 
>=450Watt , certification “80 Plus 

Bronze” ή ανώτερο 
  

24. PFC, EPA NAI   

25. 
Ποντίκι 

Ενσύρματο, optical, με ροδέλα, 

1000dpi,usb 
  

26. Πληκτρολόγιο WIRED DESKTOP 102 keys – GR - 

BLACK, usb  
  

 ΗΧΕΙΑ    

27. Ισχυς >= 2x 3W RMS   

28. Συνδεσιμότητα USB (τροφοδοσία) και jack 3.5''   

 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ    

29. Ξεχωριστή (όχι onboard) ΝΑΙ   

30. Εξοδοι σήματος HDMI και DVI   

31. 
Μνήμη GDDR5 >=2GB   

32. Χρονισμός >=954 MHz   

31. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Windows 10 Pro 64-bit GR   
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32. Εγγύηση ανταλλακτικά και εργασία  >= 5 Χρόνια   

 

 

 

 

 

 

 2. Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (8) ΟΚΤΩ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

2. Διαστάσεις >= 23.8"   

3. Τεχνολογίας IPS ΝΑΙ   

4. Aspect Ratio 16:9   

5. Ανάλυση Full HD >=1920 x1080   

6. Είσοδος σήματος Vga, HDMI   

7. Φωτεινότητα >= 250 cd/m2   

8. Typical Contrast Ratio >= 1000:1   

9. Viewing Angle >=178/178   

10. Response Time <= 5 ms   

11. USB 3.0 με δυνατότητα φόρτισης NAI   

12. Ρύθμιση Βάσης 

Ρύθμιση ύψους >= 13 cm 

Περιστροφή >=90 μοίρες 

Περιστρεφόμενο ΝΑΙ 

Κλίση ΝΑΙ 

  

13. Μείωση blue light NAI   

14. Ενσωματωμένα ηχεία ΝΑΙ   

15. Ενσωματωμένη κάμερα διαδικτύου ΝΑΙ   

16. Να μπορεί να συνδεθεί με τον προσφερόμενο Η/Υ 
απευθείας μέσω HDMI με καλώδιο  

NAI   

17. Να προσφερθούν καλώδια ρεύματος, HDMI NAI   
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18. Εγγύηση από τον κατασκευαστή.  >= 5 Χρόνια   

 

 3. Κάμερα web. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ΕΝΑ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

2. Μικρόφωνο ενσωματωμένο NAI   

3. Video εγγραφή 720p   

4. Aspect Ratio 16:9   

 4. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ΕΝΑ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. : Τύπος DLP NAI   

2. Πραγματική ανάλυση εικόνας (nativeresolution) >=1920x1080   

3. Λόγος διαστάσεων (aspect ratio) 16/9   

4. : Φωτεινότητα  >=5.000  ANSI lumens   

5. 
Ωρες λειτουργίας της λάμπας: στο υψηλότερο mode 
λειτουργίας του προβολέα (με μία ή περισσότερες 
λάμπες συνδυαστικά) 

> 4.000   

6. Αντίθεση >=3000:1   

7. 1 Συνδεσιμότητα: USB 2.0, 2 x HDMI   

8. 
Μέγεθος προβολής σε ίντσες (Projectionsize) με 
εύρος από τουλάχιστον 20 ίντσες έως τουλάχιστον 
500 ίντσες 

ΝΑΙ   

9. Τηλεχειριστήριο (remotecontrol) με μπαταρίες NAI   

10.  Εγγύηση  >= 5 Χρόνια   

11. Hdmi καλώδιο 10 μέτρων καιHdmi καλώδιο 4 
μέτρων μαζί με τον projector 

ΝΑΙ   

 

 

 5. Οθόνη – TV  

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (2) ΔΥΟ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   
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2. Διαστάσεις >= 50"   

3. Ανάλυση  >=3.840 x 2.160   

4. Ισχύς ηχείων (RMS) >=20W   

5. Ενεργειακή κλάση >=Α   

6. Επεξεργαστής >=Τετραπύρηνος.   

7. SmartTv NAI   

8. Να προσφερθούν καλώδια ρεύματος HDMI >=4m   

9. Συνδεσιμότητα >= 3xHDMI, >= 2xUSB, >= 
WLAN    

10. 
Εγγύηση από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται 
από κωδικό εγγύησης και επίσημη δήλωση του 
κατασκευαστή. 

>= 2 Χρόνια   

11. Επιτοίχια βάση και τοποθέτηση TV ΝΑΙ    

 

6. Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ένας 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο    

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ    

2. CPU INTEL Intel Core i7-8550U >= 1,8 GHz   

7. Μέγεθος κεντρικής μνήμης >=16 GB   

8. Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας NAI   

10. Σκληρός δίσκοςSSD >=500 GB  
  

 ΟΘΟΝΗ    

 Διαστάσεις 13,8 έως 14 ‘’ ΝΑΙ 
  

 Τύπος  IPS touchscreen   

 Ανάλυση Full HD >=1920 x1080   
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 I/O PORTS    

16. 3.5mm audio jack >= 1   

17. USB-C Thunderbolt 3 >= 2   

18. USB-A 3.0 >= 4   

22. Wireless NAI   

23. Ισχύς Μπαταρίας ενσωματωμένης >= 70WHr   

24. Αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων ΝΑΙ   

31. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Windows 10 Home   

32. Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία  >= 5 Χρόνια   

 

 

Ονοματεπώνυμο ………………………………………………. 

                        

Υπογραφή: …………………………………….……… 

Σφραγίδα: 

 

ΑΔΑ: 7ΤΑΔΚΧΨ-ΚΜΕ
18PROC003031200 2018-05-03


