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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

 

Βέροια:   26 Απριλίου 2021 

Αρ.πρωτ.: Φ6.2.2/35/229353(1044) 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ        :  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ         :  

e-mail                         : 

Λ. Στρατού 72, 59131 Βέροια 

Χατζηιωαννίδης Βασίλειος 

23313 – 53 641 
chatziioannidis.v@imathia.pkm.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

 

 

 

Οικονομικούς Φορείς 

          

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 
εννέα (9) αδειών λογισμικού CAD», για τις ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Ημαθίας, προϋπολογισμού 4.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%» 

 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις υπ΄ αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), με 
τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 27-12-2010). 

3. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
4. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

5. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129). 

6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

7. Την με αριθμ. 57654/23-5-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

8. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 
318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014). 

9. Την υπ΄αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/3-9-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας (Υ.Ο.Δ.Δ. 708/9-9-2019) σχετικά με τον Ορισμό Αντιπεριφερειαρχών και 
ανάθεση τομέων ευθύνης στους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

mailto:chatziioannidis.v@imathia.pkm.gov.gr
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10. Την υπ΄ αριθμ. 570607(7712)/12-9-2019 (Β’3475) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση 
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη». 

11. Την αρ. 69/12-11-2020 απόφαση για την Ψήφιση Προϋπολογισμού και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
οικονομικού έτους 2021. 

12. Την με αρ. πρωτ. Δ2.1.5/Φ6.1.3/τ.τ135159(482)/18-3-21 γνωμάτευση – τεχνική έκθεση 
του Τμήματος Διαφάνειας & Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Ημαθίας 

13. Το με αρ. πρωτ. Φ2.3.6/35/164770(766)/22-3-2021 αίτημά μας για έγκρισης διάθεσης 
πίστωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ008317277)  

14. Την με α/α 1879/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ008487515,  
ΑΔΑ:9Γ4Ζ7ΛΛ-ΡΝΖ), για δέσμευση πίστωσης 4.200,00 €, που βαρύνει τον ΚΑΕ 
02.721.1723.01 – Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών προγραμμάτων και λοιπών 
υλικών. 

 
 

ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 
να καταθέσουν προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εννέα (9) αδειών 
λογισμικού CAD», για τις ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ημαθίας 
 
Διαδικασία ανάθεσης:   απευθείας ανάθεση 
Κριτήριο ανάθεσης :   η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, αποκλειστικά  
     βάσει τιμής. 
  
Συνολικός Προϋπολογισμός: 3.387,10€ (Προ ΦΠΑ 24%) 
        812,90€ (ΦΠΑ 24%) 
     4.200,00€ (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
 
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΠΕ Ημαθίας οικονομικού έτους 2021 
και τον ΚΑΕ 02.721.1723.01 – Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών προγραμμάτων και 
λοιπών υλικών. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) 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 Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Και που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν συσταθεί 
και λειτουργούν νόμιμα , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Προμήθεια λογισμικού τύπου:   CAD 
Ποσότητα :     εννέα (9) άδειες 
 
Τεχνικές προδιαγραφές λογισμικού CAD :  

 Δυνατότητα ανοίγματος όλων των αρχείων DWG οποιασδήποτε έκδοσης τουλάχιστον 
έως και AutoCAD 2018 (Τεχνολογία Opendwg)  

 Περιβάλλον ανάλογο και συμβατό με AutoCAD (menu εντολών, εικονίδια, γραμμή 
εντολών κλπ)  

 Δυνατότητα διαχείρισης εικόνων Raster Image  

 Δυνατότητα εισαγωγής- εξαγωγής DWG (opendwg)  

 Δυνατότητα εισαγωγής- εξαγωγής αρχείων DXF και SCR (script)  

 Δυνατότητα εισαγωγής αρχείων mnu (menu) και dcl (dialog box)  

 Δυνατότητα εξαγωγής αρχείων WMF, EMF (Enhanced Metafile) και SLD (slides)  

 Δυνατότητα εισαγωγής εικόνων BMP, GIF, JPG, TIF, PCX μέσα σε αρχεία DWG  

 Δυνατότητα εισαγωγής αρχείων Revit (RFA & RVT format)  

 Δυνατότητα εισαγωγής- εξαγωγής αρχείων IGES  

 Δυνατότητα εισαγωγής- εξαγωγής αρχείων STEP  

 Δυνατότητα μετατροπής PDF σε DWG  

 Δυνατότητα συνεργασία με σημεία νέφους (αρχεία pointclouds .rcp/.rcs)  

 Υποστήριξη εντολών 3D (πχ. 3D surface commands κλπ)  

 Διπλή γλώσσα περιβάλλοντος (Υποστήριξη Ελληνικής/ Αγγλίκής)  

 Δυνατότητα ανοίγματος Πολλαπλών Αρχείων (MDI)  

 Δυνατότητα Πολλαπλών Layouts  

 Δυνατότητα Διαχείρισης layers, blocks, linetypes κλπ  

 Υποστήριξη Τεχνολογίας ActiveX της Microsoft  

 Δυνατότητα δημιουργίας και αποθήκευσης script files  

 Δυνατότητα προεπισκόπησης blocks  

 Δυνατότητα διαμόρφωσης menu & toolbars  

 Υποστήριξη VBA  

 Υποστήριξη 3D Solids  

 Δυνατότητα ανάκτησης προβληματικών dwg  

 Δυνατότητα διαχείρισης αντικειμένων ADT (οντότητες Architectural DeskTop): 
Δημιουργία τοίχων, παραθύρων, ανοιγμάτων, υαλοπετασμάτων, κλιμάκων, ραμπών, 
στεγών, καγκέλων κλπ  

 Δυνατότητα μετατροπής οντοτήτων σε τοίχους και πλάκες  

 Δυνατότητα διαχείρισης μεταλλικών στοιχείων: Δημιουργία προφίλ μεταλλικών 
διατομών σύμφωνα με Ευρωκώδικες ΕΝ3, καθώς επίσης και κατά ΑISC (Αμερικάνικα 
πρότυπα).  

 Δυνατότητα διαχείρισης ξύλινων στοιχείων: Δημιουργία προφίλ ξύλινων διατομών  

 Δυνατότητα δημιουργίας γραμμών στάθμης και τομών (elevation & section lines).  

 Δυνατότητα εισαγωγής ορθοφωτοχαρτών σε μορφή τύπου *.bmp, *.png, *.jpg, *jpeg, 
*tif, *.tiff ή *.giff και αυτόματη τοποθετησή τους στις πραγματικές τους συντεταγμένες.  

 Δυνατότητα εξαγωγής αρχείων διαγραμμάτων (τοπογραφικό & ΔΓΜ) σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές που είναι υποχρεωτικές για την ηλεκτρονική υποβολή τους σε 
ψηφιακή μορφή στη βάση δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε  

 Πλήρης συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα Windows 8, 8.1, 10.  

 Αδειοδότηση μέσω usb-dongle  

 Δωρεάν υποστήριξη διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών που θα περιλαμβάνει και 
τυχόν αναβαθμίσεις.  
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2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 
Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (Επωνυμία, 
Διεύθυνση, Τηλέφωνο, FAX, e-mail) , καθώς επίσης και την ένδειξη: 
 
«Προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εννέα (9) αδειών λογισμικού CAD», 

για τις ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ημαθίας, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. Φ6.2.2/35/229353(1044)/26-4-2021  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» 

 
Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει δύο επιμέρους ανεξάρτητους ,σφραγισμένους 
φακέλους : 
Α) υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Β) υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
 

Α. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 

Ο υποφάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
θα περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
Α.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του 
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 (ο 
νόμιμος εκπρόσωπος σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης), 
στην οποία να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας: 

α) Δεν εμπίπτει σε κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 
73 του Ν. 4412/2016. 
β) Δεν έχει αποκλεισθεί από δημόσιες συμβάσεις βάσει του άρθρου 74 του Ν. 
4412/2016. 
γ) Εφαρμόζει απαρέγκλιτα το σύνολο των διατάξεων που προβλέπονται από το 
άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και αφορά στις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας. 
δ) Έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης. 
ε) Η προσφορά ισχύει για έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού 

Η ανωτέρω Δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά ανάρτηση της 
παρούσας Πρόσκλησης και δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής. 
Σημείωση: Η περίπτωση (α) της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης αφορά: 

 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους 
διαχειριστές. 

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), το οποίο πρέπει να είναι εν 
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε 
αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο 
πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, με 
ημερομηνία έκδοσης το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τους. 

5. Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, στην 
περίπτωση νομικών προσώπων, όπως πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
γίνονται δεκτά ,εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή τους. 

Επισημαίνεται ότι: 
1. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 
2. Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω 
δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 
3. Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν έχει εκδοθεί έως 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, χωρίς υπαιτιότητα του 
προσφέροντος, τότε ο προσφέρων θα υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία 
θα δηλώνει ότι έχει καταθέσει αίτηση στην αρμόδια αρχή για έκδοση του 
πιστοποιητικού, και θα συνυποβάλλει αντίγραφο του αρ. πρωτοκόλλου της 
αίτησης. Επίσης, θα δηλώνει ότι θα προσκομίσει το σχετικό έγγραφο πριν από την 
έκδοση της απόφασης Απευθείας Ανάθεσης. 

 
Α.2 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση  
φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου 
εκπροσώπου, ότι η προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
 

Β. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
Ο υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» θα περιλαμβάνει τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος της παρούσας, στο 
οποίο θα αναφέρονται η προσφερόμενη τιμή μονάδας , η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ, o ΦΠΑ 
και η συνολική τιμή με ΦΠΑ , η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό. 
Η προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του οικονομικού φορέα. 
Οι προσφερόμενες τιμές δίνονται σε ευρώ. 
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3,ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Αρχικά θα αποσφραγιστεί ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και θα εξετασθεί ο υποφάκελος 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» ,ο οποίος και θα αξιολογηθεί. 
Στη συνέχεια, σε όσες προσφορές η ανωτέρω αξιολόγηση κριθεί θετική, θα ακολουθήσει η 
αποσφράγιση των «Οικονομικών προσφορών» τους. 
Μετά την αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών αναδεικνύεται μειοδότης ο προσφέρων 
την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ποσοτήτων. 

 
 

4.ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες από την επομένη 
της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωμα να απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους, αν αποδέχονται 
την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
Οι συμμετέχοντες, που δέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους, οφείλουν να 
απαντήσουν εγγράφως μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδοποίησης. 
Αν δεν απαντήσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση και δεν συμμετέχουν πλέον 
στον διαγωνισμό. 

 
 

5. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Η παράδοση της προμήθειας ορίζεται το αργότερο έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης 

 
 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο 
αυτοπροσώπως (κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία), ταχυδρομικά ή μέσω εταιρείας 
ταχυμεταφορών, μέχρι και την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 . 
Προσφορές που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν 
θα γίνονται δεκτές. 
Διεύθυνση αποστολής προσφορών:  Υποδ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ημαθίας 

Λεωφ. Στρατού 72, Βέροια ΤΚ 59131 
 

Σημείωση: 
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής ή 
η σφραγίδα του ταχυδρομείου, αλλά η πραγματική ημερομηνία παραλαβής του φακέλου.  
Περαιτέρω πληροφορίες δίνονται στο τηλ: 2331353641. 
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της ΠΕ Ημαθίας (imathia.pkm.gov.gr). 
 

 
 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας 
 

 
Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΡΟΣ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

«Προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εννέα (9) αδειών λογισμικού CAD», 
για τις ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ημαθίας, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. Φ6.2.2/35/229353(1044)/26-4-2021  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» 

 
 
 
Ο/Η............................................................................................................................................. 
με ΑΦΜ:.................................................................... ΔΟΥ:......................................................... 
καταθέτω την οικονομική μου προσφορά, αποδεχόμενος πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους 
όρους που περιγράφονται στην με αρ. πρωτ.: Φ6.2.2/35/229353(1044)/26-4-2021 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εννέα (9) 
αδειών λογισμικού CAD», για τις ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Ημαθίας 
 
 
 

α/α  Περιγραφή 
είδους 

Μονάδα 
μέτρησης 

Συνολική 
Προϋπολογισθείσα 
δαπάνη προ ΦΠΑ 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 

1 Λογισμικό 
CAD 

Άδεια 
Χρήσης 

3.387,10€ 9   

ΦΠΑ 24%  

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 24%  

 
Ολογράφως προ ΦΠΑ ………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ολογράφως με ΦΠΑ ………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ημερομηνία: ............../.................../2021 

Υπογραφή - Σφραγίδα 
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