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Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο 

 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ 

 

πξφρεηξν δηαγσληζκφ 

κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν  

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΩΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΩΛ,  

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ,  

ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο  

«Γεκηνπξγία πξσηφηππεο κεζνδνινγίαο εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ βαζηζκέλσλ ζε ΡΞΔ 

θαη δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ γηα ηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ζηελ 

Α΄/βάζκηα θαη Β΄/βάζκηα εθπαίδεπζε» – ΝΟΗΕΝΛΡΗΑ ΞΟΑΜΖ, ζηνπο άμνλεο 

πξνηεξαηφηεηαο 1-2-3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Κάζεζε» (MIS: 296579), 

 

πξνυπνινγηζκνχ 4.158,00 € (ζπκπεξηιακβ. ΦΞΑ), 

 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα παξφληα ηεχρε δεκνπξάηεζεο 

θαη θαιεί θάζε ελδηαθεξφκελν λα ππνβάιεη ζρεηηθή πξνζθνξά. 
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ΞΟΝΘΖΟΜΖ 01/2015 (αξ. πξση. 271/24.2.2015) 

 

 

ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΩ 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΩΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΩΛ, ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΑΗ 

ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο κεζνδνινγίαο εθπαηδεπηηθψλ 

ζελαξίσλ βαζηζκέλσλ ζε ΡΞΔ θαη δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ γηα ηα 

καζήκαηα ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ζηελ Α΄/βάζκηα θαη Β΄/βάζκηα εθπαίδεπζε» 

 

Θξηηήξην θαηαθχξσζεο: Σακειφηεξε ηηκή. 
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Ππλνπηηθά Πηνηρεία 

 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο (Θ.Δ.Γ.). 

 

ΡΗΡΙΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ Ξξνκήζεηα ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, ειεθηξ. εμνπιηζκνχ θαη 

ινγηζκηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Ξξάμεο: 

«Γεκηνπξγία πξσηφηππεο 

κεζνδνινγίαο εθπαηδεπηηθψλ 

ζελαξίσλ βαζηζκέλσλ ζε ΡΞΔ θαη 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ 

γηα ηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο 

Γιψζζαο ζηελ Α΄/βάζκηα θαη 

Β΄/βάζκηα εθπαίδεπζε». 

 

ΡΝΞΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΩΛ Θεζζαινλίθε, Διιάδα. 

 

ΔΗΓΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ Πχκβαζε πξνκήζεηαο αγαζψλ. 

 

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ Ξξφρεηξνο δηαγσληζκφο  

κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ Ππλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 

πξνκήζεηαο:  

ηξηψλ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ νγδφληα 

επξψ θαη ζαξάληα ελλέα ιεπηψλ 

(3.380,49 €) ρσξίο Φ.Ξ.Α. ή ηεζζάξσλ 

ρηιηάδσλ εθαηφλ πελήληα νθηψ επξψ 

(4.158,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. 

 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ Ξξνυπνινγηζκφο ηεο Ξξάμεο 

«Γεκηνπξγία πξσηφηππεο 

κεζνδνινγίαο εθπαηδεπηηθψλ 

ζελαξίσλ βαζηζκέλσλ ζε ΡΞΔ θαη 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ 

γηα ηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο 

Γιψζζαο ζηελ Α΄/βάζκηα θαη 

Β΄/βάζκηα εθπαίδεπζε». 

 

 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ  

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

 

Ξαξαζθεπή 13 Καξηίνπ 2015,  

ψξα 15:00. 

ΡΝΞΝΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ Γξαθεία ηνπ Θ.Δ.Γ. [Θαξακανχλα 1, 

Ξι.Πθξα (2νο φξνθνο), GR-55132 

Θαιακαξηά Θεζζαινλίθεο, Διιάδα]. 

 

ΖΚ/ΛΗΑ ΘΑΗ ΩΟΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Ρξίηε, 17 Καξηίνπ 2015, ψξα 10:00. 

 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ 

 

http://www.greeklanguage.gr  

ή ζηνλ θ. Θ. Παξνπγηαλλίδε 

(centre@komvos.edu.gr)  

ηει.: +30 2310 459106 
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Σν Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, έρνληαο ππφςε: 

(α) Σν Ν.2083/1992 (ΦΔΚ Α’ 159/1992), άξζξν 26 «Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο». 

(β) Σν ΠΓ 100/1994 (ΦΔΚ Α’ 78/1994) «Ρχζκηζε ζεκάησλ ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 59 παξ.20 ηνπ Ν.3966/2011 (ΦΔΚ Α, 118/2011). 

(γ) Σν ΠΓ 246/1996 (ΦΔΚ Α’ 185/1996) «Έμνδνο ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο απφ ην 

Γεκφζην Σνκέα». 

(δ) Σελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο αξ. 

ζπλεδξίαζεο 246/09-02-2015 κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξνθήξπμε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

(ε) ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο 

(ζη) ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ 

 

 

Ξ Ο Ν Θ Ζ Ο  Π Π Δ Η  

 

Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ (πξνκεζεπηή)  ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο Πξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο 

κεζνδνινγίαο εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ βαζηζκέλσλ ζε ΣΠΔ θαη δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ 

ζελαξίσλ γηα ηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ζηελ Α΄/βάζκηα θαη Β΄/βάζκηα εθπαίδεπζε» 

(ππ' αξηζκ. 37/03.01.2014/ΤΠΑΙΘ-ΔΠΓΒΜ, 1ε Σξνπνπνίεζε Απφθαζεο Έληαμεο ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ). 

Η Ππάξη ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηην Εςπυπαφκή Ένυζη (Εςπυπαφκό Κοινυνικό Σαμείο) και ηο 

Ελληνικό Δημόζιο και ςλοποιείηαι από ηο Κένηπο Ελληνικήρ Γλώζζαρ. 

 

 

Υξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο πξνζθνξάο: 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςεθίνπο Αλαδφρνπο γηα 120 εκέξεο απφ ηελ 

επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν 

ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

 

Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο: 

πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πξνκήζεηαο: ηξηψλ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ νγδφληα επξψ θαη ζαξάληα 

ελλέα ιεπηψλ (3.380,49 €) ρσξίο Φ.Π.Α. ή ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εθαηφλ πελήληα νθηψ επξψ 

(4.158,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. 

 

 

1. Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο θαη ηελ 

Σερληθή Πεξηγξαθή, πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

2. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην Γηαγσληζκφ, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ Πξνζθνξέο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Ξαξαζθεπή 

13 Καξηίνπ 2015, ψξα 15:00, ζηελ έδξα ηνπ Θέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο 

[Θαξακανχλα 1, Ξι.Πθξα (2νο φξνθνο), 55132 Θαιακαξηά Θεζζαινλίθεο]. Οη 

πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

3. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ή παξαιακβάλνληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα 

ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο, δελ αμηνινγνχληαη, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη 

επηζηξέθνληαη. ε πεξηπηψζεηο εθπξφζεζκεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, νη πξνζθνξέο 

απηέο επηζηξέθνληαη. 

4. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ 

απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη ππνςήθηνη ή 

νη λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο. 

5. Γελ επηηξέπνληαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο. 

6. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςεθίνπο Αλαδφρνπο γηα 120 εκέξεο απφ 

ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη 

κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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7. Ο Γηαγσληζκφο θαη ε απνζθξάγηζε ησλ λνκίκσο ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ ζα 

δηελεξγεζεί ηελ Ρξίηε, 17 Καξηίνπ 2015, ψξα 10:00, ζηελ έδξα ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο 

Γιψζζαο [Καξακανχλα 1, Πι.θξα (2νο φξνθνο), 55132 Καιακαξηά Θεζζαινλίθεο] 

ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. 

8. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 

 Φπζηθά ή Ννκηθά Πξφζσπα ηεο εκεδαπήο, Κξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ. 

 Δλψζεηο / Κνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή Πξνζθνξά. 

 πλεηαηξηζκνί. 

Οη Δλψζεηο θαη νη Κνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα Έλσζε ή Κνηλνπξαμία 

ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε 

νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

9. πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο, ζρεηηθέο κε ην Γηαγσληζκφ, παξέρνληαη, 

εθφζνλ δεηεζνχλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαη κφλν εγγξάθσο θαη ελππνγξάθσο, κέρξη θαη 

ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Αληίηππα ηεο Γηαθήξπμεο θαζψο θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ νη ππνςήθηνη, λα 

δεηνχλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηα γξαθεία ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο 

Γιψζζαο. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθαιεζζεί 

πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

10. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο (ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή), ζα δηαηίζεηαη θαη απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

http://www.greeklanguage.gr.  

11. Η παξνχζα Γηαθήξπμε έρεη απνζηαιεί γηα αλάξηεζε ζηε "Γηαχγεηα" θαη ζην δηαδηθηπαθφ 

ηφπν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο "Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε" ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ (http://www.edulll.gr). 

12. Η ζρεηηθή δαπάλε, χςνπο ηξηψλ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ νγδφληα επξψ θαη ζαξάληα ελλέα 

ιεπηψλ (3.380,49 €) ρσξίο Φ.Π.Α. ή ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εθαηφλ πελήληα νθηψ επξψ 

(4.158,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., ζα είλαη ζε βάξνο ησλ 

πηζηψζεσλ ηεο Πξάμεο «Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη έληππνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηα Γισζζηθά καζήκαηα, Φεθηαθή 

Γηακφξθσζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ γηα ηα Γισζζηθά καζήκαηα, Αλαδήηεζε θαη 

Πξνζαξκνγή πξφζζεηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο» 

(ππ' αξηζκ. 5919/15.03.2013 Απφθαζε Έληαμεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ). 

13. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ, ηελ θαηάζεζή ηνπο θαη άιιεο 

δηαδηθαζηηθέο δηεπθξηλίζεηο: θ. Θ. αξνπγηαλλίδεο, ηει.: +30 2310 459106, (θαηά ηηο 

ψξεο 10:00 κε 14:00), e-mail: centre@komvos.edu.gr 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο 

 

 

 

Καζεγεηήο I. N. Καδάδεο 

 

 

 

 

πλεκκέλα: 

1. ΜΔΡΟ Α - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ 

2. ΜΔΡΟ Β - ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

-ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α-: ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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ΚΔΟΝΠ Α':  

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΝ 

 

Πεπιγπαθή ηηρ ππομήθειαρ: Πξνκήζεηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξ. εμνπιηζκνχ θαη 

ινγηζκηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Πξάμεο: 

«Γεκηνπξγία πξσηφηππεο κεζνδνινγίαο εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ βαζηζκέλσλ ζε ΣΠΔ θαη 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ γηα ηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ζηελ Α΄/βάζκηα 

θαη Β΄/βάζκηα εθπαίδεπζε» 

 

Η πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο 

παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 

 

 
 

 

ΚΔΟΝΠ Β':  

ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

 
ΑΟΘΟΝ 1: ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο είλαη ε επηινγή Αλαδφρνπ/-σλ γηα ηελ Πξνκήζεηα 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξ. εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Πξάμεο: 

«Γεκηνπξγία πξσηφηππεο κεζνδνινγίαο εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ βαζηζκέλσλ ζε ΣΠΔ θαη 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ γηα ηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ζηελ Α΄/βάζκηα 

θαη Β΄/βάζκηα εθπαίδεπζε» 

 

Θξηηήξην θαηαθχξσζεο: ε ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή αλά θαηεγνξία είδνπο. Δηδηθφηεξα, ε 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ζπλνιηθή ρακειφηεξε ηηκή αλά θαηεγνξία 

είδνπο. Γειαδή, ε θαηαθχξσζε ζα γίλεηαη αλά θαηεγνξία είδνπο ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη 

πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή ζπλνιηθά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θαηεγνξία είδνπο. 

Ζ θαηαθαηηθή ζπκπιήξσζε ησλ Ξηλάθσλ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α (ΞΗΛΑΘΔΠ 

ΠΚΞΙΖΟΩΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ / ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ), ζε φια ηα πεδία ηνπο, 

απνηειεί πξνυπφζεζε επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο. 

Η ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε είλαη αλνηθηή, επί 

ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 2: ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη, θαηά αλψηαην φξην, ζην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ 

ηξηαθνζίσλ νγδφληα επξψ θαη ζαξάληα ελλέα ιεπηψλ (3.380,49 €) ρσξίο Φ.Π.Α. ή ηεζζάξσλ 

ρηιηάδσλ εθαηφλ πελήληα νθηψ επξψ (4.158,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο 

Φ.Π.Α. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ δελ ζα μεπεξάζεη ηνλ ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, φπσο απηφο αλαγξάθεηαη αλσηέξσ. 

Η πιεξσκή ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ πνζφηεηα ησλ εηδψλ πνπ ζα παξαγγειζνχλ. 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 3: ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ  

Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

Γηεχζπλζε : Καξακανχλα 1, Πιαηεία θξα,  55132 Καιακαξηά Θεζζαινλίθεο 

Σειέθσλα : +30 2310 459101, +30 2310 459106 

Fax  : +30 2310 459107 
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e-mail  : centre@komvos.edu.gr 

Ιζηνζειίδα : http://www.greeklanguage.gr 

ηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε: 

 Απνζηέιινληαη / ππνβάιινληαη νη Πξνζθνξέο, 

 Παξέρεηαη (ζε έληππε κνξθή) ην πιηθφ ηνπ Γηαγσληζκνχ, 

 Παξέρνληαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 4: ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΘΑΗ ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 

(α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο, θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (EOX), πνπ έρνπλ σο επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηελ εκπνξία ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

ινγηζκηθνχ. 

(β) Δλψζεηο / Κνηλνπξαμίεο ησλ αλσηέξσ ππφ (α) πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 

Πξνζθνξά, εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

(γ) πλεηαηξηζκνί 

Οη Δλψζεηο θαη νη Κνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ Πξνζθνξά. Η επηιεγείζα Έλσζε ή Κνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα 

πξάμεη απηφ εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηήλ ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί: 

 Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ. ή 

Ν.Π.Ι.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

 Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ κε ηειεζίδηθε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ. 

 Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο 

παξαπάλσ θπξψζεηο. 

 Οη ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο σο άλσ πξνυπνζέζεηο 

απνθιεηζκνχ ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο. 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 5: ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην δηαγσληζκφ: 

- απνζηέιινληάο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ΔΛΣΑ, είηε  

- απνζηέιινληάο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν (courier), είηε  

- θαηαζέηνληάο ηελ κε εηδηθφ πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο, είηε 

- θαηαζέηνληάο ηελ απηνπξνζψπσο. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε ησλ αλσηέξσ είλαη φηη ε πξνζθνξά ζα έρεη ήδε παξαιεθζεί απφ 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξψλ, ήηνη κέρξη ηελ Ξαξαζθεπή 13 Καξηίνπ 2015, ψξα 15:00.  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ έδξα ηνπ Θέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο [Θαξακανχλα 1, 

Ξι.Πθξα (2νο φξνθνο), 55132 Θαιακαξηά Θεζζαινλίθεο), ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ψξεο. 

 

Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη: 

(α) Πξνζθνξέο πνπ απνζηέιινληαη κε FAX ή e-mail. 

(β) Πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ πξνβιεπφκελν έληππν πίλαθα πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Α ηνπ Β' ΜΔΡΟΤ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

Οη πξνζθνξέο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θξίζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή απνξξηπηέεο, ζα 

θαηαρσξεζνχλ ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. 

Οη πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηε 

δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή πνπ 
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παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε φιεο ηηο άιιεο 

πξνζθνξέο, πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία θαη πάληνηε εληφο ησλ 

πξνζεζκηψλ ηεο παξνχζαο. 

Δπίζεο επηζηξέθνληαη, ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή 

πεξηέξρνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα. 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 6: ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Νη ππνςήθηνη δχλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ κε πξνζθνξά ηνπο είηε ζηελ Α θαηεγνξία 

είδνπο, είηε ζηελ Β θαηεγνξία είδνπο, είηε ζηελ Γ θαηεγνξία είδνπο, είηε ζηελ Γ 

θαηεγνξία είδνπο είηε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο είδνπο. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δχν (2) αληίγξαθα, ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηπρφλ ηερληθνχο φξνπο πνπ δχλαληαη λα αλαθέξνληαη θαη ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα. 

Θα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ επσλπκία ηεο εηαηξίαο, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ εθπξνζψπνπ, 

ηελ ππνγξαθή ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ζθξαγίδα ηεο εηαηξίαο  

ε έλα απφ ηα δχν αληίγξαθα (θαη ζε θάζε ζειίδα απηνχ, πνπ ζα είλαη κνλνγξακκέλε), ζα 

γξάθεηαη ε ιέμε «ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ» θαη απηφ ζα είλαη ην επηθξαηέζηεξν ηνπ άιινπ αληηηχπνπ, ζε 

πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. 

Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: 

 

«…………….ζηοισεία ηος ςποτηθίος………………» 

ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Για ηην Διακήπςξη απ. 4/2015 (Πξνκήζεηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο Πξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο κεζνδνινγίαο 

εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ βαζηζκέλσλ ζε ΣΠΔ θαη δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ γηα ηα 

καζήκαηα ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ζηελ Α΄/βάζκηα θαη Β΄/βάζκηα εθπαίδεπζε»). 

 

Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ επηθπιάμεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ζε 

νπνηνλδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη. 

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο. Αλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 

θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ ππνςήθην. 

Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ 

αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο. 

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Γηεπθξηλίζεηο, πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

θαηάζεζεο ησλ Πξνζθνξψλ ηνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. 

Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 7: ΡΗΚΔΠ 

Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ζα ζπκπιεξψζεη ηνλ πίλαθα 

πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

To πξνηεηλφκελν αληάιιαγκα ζα πξνζδηνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηνπ 

έξγνπ θαη ζα αλαγξάθεηαη ζε ηξεηο ζηήιεο ήηνη κηα ζηήιε ην αληάιιαγκα ρσξίο ΦΠΑ, άιιε 

ζηήιε ην αληάιιαγκα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ηέινο κηα ζηήιε γηα ην πνζφ ηνπ ΦΠΑ. 

Γηα ηελ άξηηα πινπνίεζε ηνπ έξγνπ εάλ νη ηηκέο ελφο δηαγσληδφκελνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ρακειέο ή θαηά ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο αλαηηηνιφγεηεο, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιέζεη ηνλ 

δηαγσληδφκελν λα ηηο αηηηνινγήζεη. 

 

Οη ηηκέο λννχληαη ρσξίο φξν αλαπξνζαξκνγήο, αλαζεψξεζεο, απμνκείσζεο θαη 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο. 
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ΑΟΘΟΝ 8: ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ / ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ & ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Η παξαιαβή θαη απνζθξάγηζε ησλ Πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

ηνπ Γηαγσληζκνχ, παξνπζία ησλ ηπρφλ παξηζηακέλσλ εθπξνζψπσλ ησλ ππνςεθίσλ. 

Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ Πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα, πνπ νξίδεηαη απφ ηε 

δηαθήξπμε. 

Πξνζθνξέο, πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα 

επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο. 

Γελ γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνζθνξέο πνπ δελ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ πξνβιεπφκελν έληππν πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Α 

ηνπ Β' ΜΔΡΟΤ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Οη πξνζθνξέο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θξίζεθαλ 

απφ ηελ Δπηηξνπή απνξξηπηέεο, ζα θαηαρσξεζνχλ ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο.  

 

Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο πξνζθνξάο, θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ φια ηα ππνβιεζέληα έγγξαθα/δηθαηνινγεηηθά, εθηφο 

απφ ηα prospectus ή ηα θπιιάδηα ή ηνπο θαηαιφγνπο. 

 Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο, ρσξίο πιένλ ηελ παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ, πξνβαίλεη 

ζηελ αμηνιφγεζε θαη θαηαρσξεί ηηο πξνζθνξέο ζε ζπγθξηηηθφ πίλαθα. 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ην νπνίν ζα ππνβάιεη, 

καδί κε φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Γ.. ηνπ Κ.Δ.Γ. γηα ηελ 

έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο απφ ην Γ.. ηνπ Κ.Δ.Γ. 

γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο ππνςεθίνπο. 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 9: ΚΑΡΑΗΩΠΖ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή λα επαλαιάβεη ηνλ Γηαγσληζκφ 

ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο: 

i. γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα 

ηεο δηαδηθαζίαο, 

ii. εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ, 

iii. εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη 

έγηλε ζπλελλφεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ 

αληαγσληζκνχ, 

iv. εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ππφ αλάζεζε πξνκήζεηα. 

ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα 

απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 10: ΠΚΒΑΠΖ 

Μεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ/ησλ Αλαδφρνπ/ρσλ ζα ππνγξαθεί χκβαζε 

πξνκήζεηαο αγαζψλ, κε ρξνληθή δηάξθεηα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο κέρξη 

30.09.2015, ή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ. 

Η χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί θαηηζρχεη απφ θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη 

(Γηαθήξπμε, φξνη ζπκθσληψλ, Πξνζθνξέο θιπ) εθηφο απφ πξνθαλή ζθάικαηα ή παξαδξνκέο. 

Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ ζχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο, 

δελ δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δίλεη ηκεκαηηθέο παξαγγειίεο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 

εηδψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ζα 

νξίδεηαη (αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο) κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη 

ηνπ Αλαδφρνπ. Η παξάδνζε ησλ εηδψλ, αδαπάλσο γηα ην Κ.Δ.Γ., ζα γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν 
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ζηα Γξαθεία ηνπ Κ.Δ.Γ. [Καξακανχλα 1, Πι.θξα (2νο φξνθνο), 55132 Καιακαξηά 

Θεζζαινλίθεο]. 

Η χκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ 

δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Σν 

θείκελν ηεο χκβαζεο ζα θαηηζρχεη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο εθηφο πξνθαλψλ ή παζίδεισλ 

παξαδξνκψλ.  

Γηα ζέκαηα, πνπ δε ζα ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε χκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ή 

ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ε παξνχζα 

δηαθήξπμε, εθαξκνδφκελσλ επίζεο ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα. 

Η χκβαζε είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ζχκθσλε γλψκε Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

θαη Αλαδφρνπ. 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 11: ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΒΑΠΖΠ - ΘΖΟΜΖ ΔΘΞΡΩΡΝ- ΘΟΩΠΔΗΠ 

Ο Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη ε πξνκήζεηα, είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε πέληε 

(5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα πξνζέιζεη γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ ηνπ νξίζηεθε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή επηβάιιεη 

αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο. 

Οη παξαπάλσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε αμίσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, γηα 

θάζε ζεηηθή δεκηά ηεο, πνπ πξνήιζε άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ άξλεζε ηνπ Αλαδφρνπ λα 

πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα ηελ πξνκήζεηα πνπ ηνπ θαηαθπξψζεθε. 

ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο έρεη ππνγξάςεη ηε χκβαζε θαη ππαλαρσξεί ή δειψλεη 

αδπλακία εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο ή ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαπηζηψλεη ζνβαξή αζπλέπεηα ζηελ 

εθηέιεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ ή δελ αληαπνθξίλεηαη κέζα ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, 

ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θεξχζζεη ηνλ κεηνδφηε έθπησην, θαη ηνπ επηβάιιεη 

αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θπξψζεηο. 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 12: ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΙΖΟΩΚΖΠ – ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

Η πιεξσκή θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, εθφζνλ ε ηειεπηαία 

έρεη ιάβεη ηηο αληίζηνηρεο πηζηψζεηο απφ ην Δ.Π. "Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε" ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη αλαιφγσο πξνο ηε ξνή ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο. 

Δάλ ην Δ.Π. "Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε" αξλεζεί λα ρνξεγήζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

ηηο πηζηψζεηο απηέο γηα ιφγνπο πνπ δελ αλάγνληαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο ηειεπηαίαο, ην γεγνλφο 

απηφ ζπληζηά ιφγν ιχζεο ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. 

Η πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: ζηαδηαθή απνπιεξσκή αλάινγα κε 

ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ/πξνκήζεηαο (κία ή πεξηζζφηεξεο παξαγγειίεο), κεηά απφ έθδνζε 

Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο ζην νπνίν ζα επηζπλάπηεηαη πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 

παξαιαβήο ησλ πιηθψλ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ.3 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην άξζξν 238 ηνπ Ν. 4072/2012 (ΦΔΚ Α΄ 86) πξνβιέπεηαη ε επηβνιή θξάηεζεο 0,10% επί 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (πνζφ ζχκβαζεο ρσξίο απξφβιεπηα, αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ), ππέξ 

ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. Σν πνζφ ηεο θξάηεζεο παξαθξαηείηαη 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ πξψηε πιεξσκή. 

Σν ζχλνιν ηεο ακνηβήο ηνπ/ησλ αλαδφρνπ/ρσλ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 
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ΑΟΘΟΝ 13:  ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑΠ 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο φηη ππάξρεη πιεκκειήο πξνκήζεηα ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη πιήξσο ηε ζχκβαζε ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο. 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 14: ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΝΟΩΛ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί εάλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ 

πξνο ηνχην εγγξάθσο. 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 15: ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ 

Καηά ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ ζε απηφλ θαη ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο 

λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο, ηεο νπνίαο λφκηκε επίδνζε ζεσξείηαη ε επίδνζε πξνο ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. 

Οη αλσηέξσ ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο ππνβάιινληαη εγγξάθσο θαη εμεηάδνληαη απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ ζπζηήλεηαη γηα ην ιφγν απηφ. 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 16: ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Σα πξντφληα πνπ παξαδίδνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη θαηλνχξηα θαη κε θαλέλα 

ηξφπν επαλαρξεζηκνπνηεκέλα. 

ε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη 

ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε 

παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί 

ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 17: ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο 

ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο (θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην) πιεξνθνξίεο ή έγγξαθα πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ 

γλσζηνπνηήζεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην έξγν πνπ ζα 

εθηειέζεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 18: ΑΛΩΡΔΟΑ ΒΗΑ 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ' νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν 

νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα 

πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 19: ΙΝΗΞΝΗ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

Η κέιινπζα λα ππνγξαθεί χκβαζε ζα δηέπεηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. 
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Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζήζνπλ λα ξπζκίδνπλ ζπλαηλεηηθά θάζε 

δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο. 

Κάζε δηαθνξά ή ακθηζβήηεζε, πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζα αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ζα επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα 

ηαθηηθά Γηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα 

ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε Αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ιπ. 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ζε 

νπνηνδήπνηε ηξίην ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηή, ρσξίο ηελ 

έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 
 

ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΔΥΝΙΚΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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ΣΔΥΝΙΚΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Α' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΓΟΤ:  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: έως 200,00 εσρώ καη' ανώηαηο όριο 
 
Η καηαθαηική ζσμπλήρωζη ηοσ παρακάηω Πίνακα Α, ζε όλα ηα πεδία ηοσ, αποηελεί προϋπόθεζη επί ποινή αποκλειζμού από ηη 
διαδικαζία ανάθεζης. 
 

ΠΙΝΑΚΑ  Ομάδα Α΄ 
Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΡΗΚΖ ΣΩΟΗΠ 

ΦΞΑ 
(αξηζκεηηθψο) 

ΡΗΚΖ ΚΔ ΦΞΑ 

(αξηζκεηηθψο) 

Ξνζφ ΦΞΑ 

(αξηζκεηηθψο) 

1 Σκληρόσ δίςκοσ SSD 
(εςωτερικόσ) 

 Χωρητικότητα 
≥256GΒ 

 Συνδεςμολογία 
SATA 3 

 Ταχφτητα 
ανάγνωςησ ≥540 
MB/sec 

 Ταχφτητα Εγγραφήσ 
≥530 MB/sec 

 MLC NAND Flash 
Memory 

 Trim Support 

 RAID Support 

 IOPS ≥90K 

 
 
 

 
 

1 

   

ΠΛΝΙΝ     

 

Πηηο ηηκέο αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ ηίκεκα ησλ πεξηγξαθφκελσλ πξντφλησλ (θαη φρη ε ηηκή έθαζηνπ πξντφληνο). 

 

ΑΔΑ: 7ΟΥΧ465ΕΦ5-ΙΔ9



15 
 

Β' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΓΟΤ:  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: έως 2.600,00 εσρώ καη' ανώηαηο όριο 
 
Η καηαθαηική ζσμπλήρωζη ηοσ παρακάηω Πίνακα Β΄, ζε όλα ηα πεδία ηοσ, αποηελεί προϋπόθεζη επί ποινή αποκλειζμού από 
ηη διαδικαζία ανάθεζης. 

ΠΙΝΑΚΑ Ομάδα Β΄ 
Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΡΗΚΖ ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ 

(αξηζκεηηθψο) 
ΡΗΚΖ ΚΔ ΦΞΑ 
(αξηζκεηηθψο) 

Ξνζφ ΦΞΑ 
(αξηζκεηηθψο) 

 
 

1 

 
 
NAS Σκληρός δίζκος 

 Χωρητικότητα ≥4TΒ 

 Συνδεςμολογία SATA 3 

 NAS Support 

 Cache ≥64 MB 

 
 

2 

   

 

 

 

 

2 

Σταθερόσ Ηλεκτρονικόσ 
Υπολογιςτήσ 

 Κουτί Midi Tower 

 Τροφοδοτικό  ≥550΅ 

 Επεξεργαςτήσ ≥3.6 GHz 
(dual core ή καλφτερο), 
onboard GPU Chip, 22nm 
manufacturing 
technology, Box ζκδοςη, 
64bit 

 Μητρική onboard VGA, 
LAN, Sound USB3.0, DVI 

 Μνήμη 4GB (2x2GB) DDR3 
1600 MHz 

 Σκληρόσ δίςκοσ ≥500GΒ, 
SATA 3, 7200RPM, 16MB 
cache 

 DVD Writer 

 Μζγεθοσ ≥23,6” FULL HD, 
LED, <=5ms response 
time, HDMI 

 Ενςφρματο Ποντίκι και 
πληκτρολόγιο (Ελληνικό) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
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3 

NAS Boxes 

 Επεξεργαςτήσ ≥800ΜΗz 

 Μνήμη Συςτήματοσ 
≥256ΜΒ 

 Δίςκοι SATA 3/ SATA 2 

 Δίςκοι 2,5”/ 3,5” 

 Δίςκοι ζωσ και 6ΤΒ 

 Gigabit Ethernet 

 USB Ports 

 
 
 
 
 
 

 

2 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 

4 

Σηαθερός 

Ηλεκηρονικός 

Υπολογιζηής 

 Κουτί Midi Tower 

 Τροφοδοτικό  ≥550΅ 

 Επεξεργαςτήσ ≥3.3 GHz 
(quad core ή καλφτερο), 
L2 ≥1MB, L3 ≥6MB, 
onboard GPU Chip, 
22nm manufacturing 
technology, Box ζκδοςη, 
64bit 

 Μητρική onboard VGA, 
Gigabit LAN, Sound 
USB3.0, DVI, HDMI, 
SATA3, DDR3 ≥1600MHz 
support 

 Μνήμη 8GB (2x4GB) 
DDR3 1600 MHz CAS Lat. 
11ms 

 Σκληρόσ δίςκοσ ≥500GΒ, 
SATA 3, 7200RPM, 16MB 
cache 

 DVD Writer 

 Μζγεθοσ ≥23,6” FULL 
HD, LED, <=5ms 
response time, HDMI 

 

 

 
 

 
 

 
 

1 

   

ΠΛΝΙΝ     

Πηηο ηηκέο αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ ηίκεκα ησλ πεξηγξαθφκελσλ πξντφλησλ (θαη φρη ε ηηκή έθαζηνπ πξντφληνο). 
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Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΓΟΤ:  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: έως 558,00 εσρώ καη' ανώηαηο όριο 
 
Η καηαθαηική ζσμπλήρωζη ηοσ παρακάηω Πίνακα Γ΄, ζε όλα ηα πεδία ηοσ, αποηελεί προϋπόθεζη επί ποινή αποκλειζμού από 
ηη διαδικαζία ανάθεζης. 
 

ΠΙΝΑΚΑ Ομάδα Γ΄ 
Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΡΗΚΖ ΣΩΟΗΠ 

ΦΞΑ 

(αξηζκεηηθψο) 

ΡΗΚΖ ΚΔ ΦΞΑ 
(αξηζκεηηθψο) 

Ξνζφ ΦΞΑ 
(αξηζκεηηθψο) 

1 Τροθοδοηικά  Ιςχφσ ≥ 550 

 Ανεμιςτηράκι ≥12cm 
3    

2 

Εςωτερικόσ Σκληρόσ Δίςκοσ 

 Χωρητικότητα ≥1ΤΒ 

 Σφνδεςη SΑΤΑ 3.0 

 Ταχφτητα ≥7200RPM 

 Cache ≥64MB 

 Διάςταςη 3,5” 

 

 
2 

   

3 

Οθόνη Η/Υ 

 Μζγεθοσ ≥23,6” 

 FULL HD 

 LED 

 <=5ms response time 

 HDMI Port 

 

 

1 

   

 ΠΛΝΙΝ    

 

Πηηο ηηκέο αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ ηίκεκα ησλ πεξηγξαθφκελσλ πξντφλησλ (θαη φρη ε ηηκή έθαζηνπ πξντφληνο). 
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Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΓΟΤ:  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: έως 800,00 εσρώ καη' ανώηαηο όριο 
 
Η καηαθαηική ζσμπλήρωζη ηοσ παρακάηω Πίνακα Γ΄, ζε όλα ηα πεδία ηοσ, αποηελεί προϋπόθεζη επί ποινή αποκλειζμού από 
ηη διαδικαζία ανάθεζης. 
 

ΠΙΝΑΚΑ Ομάδα Γ΄ 
Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΡΗΚΖ ΣΩΟΗΠ 

ΦΞΑ 
(αξηζκεηηθψο) 

ΡΗΚΖ ΚΔ ΦΞΑ 
(αξηζκεηηθψο) 

Ξνζφ ΦΞΑ 
(αξηζκεηηθψο) 

1 

Λειηοσργικό Σύζηημα 

 Windows 8.1 GR 64bit 
Professional 

 Να παραδοθοφν τα CD/DVD 
εγκατάςταςησ και οι άδειεσ 
χρήςησ. 

6 

   

 ΠΛΝΙΝ    

 

Πηηο ηηκέο αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ ηίκεκα ησλ πεξηγξαθφκελσλ πξντφλησλ (θαη φρη ε ηηκή έθαζηνπ πξντφληνο). 

 

 

 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ (ΠΛΝΙΑ ΞΗΛΑΘΩΛ 1+2+3): 

 

Ρηκή ρσξίο ΦΞΑ (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο): ……………………… 

Ρηκή κε ΦΞΑ (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο): ……………………………. 
 
 
Σηοιχεία Υποψηθίου  
(Επωνυμία, Διεύθυνζη, Τηλέθωνα, Fax, e-mail, ΑΦΜ/ΔΟΥ κ.λπ.) 
 

 
Ημερομηνία 
 
 
Υπογραθή Νόμιμου Εκπροζώπου / Σθραγίδα 
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