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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ν.Π.Ι.Δ
Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής
26441, Πάτρα
Πληροφορίες: Α. Πολυδωρόπουλος
Τηλ.: 2613 613683
Fax: 2610 461126

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού για τις ανάγκες του ΠΤΑ/ΠΔΕ

Ο Πρόεδρος ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/13-6-1994) «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, 

τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) περί «Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
3. Την υπ’ αριθμό 2141/1998 (ΦΕΚ 78/Β/4-2-1998) Απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής Διοίκησης και 

Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 
40608/2001 (ΦΕΚ 1428/Β/22-10-2001) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000) Μέρος 2ο, άρθρο 25 «Ρυθμίσεις στα τέλη 
χαρτοσήμου»

6. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

7. Το Ν.4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147 A΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

8. To Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-32014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (Α 43) και του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167 Α) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

10.Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-11-2011) όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.2β, του άρθρου 238, του Ν.4072/2012(ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012) 

11. Τον προϋπολογισμό του έτους 2020 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΑ4ΞΟΡΕΒ-22Δ) και ειδικότερα τους Κ.Α. 14.03.00.1427 & Κ.Α. 14.03.. 

12. Την υπ’ αριθμόν 1/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ περί αποδοχής της ανάθεσης στο ΠΤΑ/ΠΔΕ 
της επίβλεψης και υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «CREATIVE HUBS - Ολιστική δικτύωση 
δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων δημιουργικών επιχειρήσεων - Holistic networking of 
creative industries via hubs» για λογαριασμό της Π.Δ.Ε (ΑΔΑ ΨΓ3ΛΟΡΕΒ-ΨΤΡ)

13. Το υπ’ αριθμόν πρωτ. 2836/23-09-2020 αίτημα έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού προμήθειας 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του τεχνολογικού εξοπλισμού 
του ΠΤΑ/ΠΔΕ (ΑΔΑΜ 20REQ007357616).

14. Την υπ’ αριθμό 2848/23-9-2020 (ΑΔΑM: 20REQ007364353) Απόφαση έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.
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                  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού για τις ανάγκες του ΠΤΑ/ΠΔΕ (cpv 30200000-1: 
«Εξοπλισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και προμήθειες»).
Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των δεκατριών χιλιάδων 
επτακοσίων ευρώ (13.700,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 
14.03. & Κ.Α. 14.03.00.1427  του προϋπολογισμού 2020 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.
Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
Για την ανάθεση θα απαιτηθεί υπογραφή συμφωνητικού – σύμβασης. Οι γενικοί όροι και οι τεχνικές 
προδιαγραφές της υπό ανάθεσης σύμβασης αναφέρονται στο Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης εκτιμάται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της.
Τόπος παράδοσης των υπηρεσιών είναι η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & 
Αμερικής).
Στις προσφορές τους οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να συμπεριλάβουν επί ποινή αποκλεισμού σε 
σφραγισμένο φάκελο τα κάτωθι:
α. Συμπληρωμένους τους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος ΙΙ συνοδευόμενους από τη 

σχετική τεκμηρίωση,
β. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ότι δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη 

συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 
του Ν.4412/2016, και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
υπό ανάθεσης σύμβασης, 

γ. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙI.
Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την επομένη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής.
Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX & Ε-ΜΑΙL του ενδιαφερόμενου καθώς επίσης και την ένδειξη: «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού για τις ανάγκες 
του ΠΤΑ/ΠΔΕ».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 2-10-2020 και ώρα 
14:00 μ.μ. στα γραφεία του ΠΤΑ-ΠΔΕ στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, 
Πάτρα, 1ος όροφος, και συγκεκριμένα στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Κουκουλομμάτη 
Αικατερίνης (τηλέφωνο επικοινωνίας 2613-613690). Η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί την 
Δευτέρα 5-10-2020 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του ΠΤΑ-ΠΔΕ.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
Προμηθειών του ΠΤΑ/ΠΔΕ

Ανδρέας Πολυδωρόπουλος

Ο Δ/ντής του ΠΤΑ/ΠΔΕ

Χρήστος Τζομάκας

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΠΤΑ/ΠΔΕ

Νεκτάριος Φαρμάκης
Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας

Συνημμένα: 
• Γενικοί όροι σύμβασης: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
• Τεχνικές προδιαγραφές: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
• Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2613613690, FAX: 2610461126, URL:http://www.ptapde.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και λογισμικού για τις ανάγκες του ΠΤΑ/ΠΔΕ».

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το σύνολο της αμοιβής του αναδόχου για την εκτέλεση του περιγραφόμενου έργου που θα προκύψει από 
την προσφορά του, δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβεί το ποσό των δεκατριών χιλιάδων 
επτακοσίων ευρώ (13.700,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, από τον Προϋπολογισμό έτους 2020, 
εκ του οποίου:
α) το ποσό των έντεκα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (11.700,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και όλων 
των νόμιμων κρατήσεων, για την προμήθεια έντεκα (11) ηλεκτρονικών υπολογιστών (σταθερών) μαζί με 
τις αντίστοιχες οθόνες τους, τρείς (3) εκτυπωτές τεχνολογίας laser και δύο (2) επιπλέον δίσκων SSD, θα 
βαρύνει τον K.A. 14.03 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ΠΤΑ» και
β) το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων 
κρατήσεων, για την προμήθεια δύο (2) φορητών υπολογιστών, θα βαρύνει τον Κ.Α. 14.03.00.1427 
«Ηλεκτρονικοί υπολογιστές CREATIVE@HUBs» και τελικώς τον προϋπολογισμό του έργου και 
συγκεκριμένα την κατηγορία δαπανών “Equipment”.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώ-
σεις αυτών εγκατεστημένα : 
α) σε κράτος –μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) σε κράτος‐ μέλος της του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
ευρωπαϊκή ένωση προσαρτήματος Ι, της ως άνω συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ του παρόντος άρθρου και έχουν συνάψει διμερείς 
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων 
Συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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Αποκλείεται από  τη  συμμετοχή στην  παρούσα  διαδικασία  ανάθεσης  προσφέρων  οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για κοινοπρακτικό σχήμα) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους:

1. Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  για:

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 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).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
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προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων 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.

Δεν αποκλείεται οικονομικός φορέας που έχει 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 έχει υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους. Επίσης, δεν αποκλείεται οικονομικός φορέας, όταν ο αποκλεισμός  θα  ήταν  σαφώς  δυσανάλογος,  
ιδίως  όταν  μόνο  μικρά  ποσά των  φόρων  ή  των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά 
τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς.

3. Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
(β) εάν 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. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 
(γ) υπάρχουν 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 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(στ) εάν 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 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 23 της παρούσας, 
(η) εάν επιχείρησε 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 έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων συμβάσεων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν 
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λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

4. Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας  που δεν τηρεί  τις υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν από  τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων  αποκλεισμού ο Ανάδοχος υποχρεούται 
πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης της σύμβασης και κατόπιν πρόσκλησης της 
αναθέτουσας αρχής να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών σε πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) τα κάτωθι :

Α)  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  έκδοσης  του  τελευταίου τριμήνου  από  την  ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο.

Β) πιστοποιητικά, έκδοσης τελευταίου τριμήνου π ρ ι ν  την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, 
που εκδίδονται από αρμόδιες αρχές ότι ο προσωρινός ανάδοχος:

i)  δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (αν ο Ανάδοχος 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 και οφείλει να προσκομίσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές),
ii) δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.

Γ) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς. Εφόσον δεν είναι εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού από το ΣΕΠΕ, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του 
ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, έκδοσης των τελευταίων τριάντα 
(30) εργάσιμων ημερών πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής του.

Ε) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι δεν του 
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού , σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

ΣΤ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης (για νομικά πρόσωπα το πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης να είναι έκδοσης των τελευταίου τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης).
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Αν δεν εκδίδεται κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από τα πιο πάνω αναφερόμενα ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 
αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η 
διαδικασία ματαιώνεται.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος είναι 
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου.

ΑΡΘΡΟ 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ως κριτήρια επιλογής ορίζονται επί ποινή αποκλεισμού:
1. Η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:  Οι οικονομικοί 

φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα 
από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες 
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
Επιμελητήριο.

2. Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν απαιτείται από την παρούσα πρόσκληση

3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Δεν απαιτείται από την παρούσα πρόσκληση

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η Προσφορά με τη συνολικά 
μικρότερη τιμή.
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ΑΡΘΡΟ 5 : ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΎΜΒΑΣΗς 

Μετά την ανακοίνωση ανάθεσης, υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση. Μέσα σε 
χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από τη λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης προσκομίζοντας επικαιροποιημένα 
τα δικαιολογητικά ανάθεσης, όπου απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται άπαξ κατόπιν της οριστικής παραλαβής του φυσικού αντικειμένου 
από την αρμόδια επιτροπή της αναθέτουσας αρχής και της έκδοσης των προβλεπόμενων παραστατικών 
και δικαιολογητικών εκ μέρους του αναδόχου.

Επί του καθαρού ποσού της σύμβασης θα γίνει παρακράτηση φόρου 4%, κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 
και κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ. Οι κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και ΑΕΠΠ επιβαρύνονται με χαρτόσημο 
(3%) και ΟΓΑ (20%).

Σε περιπτώσεις που παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου στην εκτέλεση της 
σύμβασης το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα 
μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες 
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις των σχετικά με την εκτέλεση του έργου.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας εργατικής 
και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας του απασχολούμενου από 
αυτόν προσωπικού και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από το απασχολούμενο από 
αυτόν προσωπικό, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την 
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων του. 
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που 
σχετίζεται με το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ.
Το σύνολο των παραδοτέων που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της παρούσας, θα αποτελούν πνευματική 
ιδιοκτησία αποκλειστικά του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ, ο οποίος θα έχει το πλήρες δικαίωμα 
εκμετάλλευσής τους, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από την 
Ανάδοχο στην αναθέτουσα αρχή, με την αποδοχή του παραδοτέου.
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ΑΡΘΡΟ 9: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Ο Ανάδοχος του έργου και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΠΔΕ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά 
κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της 
σύμβασης. Για κάθε διαφωνία που θα ανακύψει σχετικά με την παρούσα προκήρυξη ή την σύμβαση που 
θα υπογραφεί, καθώς και με την εκτέλεση αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Πατρών.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2613613690, FAX: 2610461126, URL:http://www.ptapde.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την υπ. αριθ. 2848/23-9-2020 (ΑΔΑM: 20REQ007364353) Απόφαση έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης 
Απόφαση του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης αποφασίσθηκε η προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και λογισμικού στα πλαίσια εκσυγχρονισμού του τεχνολογικού εξοπλισμού του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε.

Συγκεκριμένα ο υποψήφιος ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια της αναθέτουσας αρχής, που θα 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο το υλικό και λογισμικό, όπως φαίνονται στους παρακάτω πίνακες με τις 
τεχνικές προδιαγραφές:

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Α – ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 11 τεμάχια

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις

Απάντηση
(Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά 

στο φυλλάδιο του είδους ή στην 
επίσημη ιστοσελίδα του 

κατασκευαστή, κλπ)
ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ
Το σύνολο της προσφερόμενης σύνθεσης (Η/Υ, 
πληκτρολόγιο, ποντίκι,) να προέρχονται από τον 
ίδιο διεθνώς αναγνωρισμένο κατασκευαστή.

ΝΑΙ

Το σύνολο των εξαρτημάτων που απαρτίζουν τον 
υπολογιστή να έχουν συναρμολογηθεί από τον 
ίδιο. 

ΝΑΙ

Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT, CEL, 
WEEE, Green, EU RoHS.
(Εάν η πιστοποίηση αναφέρεται στο επίσημο 
τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή δεν 
απαιτείτε η κατάθεσή του.)

NAI

Intel Chipset B460 ή ισοδύναμο ή ανώτερο, με 
χρόνο ανακοίνωσης εντός του 2020. NAI

Security: TPM 2.0, Secure Erase (τα δεδομένα 
του σκληρού δίσκου να σβήνουν μέσω του 
BIOS), διακόπτης παραβίασης του κουτιού.

NAI

Εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το  ISO 9296 
(δοκιμή σύμφωνα με το  ISO 7779) σε 
κατάσταση ηρεμίας  (LpAm, decibels)

≤28

KOYTI
Τύπου Tower NAI
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Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις

Απάντηση
(Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά 

στο φυλλάδιο του είδους ή στην 
επίσημη ιστοσελίδα του 

κατασκευαστή, κλπ)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ
Να προσφερθεί με επεξεργαστή 10ης γενιάς, Intel 
Core i3-10100 ή ισοδύναμο ή ανώτερο ΝΑΙ

Αριθμός πυρήνων ≥ 4
Συχνότητα λειτουργίας ≥ 3.6GHz
Cache ≥ 6 MB
ΜΝΗΜΗ
Μέγεθος κεντρικής μνήμης ≥ 8 GB
Μέγιστο μέγεθος κεντρικής μνήμης ≥ 64 GB
Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας ≥ 2666MHz
Total DIMM slots ≥ 2
Κατά την παράδοση ένα slot τουλάχιστον να είναι 
ελεύθερο ΝΑΙ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ
Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων ≥ 1
Χωρητικότητα δίσκου ≥ 512GB
Τεχνολογία δίσκου SSD PCIe M.2 NVMe NAI
Να διαθέτει εσωτερικό DVD+/-RW ΝΑΙ
Να προσφερθεί δεύτερο καλώδιο SATA 3 για 
μελλοντική προσθήκη δίσκου ΝΑΙ

I/O PORTS ON-BOARD
Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας 10/100/1000 ≥ 1 Χ RJ-45
Universal Audio Jack NAI
Line-out audio port ΝΑΙ
PCIe x16 Gen 3 slot ≥ 1
PCIe x1 Gen 3 slot ≥ 2
Τουλάχιστον τις ακόλουθες υποδοχές στην 
πρόσοψη της θήκης

≥ 2 x USB 3.1 ≥ 2 x 
USB 2.0

Τουλάχιστον τις ακόλουθες οπίσθιες υποδοχές. ≥ 2 x USB 3.1 
≥ 2 x USB 2.0

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
Ισχύς ≤ 300 Watt
Τροφοδοτικό (EPA Bronze) ενεργειακής 
απόδοσης ≥ 85%

ΗΧΟΣ
Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου ΝΑΙ
Εσωτερικό ηχείο ΝΑΙ
ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
Ενσωματωμένη Intel  UHD Graphics 630 ή 
ισοδύναμη ή ανώτερη ΝΑΙ

Έξοδοι γραφικών: 1 x DisplayPort, 1x HDMI
Η παροχή και χρήση adaptors δεν είναι 
αποδεκτή.

ΝΑΙ

Πληκτρολόγιο USB Ελληνικό του ιδίου 
κατασκευαστή ΝΑΙ

Ποντίκι USB Οπτικό του ιδίου κατασκευαστή ΝΑΙ
Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ
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Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις

Απάντηση
(Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά 

στο φυλλάδιο του είδους ή στην 
επίσημη ιστοσελίδα του 

κατασκευαστή, κλπ)

Προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα MS Windows 10 Pro 
GR 64bit

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα MS Windows 10 
ή/καιLinux

Να υπάρχει ιστοσελίδα του κατασκευαστή με 
drivers συσκευών για τα MS Windows 
λειτουργικά

ΝΑΙ

Να υπάρχει εργαλείο του κατασκευαστή για 
προληπτική παρακολούθηση, αυτοματοποιημένο 
εντοπισμό προβλημάτων, ειδοποιήσεις και 
δημιουργία συμβάντων που αφορούν το 
σύστημα

ΝΑΙ

ΕΓΓΥΗΣΗ
Ανταπόκριση για το hardware on-site next 
business day από τον κατασκευαστή, 
συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και 
εργασίας

ΝΑΙ

Χρονική διάρκεια της παραπάνω εγγύησης – 
τεχνικής υποστήριξης από τον κατασκευαστή ≥ 5 έτη

Η παραπάνω εγγύηση – τεχνική υποστήριξη να 
πιστοποιείται εγγράφως με παραπομπή σε 
επίσημη δήλωση του κατασκευαστή του υλικού.
Η επιστολή – δήλωση αυτή θα κατατεθεί επί 
ποινή αποκλεισμού στον Φάκελο της Τεχνικής 
Προσφοράς.

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Για να γίνει αποδεκτός ο προσφερόμενος από τον 
ανάδοχο εξοπλισμός πρέπει να μην είναι ούτε στο 
ελάχιστο μεταχειρισμένος, αλλά η χρήση του στο 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας να είναι και η πρώτη φορά 
λειτουργίας του. Είναι ευθύνη του αναδόχου να 
αποδείξει ότι ο εξοπλισμός που προσφέρει είναι 
εντελώς καινούριος. Κατά την παραλαβή θα 
ελεγχθούν στοιχεία όπως ημερομηνία κατασκευής 
(θα πρέπει να μην είναι παλαιότερη των εννέα 
(9) μηνών πριν την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού) σε συνδυασμό με τον σειριακό 
αριθμό, η συσκευασία (ύπαρξη της απαραβίαστης 
χαρακτηριστικής ταινίας ασφαλείας που 
τοποθετείται στη συσκευασία του κατασκευαστή 
– η συσκευασία θα ανοιχθεί ενώπιον της 
Επιτροπής Παραλαβής), και άλλα στοιχεία που 
συνηγορούν ότι ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί 
για πρώτη φορά

ΝΑΙ

Η παράδοση και εγκατάσταση θα 
πραγματοποιηθεί άπαξ και εντός δύο (2) μηνών 
από την υπογραφή της σύμβασης

ΝΑΙ

Η παράδοση θα γίνει στο κτήριο-του Π.Τ.Α της  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα) Ν.Ε.Ο 
Πατρών-Αθηνών 32

ΝΑΙ

Με την παράδοση του εξοπλισμού να 
παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή (excel) τα 
serial numbers

ΝΑΙ
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Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις

Απάντηση
(Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά 

στο φυλλάδιο του είδους ή στην 
επίσημη ιστοσελίδα του 

κατασκευαστή, κλπ)
Ο ανάδοχος, κατά την παράδοση, θα εγκαθιστά 
και θα παραμετροποιεί το σύστημα σε πλήρη 
λειτουργία στη θέση εργασίας, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της αναθέτουσας αρχής, με χρόνο 
απόκρισης δύο (2) εργάσιμες ημέρες το 
αργότερο. Ενδεικτικά, (α) θα εγκαθιστά το 
λογισμικό Open Office, Teamviewer/AnyDesk, 
7zip, δικτυακό πρόγραμμα προστασίας ιών, Java 
Run time Environment, Acrobat Reader, (β) θα 
εγκαθιστά τους οδηγούς εκτυπωτών, και (γ) θα 
παραμετροποιεί  το σύστημα για να λειτουργεί 
στο τοπικό δίκτυο δεδομένων.

ΝΑΙ

Β. ΟΘΟΝΗ ΤΥΠΟΥ A  - ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 11 τεμάχια

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις

Περιγραφή Ελάχιστη Απαίτηση

Απάντηση
(Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά 

στο φυλλάδιο του είδους ή 
στην επίσημη ιστοσελίδα του 

κατασκευαστή, κλπ)
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ
In-Plane Switching Technology ΝΑΙ
LED Backlight Technology ΝΑΙ
Antiglare ΝΑΙ
Μέγεθος οθόνης (ίντσες) ≥ 23,8’’

Ανάλυση ≥ 1920 x 1080 at 
60 Hz

Pixel Pitch ≤ 0.28 mm x 0.28 
mm

Αναλογία οθόνης 16:9 ΝΑΙ
Φωτεινότητα (cd/m²) ≥ 250
Αντίθεση (τυπική) ≥ 1.000:1
Χρόνος απόκρισης (τυπικός) ≤ 8ms

Γωνία θέασης Οριζόντια ≥178°
κάθετη ≥178°

Βάση οθόνης με λειτουργίες ρύθμισης ύψους, 
κλίσης, περιστροφής και προσανατολισμού ΝΑΙ

VESA (100 mm x 100mm) ΝΑΙ
Υποδοχή για κλειδαριά ασφαλείας ΝΑΙ
Είσοδοι VGA & HDMI & Display Port & USB port ΝΑΙ
Πιστοποιήσεις: ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS 
Compliant, TCO-Certified.
(Εάν η πιστοποίηση αναφέρεται στο επίσημο 
τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή δεν 
απαιτείτε η κατάθεσή του).

NAI

Να παρέχεται καλώδιο ρεύματος και καλώδιο 
σύνδεσης DisplayPort ή HDMI ΝΑΙ

Να διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία ή εναλλακτικά 
αποσπώμενα της ίδιας κατασκευάστριας με 
δυνατότητα στερέωσης επί της οθόνης κατόπιν 
ειδικής βάσης της ίδιας της κατασκευάστριας 
εταιρείας

ΝΑΙ
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Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις Απάντηση
(Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά 

στο φυλλάδιο του είδους ή 
στην επίσημη ιστοσελίδα του 

κατασκευαστή, κλπ)

Εγγύηση
Ανταπόκριση για το hardware on-site next 
business day από τον κατασκευαστή, 
συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και 
εργασίας

ΝΑΙ

Χρονική διάρκεια της παραπάνω εγγύησης – 
τεχνικής υποστήριξης από τον κατασκευαστή ≥ 5 έτη

Η παραπάνω εγγύηση – τεχνική υποστήριξη να 
πιστοποιείται εγγράφως με παραπομπή σε 
επίσημη δήλωση του κατασκευαστή του 
υλικού.
Η επιστολή – δήλωση αυτή θα κατατεθεί επί 
ποινή αποκλεισμού στον Φάκελο της Τεχνικής 
Προσφοράς.

ΝΑΙ

Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ B (ΦΟΡΗΤΟΣ) – ΠΟΣΌΤΗΤΑ: 2 τεμάχια

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – 
Απαιτήσεις

ΑΠΑΙΤΗΣΗ Απάντηση
(Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά 

στο φυλλάδιο του είδους ή 
στην επίσημη ιστοσελίδα του 

κατασκευαστή, κλπ)
• Επεξεργαστής: 10ης γενιάς Intel Core  ≥ i3-

1005G1 ή ισοδύναμου άλλου 
κατασκευαστή

• Οθόνη: 15.6” Full HD (1920x1080)
• Μνήμη: ≥ 8GB DDR4 2666MHz
• Δίσκος: ≥ 256 GB Internal
• Τεχνολογία δίσκου: SSD M.2 PCIe NVMe 
• Κάρτα Γραφικών: Onboard Graphics Card
• Ενσύρματο Δίκτυο: LAN 10/100/1000 RJ45
• Ασύρματο Δίκτυο: 802.11 b/g/n/ac
• Ασύρματη Επικοινωνία: Bluetooth 4.1 ή 

μεταγενέστερο
• Θύρες Επικοινωνίας: ≥ 1 x USB 2.0, ≥ 1 x 

USB 3.0, 1 x HDMI, υποδοχή ήχου 
καθολικής χρήσης.

• Κάμερα: Ενσωματωμένη κάμερα web HD 
• Ήχος: Ενσωματωμένη κάρτα ήχου
• Ηχεία: Στερεοφωνικά ηχεία
• Πληκτρολόγιο: Πλήρους Μεγέθους Ελληνο-

αγγλικό Πληκτρολόγιο
• Συσκευή Εισόδου: Πληκτρολόγιο, 

Επιφάνεια Αφής (Touchpad)
• Μπαταρία: ≥ 3 Κελιών Λιθίου ιόντων (Li-

Ion) 
• Χρώμα: Μαύρο ή Γκρι
• Βάρος: ≤ 2 κιλά
• Αξεσουάρ: Τσάντα μεταφοράς
• Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 PRO 

64bit, Ελληνικά
• Εγγύηση ≥ 2 έτη. Ανταπόκριση για το 

hardware on-site next business day από 
τον κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων 
ανταλλακτικών και εργασίας. Η εγγύηση – 

ΝΑΙ
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Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – 
Απαιτήσεις

ΑΠΑΙΤΗΣΗ Απάντηση
(Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά 

στο φυλλάδιο του είδους ή 
στην επίσημη ιστοσελίδα του 

κατασκευαστή, κλπ)
τεχνική υποστήριξη να πιστοποιείται 
εγγράφως με παραπομπή σε επίσημη 
δήλωση του κατασκευαστή του υλικού. Η 
επιστολή – δήλωση αυτή θα κατατεθεί επί 
ποινή αποκλεισμού στον Φάκελο της 
Τεχνικής Προσφοράς.

Δ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΥΠΟΥ Α – ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 τεμάχια

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – 
Απαιτήσεις

ΑΠΑΙΤΗΣΗ Απάντηση
(Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά 

στο φυλλάδιο του είδους ή 
στην επίσημη ιστοσελίδα του 

κατασκευαστή, κλπ)
• Τύπος: SSD (internal) ΝΑΙ
• Χωρητικότητα: ≥ 500GB ΝΑΙ
• Μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 

(για ανάγνωση ή για εγγραφή): ≥ 
300MB/s

ΝΑΙ

• Εγγύηση:  ≥2 έτη ΝΑΙ

Ε. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3 τεμάχια

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – 
Απαιτήσεις

ΑΠΑΙΤΗΣΗ Απάντηση (Τύπος – 
Μοντέλο κλπ)

• Μέγεθος χαρτιού Α4 
• Τύπος εκτύπωσης Μονόχρωμη 
• Τεχνολογία εκτύπωσης Laser
• Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης 
• Ταχύτητα εκτύπωσης ≥ 38 σελ/λεπτό 
• Εκτύπωση πρώτης σελίδας Ασπρόμαυρη 

(A4, ετοιμότητα) ≤ 7 δευτερόλεπτα 
• Βελτιωμένη ανάλυση εκτύπωσης ≥ 4800 x 

600 dpi
• Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού Α4 ≥ 

4.000 σελίδες 
• Συνδέσεις: USB 2.0, LAN Ethernet 

10/100/1000 autosensing, Wireless LAN 
IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct  

• Υποστήριξη Mobile Printing: Apple AirPrint, 
Google Cloud Print  

• Τροφοδοσία χαρτιού A4
- από συρτάρι ≥ 250 φύλλα, 
- από manual υποδοχή τροφοδοσίας 

μεμονωμένων σελίδων ≥ 100 φύλλα
• Μέγιστο βάρος χαρτιού εκτύπωσης A4 ≥ 

120 g/m²
• Βασικές γλώσσες εκτυπωτή  PCL5c, PCL6, 

PostScript επιπέδου 3
• Να περιλαμβάνεται λογισμικό διαχείρισης 

του εκτυπωτή 
• Πιστοποίηση Energy Star 

ΝΑΙ
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Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – 
Απαιτήσεις

ΑΠΑΙΤΗΣΗ Απάντηση (Τύπος – 
Μοντέλο κλπ)

• Να συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας 
και σύνδεσης data USB 2.0 και UTP Cat-5e 
2m 

• Να διαθέτει οθόνη LCD παραμετροποίησης
• Εγγύηση ενός (1) έτους.

Συμπλήρωση πινάκων

Ο προσφέρων – υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται όπως συμπληρώσει τους παραπάνω πίνακες τεχνικών 
προδιαγραφών και στην απάντησή του περιλάβει πλήρη τεκμηρίωση που να αποδεικνύει ότι το 
προσφερόμενο είδος καλύπτει τη σχετική ελάχιστη προδιαγραφή απαίτηση.
Ενδεικτικά, οφείλει να προσκομίσει (σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή) το φυλλάδιο του κατασκευαστή και να 
αναφέρει στον πίνακα σε ποια σελίδα απαντάται η τεχνική προδιαγραφή - απαίτηση ή, αντίστοιχα, να 
προβεί στου ίδιου τύπου υπόδειξη στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή.  
Στην περίπτωση και μόνο που κάποια τεχνική προδιαγραφή – απαίτηση δεν μπορεί να απαντηθεί στο 
τεχνικό φυλλάδιο ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, μπορούν να προσκομισθούν επιπλέον στοιχεία.  

Χρόνοι εγγύησης – Υποχρεώσεις αναδόχου

Η προσφερόμενη εγγύηση-τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει:
1. Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο 

το διάστημα της εγγύησης,
2. Υπηρεσίες και εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση των βλαβών του προσφερόμενου εξοπλισμού,
3. Τεχνική Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου, fax και e-mail,
4. Δωρεάν τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού και ανταλλακτικών στην περίοδο εγγύησης.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την εκτέλεση του έργου εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί κατά μέγιστο διάστημα δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή ως παραδοτέα τα κάτωθι: 
α) Ένδεκα (11) υπολογιστές με τα προαναφερθέντα Τεχνικά Χαρακτηριστικά,
β) Ένδεκα (11) οθόνες με τα προαναφερθέντα Τεχνικά Χαρακτηριστικά,
γ) Δύο (2) SSD ≥ 500GB με τα προαναφερθέντα Τεχνικά Χαρακτηριστικά,  
γ) Δύο (2) φορητούς υπολογιστές με τα προαναφερθέντα Τεχνικά Χαρακτηριστικά,
δ) Τρεις (3) ασπρόμαυρους εκτυπωτές Laser με τα προαναφερθέντα Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2613613690, FAX: 2610461126, URL:http://www.ptapde.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τη μία σελίδα ο υποψήφιος ανάδοχος θα 
υπογράψει και θα σφραγίσει όλες τις σελίδες της παρούσης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Ιδιότητα:
Διεύθυνση:
Τηλ., FAX, Email:

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ–ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΚ 26441 - ΠΑΤΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Που αφορά το έργο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού για τις ανάγκες 
του ΠΤΑ/ΠΔΕ» σύμφωνα με τη αριθ.    ………………………… ανακοίνωση του ΠΤΑ-ΠΔΕ. 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανακοίνωσή σας, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω 
οικονομικούς όρους.
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

1 Η/Υ ΤΥΠΟΥ Α (11 τεμάχια)

2 ΟΘΟΝΗ ΤΥΠΟΥ Α (11 τεμάχια)

3 Η/Υ ΤΥΠΟΥ B (ΦΟΡΗΤΟΣ)  (2 τεμάχια)

4 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΥΠΟΥ Α (2 τεμάχια)

5 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (3 τεμάχια)

ΣΥΝΟΛΟ

Συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως): ......................................................

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α (ολογράφως): ...........................................................

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 3 μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών.

Ο προσφέρων
(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας)

(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία)
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