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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ
Δ/νση
: Λ. Δημοκρατίας 34, Μύρινα Λήμνου
Πληροφορίες
: Καλλιγερή Χριστίνα
Τηλέφωνο
: 2254351238
Email
: ckalligeri@lemnos.gr

Μύρινα Λήμνου

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
κατάθεσης προσφορών προμήθειας εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής
για τις ανάγκες του Τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Λήμνου
Η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, να αποστείλουν ή να
υποβάλλουν εγγράφως μέχρι Δευτέρα 28

Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13.00 στο Τμήμα Διοικητικού -

Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου (Λεωφόρος Δημοκρατίας 34, Μύρινα, Τ.Κ. 81400), σφραγισμένο φάκελο οικονομικής
προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με
τις ενδείξεις:
Προς το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου
Λ. Δημοκρατίας 34, Τ.Κ. 81400, Μύρινα Λήμνος
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………………………………………………………………………...
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του οικονομικού φορέα και σε
περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-mail)]
Προμήθεια εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λήμνου
Αριθμός Πρόσκλησης: ………………
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΗΜΝΟΥ (Δνση : Λεωφόρος Δημοκρατίας 34, Τ.Κ. 81400-Μύρινα)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

28/11/2022

α) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο
φάκελο έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.
β) Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή αποστέλλοντας
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση
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ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία και πρωτοκολλώνται μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού και μέχρι την ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής
αποστολής, χρόνος κατάθεσης της προσφοράς ορίζεται η ημερομηνία παραλαβής του φακέλου που θα
αναγράφεται ευκρινώς στον φάκελο και όχι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου και η Αναθέτουσα Αρχή
ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα παραλάβει
γ) Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα με βάση τα ανωτέρω, επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν
δ) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, (άρθρο
97 του Ν.4412/2016) προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Περιπτώσεις προσφορών που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης, καθώς και όσες δεν πληρούν τις υποχρεωτικές απαιτήσεις,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στ) Οι κατατεθείσες προσφορές θα αποσφραγιστούν από μόνιμους υπαλλήλους της Π.Ε. Λήμνου στο
γραφείο του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, την ίδια
εργάσιμη ημέρα, ήτοι Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:30 π.μ.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1.

Του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση

της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - … και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/19.07.2018).
2.

Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3.

Του ΠΔ 137/2010 (ΦΕΚ 230/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.

του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
5.

του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
6.

του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως

των άρθρων 7 και 13 έως 15,
7.

του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία”,
8.

του Π.Δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.

9.

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
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10. Τα αριθ. 51231/22-07-2022 και 80082/26-09-2022 έγγραφα της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Π.Β.Α. με το οποίο ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προκηρυσσόμενου εξοπλισμού.
11. Την Αριθ. Πρωτ. 61795/17-08-2022 (αριθ. εγγραφής 48/17-06-2022 και α/α καταχώρησης 1 στο
Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας), Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, της Διεύθυνσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με ΑΔΑ: ΨΗΡΓ7ΛΩ-ΔΘΒ και ΑΔΑΜ
22REQ011141723 συνολικού ποσού 13.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
12. Την αριθ. 93076/19-10-2022 Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης
οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και το γεγονός ότι δεν ανακηρύχθηκε
ανάδοχος για την πρώτη ομάδα ειδών σχετικής με την προμήθεια 5 ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα
υποστηρίζουν το μηχανογραφικό σύστημα θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και την ανάγκη να
επαναληφθεί σχετικός διαγωνισμός για την εν λόγω προμήθεια λόγω του τεράστιου προβλήματος που
δημιουργείται στο Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Λήμνου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων
εξαιτίας της παλαιότητας των υπαρχόντων υπολογιστών η προμήθεια των οποίων έγινε το 2008.
13. Την αριθ.1103/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΡΠ7ΛΩ-ΔΙΨ και ΑΔΑΜ: 22AWRD011621517) Απόφαση Ανάθεσης της
Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία Εγκρίνει τη δαπάνη, τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού
6.063,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και την ανάθεση για την προμήθεια τριών ηλεκτρονικών
υπολογιστών για τις ανάγκες του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λήμνου που θα υποστηρίζουν
προγράμματα του Αμπελουργικού – Ελαιοκομικού Μητρώου της Βάσης Πληρωμών των Αμπελιών όλων των
προγραμμάτων του αμπελουργικού τομέα και του Μελισσοκομικού Μητρώου, τριών οθονών για τις ανάγκες
του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λήμνου και δύο οθονών για τις ανάγκες του Τμήματος Τεχνικών
Έργων.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Α, Β, Γ και Δ παραρτήματα που επισυνάπτονται
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Λήμνου έτους 2022, Φορέας 1072 ΚΑΕ 1723.0001,
ποσού 6.936,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Λέσβου - Παράρτημα Λήμνου
προς ανάρτηση και ενημέρωση των μελών του, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
www.pvaigaiou@gov.gr (στη θέση «Διαγωνισμοί»), στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου
www.limnos.gr (στη θέση «Προμήθειες – Διαγωνισμοί»), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) ή χορηγείται από το Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας
Λήμνου, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 34, Μύρινα Λήμνου, Τ.Κ. 81400, τηλ 2254351225 & 2254351238 και email: mmavraki@lemnos.gr και ckalligeri@lemnos.gr.

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου
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Κωνσταντίνος Μουτζούρης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α’
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

πρόσκληση

αφορά

την

προμήθεια

εξοπλισμού

τεχνολογιών

πληροφορικής και συγκεκριμένα ηλεκτρονικοούς υπολογιστές για το Τμήμα
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Λήμνου, που θα υποστηρίζουν το
Μηχανογραφικό Σύστημα Θεωρητικών Εξετάσεων Υποψήφιων Οδηγών.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

6.936,40 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ

Συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%
Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές συμμετοχής (Οικονομική και Τεχνική) καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής
υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα και τοποθετούνται υποχρεωτικά μέσα στον κυρίως ενιαίου
σφραγισμένο φάκελο προσφοράς ως εξής:

Περιεχόμενο ενιαίου φακέλου προσφοράς:
1) Έναν σφραγισμένο φάκελο με τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2) Έναν ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ.
3) Έναν φακέλους ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1α) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ : «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως προβλέπεται από τις
ισχύουσες διατάξεις, στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι «α)η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους

όρους της Πρόσκλησης ………………………… (αναγράφεται ο Αρ.Πρωτ. της παρούσης) της οποίας έλαβα
γνώση και τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως. β)Δεν έχω αποκλεισθεί από άλλους
διαγωνισμούς του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 74 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. γ)Δεν
έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1
του άρθρου 73 του Ν.4412/16, ως ισχύει.»
Η Υπεύθυνη Δήλωση, θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
τους εφόσον φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης ή εφόσον εκδόθηκε ψηφιακά (μέσω της ιστοσελίδας
www.gov.gr).
(Σημείωση: Όταν πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικές κεφαλαιουχικές
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αυτή αφορά τους διαχειριστές και όταν πρόκειται
για περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο.)

1β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ : «ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ»
1) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι διαθέτει εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό
το οποίο σε περίπτωση βλάβης κατά τη διάρκεια εγγύησης των ειδών, θα επισκέπτεται το χώρο
εγκατάστασης αυτών, έως την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα για την αποκατάσταση της βλάβης.
2) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές
ασφάλειας και ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν την πιστοποίηση CE.
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3) Εμπορικά φυλλάδια (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), που αποδεικνύουν
τη πλήρωση των ζητούμενων Τεχνικών Προδιαγραφών όπως ορίζονται στο Παράρτημα Γ της παρούσης,
τα οποία θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.
4) Συμπληρωμένο τον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Γ’ της παρούσας
πρόσκλησης σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες:
α) Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών με τη λέξη ΝΑΙ ή με
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ή με ΚΕΙΜΕΝΟ που υπάρχουν στη στήλη “ΑΠΑΙΤΗΣΗ”. Αν δεν ικανοποιούνται
τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
β) Ειδικότερα, η στήλη “ΑΠΑΝΤΗΣΗ” των πινάκων θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψήφιους
με τη αντίστοιχη απάντηση τεκμηρίωση, όπου απαιτείται, και όχι με την λέξη ΝΑΙ. Σε αντίθετη
περίπτωση θα συμπληρωθεί με την ένδειξη «ΟΧΙ».

Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η

απάντηση είναι «ΟΧΙ». Κάθε απάντηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με την ανάλογη παραπομπή στα
τεχνικά εγχειρίδια.
γ) Στην προσφορά θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη πλήρως η στήλη με το όνομα “ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ”, όπου
θα γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή σε σελίδα των επισυναπτόμενων τεχνικών τευχών ή εγγράφων του
υποψήφιου αναδόχου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του της στήλης “ΑΠΑΝΤΗΣΗ”.
Οι παραπομπές στα τεχνικά εγχειρίδια θα γίνονται με την μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα
αναφέρονται στους πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλπ. Τα Τεχνικά
Τεύχη θα πρέπει να παρέχονται από τον υποψήφιο ανάδοχο σε έντυπη μορφή και θα πρέπει να αποτελούν
επίσημο υλικό του κατασκευαστικού οίκου, το οποίο θα μπορεί να ελεγχθεί από τους υπαλλήλους που θα
αξιολογήσουν την προσφορά, χρησιμοποιώντας την ανάλογη διαδικτυακή διεύθυνση η οποία
απαραιτήτως θα πρέπει να αναφέρεται σε αυτά.
δ) Όλα τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του πίνακα συμμόρφωσης είναι ουσιώδη και σημαντικά.
Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη» (NOTED), συμφωνούμε και
αποδεχόμεθα (COMPLIED) κλπ. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από το ζητούμενο εύρος τιμών ή αποφυγή
συμπλήρωσης στοιχείων ή συμπλήρωση με ασαφή ή γενικό τρόπο θα ισοδυναμεί με μη απάντηση και
παρέχει το δικαίωμα στην Υπηρεσία της απόρριψης της προσφοράς.
ε) Ο κατατιθέμενος πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών πρέπει να φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα
του συμμετέχοντα.
στ) Η μη συμμόρφωση με όλες τις παραπάνω οδηγίες οδηγεί αυτοδίκαια στον αποκλεισμό του
υποψηφίου αναδόχου από τον διαγωνισμό.

1γ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ : «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
1) Συμπληρωμένος πίνακας οικονομικής προσφοράς (υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ)
σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες:
α) Οι τιμές της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για κάθε είδος και με την ποσότητα
που ζητείται (τεμάχιο, κ.τ.λ.) και θα αναγράφονται στους έντυπους πίνακες του υποδείγματος της
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οικονομικής προσφοράς που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης (Παράρτημα Δ΄) και μόνο
σε αυτούς. Η συνολική τιμή –επί ποινή απορρίψεως- θα αναγράφεται αριθμητικώς συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%.
β) Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία.
γ) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δε δίδεται ενιαία τιμή
για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα της κάθε ομάδας ή η προσφορά γίνεται με επιφυλάξεις,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
γ) Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και το κόστος
μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Π.Ε. Λήμνου.
δ) Το ποσοστό Φ.Π.Α. την εν λόγω προμήθειας είναι 24%. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος
Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.
ε) Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του
προσφερόμενου εξοπλισμού.
στ) Η κατατιθέμενη Οικονομική Προσφορά πρέπει να φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του
συμμετέχοντα
ζ) Η προσφορά γίνεται δεκτή μόνο εφόσον καλύπτει όλα τα είδη της ομάδας του συνημμένου
Παραρτήματος Δ.
η) Η μη συμμόρφωση με όλες τις παραπάνω οδηγίες οδηγεί αυτοδίκαια στον αποκλεισμό του
υποψηφίου αναδόχου από τον διαγωνισμό.
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
• Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τρεις μόνιμους υπαλλήλους της Π.Ε. Λήμνου και η διαδικασία
θα ξεκινήσει την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την πρόσκληση.
•

Οι προσφέροντες έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
λαμβάνοντας γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από
αυτούς κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 28/2015, τηρουμένων των διατάξεων του
άρθρου 21 του ν. 4412/2016 περί εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

•

Αν για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των φακέλων κατά την ημερομηνία και
ώρα που αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για να παραστούν,
εφόσον το επιθυμούν, σε διαφορετική ημερομηνία και ώρα κατά την οποία θα λάβει χώρα η αποσφράγιση.
Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία

•

Οι υπάλληλοι που θα προχωρήσουν στο άνοιγμα και την αξιολόγηση των προσφορών, θα παραλάβουν
τους εμπρόθεσμα κατατεθειμένους φακέλους προσφοράς από τους υπαλλήλους του Τμήματος Διοικητικού
– Οικονομικού Π.Ε. Λήμνου, θα τους μονογράψουν και θα τους αποσφραγίσουν κατά σειρά κατάθεσης
όπως προκύπτει από τον αριθμό πρωτοκόλλου του κάθε φακέλου.

•

Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι των προσφορών και εξετάζεται το περιεχόμενό τους το οποίο
σύμφωνα με τους όρους της παρούσης πρέπει να είναι :
1. Ο φάκελος που θα αναγράφει «Δικαιολογητικά συμμετοχής»

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63761816eb32ff008d3e9bc6 στις 23/11/22 10:16
Σελίδα 8 από 15

22PROC011655283 2022-11-23

2. Ο φάκελος Τεχνικών Χαρακτηριστικών .
3. Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς.

Οι κύριοι φάκελοι προσφοράς που δεν περιέχουν τους ως άνω απαιτούμενους υποφακέλους
απορρίπτονται.
• Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Εάν ο κατατιθέμενος

φάκελος δεν είναι πλήρης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο 1 α του παραρτήματος Β της παρούσης,
η προσφορά απορρίπτεται και δε συμμετέχει στην υπόλοιπη διαδικασία ο ενδιαφερόμενος.
• Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι με τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Όσοι φάκελοι δεν είναι πλήρεις
ως προς το περιεχόμενο και της οδηγίες του εδαφίου 1 β του παραρτήματος Β της παρούσης,
απορρίπτονται και δε συμμετέχει στην υπόλοιπη διαδικασία ο ενδιαφερόμενος.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών ανά ομάδα, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
• Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
λοιπών στοιχείων των προσφορών την ίδια ημέρα.
• Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, εφόσον πληροί
τις ελάχιστες προδιαγραφές και ο κατατιθέμενος φάκελός του είναι πλήρης ως προς το απαιτούμενο
περιεχόμενο.
Σε περίπτωση ισότιμης προσφοράς των διαγωνιζομένων, για την τελική επιλογή διενεργείται κλήρωση
μεταξύ αυτών.
• Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανοίγματος και αξιολόγησης των προσφορών και η ανάδειξη του
Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην έκδοση Απόφασης απευθείας ανάθεσης της εν λόγω
προμήθειας στον ανάδοχο που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.
• Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης, υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση. Η
Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την
οποία συμμετείχε αυτός στο διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή.
Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ανάθεσης και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
δ. Την τιμή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
ζ. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.
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4.ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας Προκήρυξης (πριν τη λήξη κατάθεσης των προσφορών στο διαγωνισμό), από τη Διεύθυνση
Διαφάνειας της Π.Ε. Λέσβου (τηλ. 2251352142). Πληροφορίες για λοιπά θέματα της διακήρυξης, δίδονται
από το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου, στα τηλ. 2254351238 και 2254351225.
Χρόνος και τρόπος υλοποίησης της προμήθειας
• Η διάρκεια παροχής της προμήθειας ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες έπειτα από ειδοποίηση του Τμήματος
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου, μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και την
ανάρτηση της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ).

• Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούργια, με όλα τα απαιτούμενα υλικά (μηχανικά μέρη, καλώδια,
λογισμικά κλπ), θα τοποθετηθούν και θα εγκατασταθούν με έξοδα του Αναδόχου ώστε να είναι έτοιμοι
προς χρήση από το Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Λήμνου, κατόπιν συνεννόησης με τους
υπαλλήλους του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού, για τον χρόνο παράδοσής και τον τόπο παράδοσής
τους.

• Η Επιτροπή Παραλαβής Υλικών & Βεβαίωσης Εργασιών που ορίστηκε σύμφωνα με την αριθ.
12454/168/03-03-2022 (ΑΔΑ:Ψ5Α37ΛΩ-7ΣΩ) Απόφαση Επάρχου Λήμνου , ελέγχει αν ο παραδοτέος
εξοπλισμός αντιστοιχεί με την Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του προμηθευτή.

Διαδικασία - Πληρωμή – Κρατήσεις

• Στην απόφαση ανάθεσης της εν λόγω προμήθειας θα αναφέρεται η τυχόν απόρριψη τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές, η αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι σύμφωνες με
τους όρους της πρόσκλησης και ποιες προσφορές απορρίπτονται λόγω ελλιπών δικαιολογητικών.

• Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση ανάθεσης, σε κάθε προσφέροντα, με κάθε πρόσφορο
τρόπο, όπως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π.

• Ο Ανάδοχος θα υπογράψει σύμβαση με εκπρόσωπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αφού
προσκομίσει:
α) απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
Προμηθευτής δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, ως ισχύει. Όταν πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικές κεφαλαιουχικές (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αυτή
αφορά τους διαχειριστές και όταν πρόκειται για περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα
σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (εφόσον πρόκειται για εταιρεία), δηλαδή νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ
για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.
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• Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών και βεβαίωσης εργασιών της Π.Ε. Λήμνου με τη σύνταξη σχετικού
πρακτικού παραλαβής και την προσκόμιση από τον προμηθευτή του νόμιμου παραστατικού (τιμολόγιο).

• Η πληρωμή της αξίας της παρεχόμενης προμήθειας θα γίνεται σε Ευρώ, με την έκδοση χρηματικού
εντάλματος πληρωμής, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.

• Από το καθαρό ποσό της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα παρακρατηθεί υποχρεωτικά φόρος
εισοδήματος σε ποσοστό 4%, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013),
καθώς και οι προβλεπόμενες κρατήσεις:
α) 0,07252 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, ήτοι: 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3%
και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% και
β) 0,06216% υπέρ Α.Ε.Π.Π., ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και
Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%, ενώ δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%.
• Εφόσον κατά την ημερομηνία πληρωμής της προμήθειας έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που
καθορίζονται στο Ν.4412/16, θα γίνεται σχετική επιπλέον παρακράτηση η οποία θα βαρύνει επίσης την
ανάδοχο εταιρεία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές για το Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Λήμνου, που θα υποστηρίζουν το
Μηχανογραφικό Σύστημα Θεωρητικών Εξετάσεων Υποψήφιων Οδηγών, σύμφωνα με τους όρους της αριθ.
…………./2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1.

Γενικά Χαρακτηριστικά:

1.1.

Αριθμός Τεμαχίων

1.2.

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο

1.3.

Τύπος κουτιού

2.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

2.1.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

5
ΝΑΙ
Midi ή Micro
Tower

Σχετικά με τον επεξεργαστή ζητούνται τα
παρακάτω:
Τύπος επεξεργαστή Intel Core ≤ i3 3,60GHz
ή ισοδύναμος – (σύμφωνα με τη Βαθμολογία

2.1.1.

επεξεργαστή κατά το μετροπρόγραμμα PassMark

≤ i3

-CPU Mark) (Πρέπει να υποστηρίζεται η
δυνατότητα εγκατάστασης windows XP)
2.1.2.

Συχνότητα λειτουργίας (GHz).

2.1.3.

Αριθμός πυρήνων/cpu

≥3,60 GHz
≥2

Να αναφερθούν αναλυτικά οι θύρες διασύνδεσης
2.2.

(π.χ. USB, παράλληλες, κ.λ.π.) με ελάχιστες
απαιτήσεις: 4 External USB ports (εκ των

ΝΑΙ

οποίων τουλάχιστον 1 External USB 3.0)
2.3.
2.4.

Κεντρική μνήμη RAM
Μέγεθος Υποστηριζόμενης μνήμης (GB) , χωρίς
αντικατάσταση υπάρχουσας μνήμης

≥ 4 Gb
≥ 8GB
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2.5.

Χωρητικότητα σκληρού δίσκου

2.6.

Τύπος σκληρού δίσκου

2.7.

Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου

2.8.

Κάρτα γραφικών: Integrated HD Graphics

ΝΑΙ

2.9.

Έξοδος κάρτας γραφικών VGA

ΝΑΙ

2.10.

Κάρτα Ήχου : Integrated ή Dedicated

ΝΑΙ

2.11.
2.12.

Κάρτα Δικτύου : Integrated ή Dedicated
10/100/1000Mbps Ethernet
16x DVD+/-RW Drive

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

≥ 500 GΒ
HDD (όχι
SSD)
≥ 7200 rpm

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Πληκτρολόγιο συμβατό με πρότυπο ΕΛΟΤ-928,
2.13.

με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών

ΝΑΙ

χαρακτήρων (≥ 101 πλήκτρων)
2.14.

Optical mouse USB

ΝΑΙ
ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Λειτουργικό Σύστημα και άλλο Λογισμικό:

3.

(Πρέπει να
υποστηρίζεται
η δυνατότητα
εγκατάστασης
windows XP)

4.

Γενικές απαιτήσεις εξοπλισμού:
4.1.

5.

Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από τα τεχνικά
εγχειρίδια σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
Εγγύηση:

5.1.
5.2.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Χρονικό διάστημα προσφερόμενης εγγύησης από
την οριστική παραλαβή, σε έτη.
Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του
Εξοπλισμού και του Λογισμικού Συστήματος.

≥2
ΝΑΙ

Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και
5.3.

ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού
(συμπεριλαμβανόμενου εργασιών &

ΝΑΙ

ανταλλακτικών).
Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον
5.4.

τόπο που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση του

ΝΑΙ

Φορέα, η επισκευή θα μπορεί να γίνει σε χώρους
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του Αναδόχου.

Ημερομηνία ____________________

Υπογραφή & Σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές για το Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Λήμνου, που θα
υποστηρίζουν το Μηχανογραφικό Σύστημα Θεωρητικών Εξετάσεων Υποψήφιων Οδηγών, σύμφωνα
με τους όρους της αριθ. …………./2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Α.Φ.Μ. – Δ.O.Y.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL
Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τιμή Μονάδας

Συνολική Αξία

χωρίς Φ.Π.Α.

χωρίς Φ.Π.Α.

5

ηλεκτρονικών
υπολογιστών

1.

για το Τμήμα
Μεταφορών &
Επικοινωνιών
Π.Ε. Λήμνου

Συνολικό ποσό άνευ Φ.Π.Α.:
Φ.Π.Α. 24%:
Συνολική ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%:

Ημερομηνία ____________________

Υπογραφή & Σφραγίδα
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