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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

Βέροια  29  Αυγούστου 2022 

Αρ. Πρωτ.: 599296(4515) 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ταχ.Δ/νση:       Μητροπόλεως 44 
Ταχ.Κώδικας:  59132, Βέροια 
Πληροφορίες:  Σ. Μπίμπου 
Τηλέφωνο:       23313 50122 
Telefax:             23313 50227 
URL:                  www.pkm.gov.gr  
E-mail:               bibou.s@imathia.pkm.gov.gr  

ΠΡΟΣ 
Κάθε Ενδιαφερόμενο 

 
 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας τριάντα 

(30) νέων ή ανακατασκευασμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (CPV: 30237300-2), προϋπολογισμού 

5.952,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ» 

 

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 αρ. 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. Τον 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. Τον 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) 

http://www.pkm.gov.gr/
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6. την με αρ. 76928/9-7-2021 (Β’ 3075/13-7-2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ)», 

7. 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). 

8. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-1-2022 (ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./2022) απόφαση του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους 

Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 

9. Την αρ. 72217(1346)/7-2-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β’458) 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». 

10. Την με α/α 3237/2022 (ΑΔΑ: 9ΒΔΝ7ΛΛ-ΦΞ1, ΑΔΑΜ: 22REQ011113556) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης (ΚΑΕ 02.721.1723.01). 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 

Να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια τριάντα (30) νέων ή ανακατασκευασμένων 

(refurbished) ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις ανάγκες της ΠΕ Ημαθίας, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της παρούσας, με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής. 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο των ειδών.  

Προϋπολογισμός: 4.800 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ήτοι 5.952 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα για τα οποία δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα 

με τα άρθρα 73 (παρ. 1 και 2) και 74 του Ν. 4412/2016, και δραστηριοποιούνται νόμιμα στο 

αντικείμενο της παρούσας. 

Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της έως την οριστική παραλαβή των ειδών και όχι 

πέραν της 31/12/2022.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο, ο 

οποίος θα φέρει απαραίτητα την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς επίσης και 

την ένδειξη: 

«Προσφορά για την προμήθεια 30 ηλεκτρονικών υπολογιστών» 

Αρ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 599296(4515) 

 

Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους (υπο)φακέλους: 
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Α) Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 

Εντός του φακέλου πρέπει να περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση 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. Αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

Η ανωτέρω Δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας Πρόσκλησης. 

 

Σημείωση: Η περίπτωση (Α) της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης αφορά: 

(α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές. 

(β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

(γ) Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

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 
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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 επάγγελμα τους. 

5. Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης, σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα 

οποία 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. 

 

Β) Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 

 

H τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον Πίνακα του Παραρτήματος της 

παρούσας, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά κ.τ.λ.) 

προς απόδειξη ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν απόλυτα τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Γ) Φάκελος «Οικονομική προσφορά» 

 

Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το κάτωθι Υπόδειγμα: 

 

Περιγραφή 

Προμήθειας 

Τιμή Μονάδας χωρίς 

ΦΠΑ 

Συνολική Τιμή 

χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική Τιμή με 

ΦΠΑ 

Προμήθεια 30 Η/Υ    

 

Η οικονομική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό που καθορίζει η 

παρούσα Πρόσκληση.  

Η οικονομική προσφορά φέρει σφραγίδα και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου.  

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία 

θα βεβαιώνει και θα συντάσσει τα αντίστοιχα πρωτόκολλα.  

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την αποστολή της σχετικής 

παραγγελίας. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης μπορεί να γίνει υπό τις προϋποθέσεις 

που ορίζονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι φάκελοι προσφορών θα κατατίθενται στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Υποδ/νση 

Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Μητροπόλεως 44, ισόγειο, μέχρι και την Τετάρτη 7 

Σεπτεμβρίου 2022 ώρα 14:30. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής ή η 

σφραγίδα του ταχυδρομείου, αλλά η πραγματική ημερομηνία παραλαβής του φακέλου. 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Ιστοσελίδα της ΠΕ Ημαθίας 

(imathia.pkm.gov.gr). 

 
 

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ημαθίας 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης 

marantidou.i
ΑΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Ποσότητα 30  

2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ  

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ   

3 Intel Corei5 ≥ 4th gen  

 ΜΝΗΜΗ   

4 Mέγεθος κεντρικής μνήμης ≥8 GB  

5 Τύπος μνήμης DDR3 ή νεώτερη ΝΑΙ  

 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ   

6 
Πλήθος προσφερόμενων SSD (οι μονάδες αποθήκευσης να είναι 
καινούργιες και αμεταχείρισστες) 

≥1 
 

7 Χωρητικότητα ≥200GB  

 I/O PORTS ON-BOARD   

8 Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας 10/100/1000 ≥1  

9 Audio-In , Audio-Out NAI  

10 Συνολικές θύρες USB (ανεξαρτήτως προτύπου USB 2.0/3.0) ≥3  

 ΗΧΟΣ   

11 Ενσωματωμένη κάρτα ήχου ΝΑΙ  

 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ   

12 Διακριτή (παρεχόμενη με το σύστημα) ή ενσωματωμένη ΝΑΙ  

13 
VGA + (DISPLAY PORT ή HDMI. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
HDMI  ΝΑ ΔΩΘΟΥΝ ADAPTERS ΑΠΟ DP ΣΕ HDMI) 

NAI 
 

14 Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία ≥2 Χρόνια  

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ USB & ΠΟΝΤΙΚΙ USB ΟΠΤΙΚΟ   

15 
Πληκτρολόγιο : Τύπος QWERTY με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών 
σε κάθε πλήκτρο 

ΝΑΙ 
 

16 Ποντίκι : Τύπος οπτικό USB ΝΑΙ  

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ   

17 
Χωρίς λειτουργικό σύστημα. Να διασφαλίζεται η συμβατότητα με 
λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 10 pro 64bit τουλάχιστον 
με δήλωση του προμηθευτή. 

ΝΑΙ 
 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ που αφορούν ανακατασκευασμένους 
(refurbished), υπολογιστές 

 
 

18 
Πιστοποίηση της ανακατασκευάστριας εταιρείας κατά ISO/IEC 
9001:2015 με πεδίο εφαρμογής : Ανακατασκευή και Επισκευή 
Συστημάτων Πληροφορικής. 

ΝΑΙ 
 

19 Πιστοποίηση της ανακατασκευάστριας εταιρείας κατά ISO 14001 ΝΑΙ  
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20 

Ο ανακατασκευασμένος μηχανογραφικός εξοπλισμός να 
προέρχεται από πιστοποιημένη εταιρεία ανακατασκευής με 
πιστοποίηση ISO27001 με αναφορά στην ασφαλή διαγραφή 
δεδομένων ή ADISA (Asset Disposal & Information Security 
Alliance). 

ΝΑΙ 

 

21 
Ο ανακατασκευασμένος μηχανογραφικός εξοπλισμός να προέρχεται 

από πιστοποιημένη εταιρία ανακατασκευής με πιστοποίηση MAR 

(Microsoft Authorized Refurbisher). 

ΝΑΙ 
 

22 

Ο ανακατασκευασμένος μηχανογραφικός εξοπλισμός να προέρχεται 

από εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο 

Παραγωγών (Ε.Μ.Π.Α) του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 

(ΕΟΑΝ) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βάση 

της Ευρωπαϊκής & Ελληνικής Νομοθεσίας. Η ανακατασκευάστρια 

εταιρεία θα πρέπει να είναι εγκεκριμένη παραγωγός ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

καταχωρημένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.Π.Α) βάσει 

της Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας , ν.4308/2014 (Α΄251). 

ΝΑΙ 

 

23 
Η κεντρική μονάδα του Η/Υ να έχει περάσει πλήρη τεχνικό έλεγχο 

και να είναι ξαναβαμμένο στα εργοστασιακά του χρώματα. 
ΝΑΙ 

 

24 
Χρόνος εγγύησης και καλής λειτουργίας συστημάτων βάσει των 

πιστοποιητικών ISO, ADISA και Microsoft Authorized Refurbisher, 

E.M.ΠΑ 

>= 2 έτη 
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