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Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση [με τη διαδικασία των 

άρ.50 & 53 του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ Α΄36)] της προμήθειας ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού και αναλωσίμων για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος 

ΔΙΓΕΛΠ-RICA ,  συνολικού προϋπολογισμού ΠΔΕ ΣΑΕ: 0822 ΕΡΓΟ: 

2020ΣΕ08220002, μέχρι τρεις  χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (3.900,00 €), 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  

 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 
2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
2. Τον Ν. 3852 / 2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α / 7-6-
2010). 
3. Το Π.Δ. 30 / 1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 21 
Α / 2-2-1996). 
4. Το Π.Δ. 133 / 2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 226 Α / 27-12-2010). 





5. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με 
την οποία «Στις Περιφέρειες ως αρμόδια υπηρεσία κατά την έννοια της 
παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) για ποσά έως είκοσι 
χιλιάδες ευρώ (20.000€) , πλέον ΦΠΑ, νοείται ο Περιφερειάρχης» 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010) περί 
ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο « 
Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 

7. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» ΦΕΚ (143 /τ.Α΄/28-06-2014) 
8. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 
145/τ Α’/05-08-2016) 
9. Την Απόφαση 2036/336831 (ΦΕΚ 5113/Β’/31-12-2019) των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα:   
« Έγκριση δαπάνης για την εφαρμογή του προγράμματος Δίκτυο Γεωργικής 
Λογιστικής Πληροφόρησης ΔΙΓΕΛΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων» 
10. Την Απόφαση 1490/317271 (ΦΕΚ 5172/Β’/23-11-2020) του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Οριστικοποίηση της κατανομής 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας και έγκριση της ετήσιας συνολικής 
δαπάνης για την Εφαρμογή του προγράμματος Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής 
Πληροφόρησης ΔΙΓΕΛΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων» 
11. Την εντολή κατανομής πίστωσης σε βάρος της ΣΑΕ 0822 (έγγραφο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με αρ. πρωτ. 2741/364811/12-
02-2021 με ΑΔΑ: 63ΖΣ4653ΠΓ-1Σ1 
12. Την υπ' αρ. οίκ. 570607 (7712) / 12-9-2019 [ΑΔΑ 6Μ1Τ7ΛΛ-ΘΗ3] 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με 
Εντολή Περιφερειάρχη"» (ΦΕΚ 3474 Β' / 16-9-2019). 
13. Την υπ' αρ. 663859 (2603) / 4-11-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Χαλκιδικής "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", σε Προϊσταμένους 
των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας" (ΦΕΚ 4014 Β / 4-11-2019). 
14. Το υπ' αρ. πρωτ. 717921/19407/10-11-2021 (ΑΔΑΜ 21REQ009543566 
2021-11-16) Πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής   της Π.Ε.Χ. .   
15. Την υπ’ αρ. 2157/07-05-2021 (ΑΔΑ 976Π7ΛΛ-ΗΟ3, ΑΔΑΜ 
21REQ009543607 2021-11-16) Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης (δέσμευση 
της πίστωσης), η οποία έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ. με αριθμό 2126. Η δαπάνη 
βαρύνει τον προϋπολογισμό ΠΔΕ της Π.Ε. Χαλκιδικής (και συγκεκριμένα των 
Κ.Α.Ε. 07.071.9473.6.01 ) τού έτους 2021. 
 

 

 





 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 

διαδικασία ανάθεσης [με τη διαδικασία των άρ.50 & 53 του Ν. 

4782/2021(ΦΕΚ Α΄36)] - με σφραγισμένες προσφορές της προμήθειας 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων για τις ανάγκες υλοποίησης του 

προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-RICA. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή)  στο 

σύνολο των ειδών όπως περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες, ενώ τόσο 

η προσφορά όσο και η κατακύρωση θα αφορούν υποχρεωτικά το σύνολο των 

ειδών της πρόσκλησης. 

ΠΑΓΙΑ ΥΛΙΚΑ 

ΕΙΔΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ 
ΦΠΑ)ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

LAPTOP 1 1.100,00€ 

UPS 10 1.300,00€ 

 
 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

ΕΙΔΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

Toner Canon 708H 4 330,00€ 

Ribbon PRK 6287 5 120,00€ 

Ribbon PRK 4402 5 70,00€ 

Toner EPSON  

SO50167 

4 500,00€ 

ΟΚΙ Black Toner High 
Capaciy 

1 110,00€ 

 





 

OKI Yellow Toner 1 65,00€ 

OKI Magenta Toner 1 62,00€ 

OKI Cyan Toner 1 63,00€ 

OKI Black Image 
Drum 

1 45,00€ 

OKI Magenta Image 
Drum 

1 45,00€ 

OKI Cyan Image 
Drum  

1 45,00€ 

OKI Yellow Image 
Drum 

1 45,00€ 

                 ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

Τίτλος Πρόσκλησης Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 

αναλωσίμων για τις ανάγκες υλοποίησης του 

προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-RICA 

Κωδικός CPV 31710000-6 & 30125110-5 

Αριθμός Πρόσκλησης 850411/3122 

Τόπος υποβολής προσφορών. Διοικητήριο, 1ος όροφος, γρ. 60 

Χρόνος υποβολής προσφορών.  Από την ανάρτηση της Πρόσκλησης στο 

ΚΗΜΔΗΣ,  μέχρι τις 05-01-2022  (ώρες 

κατάθεσης 08:00’ - 15:00’), ή ταχυδρομική 

αποστολή, η οποία θα έχει παραληφθεί εντός της 

προθεσμίας. 

Χρόνος αποσφράγισης & ελέγχου 

προσφορών. 

11-01-2022 

Διάρκεια Σύμβασης  Από την ανάρτηση της Σύμβασης στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και μέχρι την παραλαβή των ειδών  

Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής  

και καλής εκτέλεσης 

Δεν απαιτούνται. 





Παροχή πληροφοριών Μανώλη Τριανταφυλλιά , Διοικητήριο, 1ος όροφος, 

γραφείο 54, τηλ. 2371351476 & 479,   e-mail 

ad3@halkidiki.gov.gr  

 

Η διαδικασία της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση ,σύμφωνα με το 

άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 & 53 του Ν. 

4782/2021 και τα οποία ισχύουν  για ποσά μέχρι 30.000€ χωρίς ΦΠΑ. 

 
ΜΕΡΟΣ Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
 
1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια  ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 

αναλωσίμων για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-RICA όπως 

αυτά περιγράφονται στους ανωτέρω πίνακες. 

 

2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

Ο προϋπολογισμός των Ομάδων είναι ο εξής: 

Για την 1η Ομάδα (CPV: 31710000-6) ο προϋπολογισμός είναι δύο χιλιάδες 

τετρακόσια  ευρώ (2.400,00 €) Φορέας 071, ΚΑΕ 9473.6.01 

Για την 2η Ομάδα (CPV: 30125110-5)  ο προϋπολογισμός είναι χίλια πεντακόσια ευρώ 

(1.500,00€) Φορέας 071, ΚΑΕ 9473.6.01 

 

3. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στη διαδικασία ανάθεσης μπορούν να συμμετάσχουν  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που 

πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία εμπορικά ή επαγγελματικά Μητρώα. 

Οι εταιρίες εκπροσωπούνται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με παραστατικό 

εκπροσώπησης που έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων τριάντα (30) εργάσιμων ημερών 

πριν από την υποβολή της προσφοράς. 

Μπορούν να συμμετέχουν και ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων 

των προσωρινών συμπράξεων. Για τις ενώσεις ή τις συμπράξεις οικονομικών φορέων 

δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση ή σύμπραξη οικονομικών φορέων, όλα 

τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 





Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Δυνατότητα ανάθεσης του έργου ή μέρους του από τον ανάδοχο σε τρίτον κατά 

οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. υπεργολαβία) δεν επιτρέπεται, εκτός αν αυτό συμφωνηθεί 

ρητά. 

Αν ο ανάδοχος προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των ίδιων 

δικαιολογητικών.  

 

4. ΣΥΝΤΑΞΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Οι Προσφορές υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου, στο οποίο 

αναγράφονται:  

α) τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου,   

β) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο αριθμός και ο τίτλος της Πρόσκλησης,  και  

γ) ο τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής (Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής). 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με εταιρία ταχυμεταφορών, 

λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παραλαβής. 

Μέσα στον φάκελο εμπεριέχονται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 

κατατεθειμένα σε δύο (2) ξεχωριστά σφραγισμένους φακέλους (υποφακέλους). Ο ένας 

υποφάκελος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά 

και ο άλλος την οικονομική προσφορά.  

5.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

1. Αίτηση Συμμετοχής , σύμφωνα με το Παράρτημα 1 « Υπόδειγμα αίτησης 
συμμετοχής» και πρέπει: 

 Να έχει συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. 

 Να μην φέρει σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις.   

 Να μην περιέχει αντιπροσφορά, εναλλακτική προσφορά ή άλλο όρο ή αίρεση 
ή προϋπόθεση. 

 Να φέρει ιδιόχειρη υπογραφή, ενώ δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της. 

2.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Α΄75), υπογεγραμμένη από το νόμιμο 
εκπρόσωπο στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας μέχρι την 
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς: 





 Δεν εμπίπτει  σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4412/2016 
λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης. Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση αφορά σε 
περίπτωση νομικού προσώπου το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού και σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου το ίδιο το φυσικό πρόσωπο. 

 Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με 
τα άρθρα 75  του Ν. 4412/2016 

 Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 
των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση 
σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4412/16, εφόσον απαιτηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση , του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), υπογεγραμμένη από το νόμιμο 
εκπρόσωπο , με την οποία θα δηλώνεται ότι:  
 

 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος  
 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
 Η οικονομική προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο μέχρι την παράδοση 

όλων των ειδών των Ομάδων για τις οποίες κατέθεσε προσφορά.   

Σημείωση: Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορεί να φέρουν ημερομηνία υπογραφής 
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ 

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Είναι όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του προσφερόμενου αντικειμένου. Τυχόν prospectus συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση του υποψηφίου αναδόχου, στην οποία δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα 
στοιχεία ταυτίζονται με αυτά του κατασκευαστικού οίκου. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 , 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα στην οποία θα 
αναγράφεται /δηλώνεται ότι:  

 Θα προμηθεύσει την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής με το σύνολο των  
ειδών των Ομάδων για τις οποίες κατέθεσε προσφορά 

 Τα είδη για τα οποία κατέθεσε προσφορά αποτελούν αντικείμενο της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας και έχει δικαίωμα για την νόμιμη 
κυκλοφορία του προς προμήθεια είδους  

 Η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές , όπως αυτές 
αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση επί ποινή αποκλεισμού 

 
 
 
 





7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , τοποθετείται η 
οικονομική προσφορά.  
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το  Παράρτημα  2 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
Η οικονομική προσφορά πρέπει να αφορά το σύνολο των ειδών της πρόσκλησης, να 
είναι σταθερή , τόσο για το σύνολο των ειδών της πρόσκλησης όσο και για το σύνολο 
του χρόνου ισχύος της Σύμβασης. Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Σε περίπτωση διαφοροποίησης 
μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς  και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η 
τιμή ολογράφως. Δεν θα πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ,διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά προσθήκη ή διόρθωση , αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, ο δε υπάλληλος της Π.Ε 
Χαλκιδικής που θα παραλάβει και αποσφραγίσει τις προσφορές, κατά τον έλεγχο, 
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Οι προσφορές που δεν 
ανταποκρίνονται στους όρους της πρόσκλησης αυτής ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις 
ή υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της κάθε Ομάδας, θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
8. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
 
Σε κάθε περίπτωση εκπροσώπησης (π.χ. νομικό πρόσωπο, κοινοπραξία, 
συνεταιρισμός κ.λπ.), πρέπει να προσκομισθεί έγγραφο που αποδεικνύει τη νόμιμη 
εκπροσώπηση για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη διαδικασία. Από την υποχρέωση 
ειδικής εξουσιοδότησης εξαιρούνται οι Ο.Ε. 

 
 
9.ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των Προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 24-11-2021, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο γραφείο 60 του Διοικητηρίου, από το Τμήμα 
Προμηθειών της Π.Ε.Χ. Κατά τη διενέργεια της διαδικασίας δικαιούται να παρίσταται 
κάθε υποψήφιος ανάδοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπό του. 
Αφού μονογραφηθεί ο φάκελος, αποσφραγίζεται και γίνεται ο έλεγχος των εγγράφων, 
με την εξής σειρά: δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικές προσφορές, οικονομικές 
προσφορές. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει - εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα - 
διευκρινίσεις επί των προσφορών και των δικαιολογητικών (άρ. 102 του Ν. 4412 / 
2016)  και ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του.  
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (εννοείται στο 
σύνολο του αντικειμένου). Σε περίπτωση ισοτιμίας γίνεται κλήρωση ανάμεσα στους 
αναδόχους που προσέφεραν την ίδια τιμή (άρ. 90 του Ν. 4412 / 2016), ενώπιον του 
Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής.  
Μετά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των προσφορών από υπάλληλο της Π.Ε 
Χαλκιδικής , προκύπτει ο  προσωρινός  ανάδοχος. 





  
10.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται με ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει  στην  
Π.Ε Χαλκιδικής (γραφείο 60) τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης: 

 Φωτοαντίγραφο δυο όψεων της αστυνομικής του ταυτότητας. Αν είναι νομικό 
πρόσωπο, υποβάλλει φωτοαντίγραφο της ταυτότητας τού ή των προσώπων που 
το διοικούν και το εκπροσωπούν νόμιμα. 

 Πιστοποιητικό (το οποία να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή του) από το οποίο να προκύπτουν η εγγραφή στο 
ανάλογο επαγγελματικό ή εμπορικό Μητρώο και το ειδικότερο αντικείμενο της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ποινική κατάσταση)  

o Σε περίπτωση νομικού προσώπου : α) στις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. 
για τους διαχειριστές τους και τα ομόρρυθμα μέλη των Ο.Ε. και Ε.Ε.,  
β) στις Α.Ε. για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όχι όμως και για όλα τα 
μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους, και γ) σε όλες τις υπόλοιπες 
περιπτώσεις νομικών προσώπων για τους νόμιμους εκπροσώπους τους.   

 Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, που θα πρέπει να 
είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Αν είναι εταιρία, τότε προσκομίζει : 
α) η Ο.Ε. ή η Ε.Ε., για όλα τα ομόρρυθμα μέλη, β) η Α.Ε. για τα μέλη τού Δ.Σ. 
της, μόνον όμως αν είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, γ) η Ε.Π.Ε. 
για τον διαχειριστή της. 

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου, προσκομίζονται τα έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης, που θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους (άρ. 80 § 12 του Ν. 4412 
/ 2016).  

 Αν ο ανάδοχος προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες τρίτων φορέων, 
προσκομίζει έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών (άρθρο 78 § 1 του Ν. 4412 
/ 2016), που μπορεί να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ τους ή από 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.  

o Για όσα από τα προσκομιζόμενα έγγραφα δεν είναι δημόσια, αλλά και 
δεν έχουν συνταχθεί από τον ίδιο τον υποψήφιο ανάδοχο αλλά από τρίτα 
πρόσωπα, αυτά μπορούν να υποβάλλονται και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου, 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους (άρ. 80 § 13 του Ν. 4412 / 
2016). 

11. ΣΥΝΑΨΗ  & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την κατακύρωση της ανάθεσης ,σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του 
Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  και την επέλευση των έννομων 
αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή  προσκαλεί  τον 
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της  σύμβασης θέτοντας προθεσμία δεκαπέντε 





(15) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί κατ’ οποιονδήποτε τρόπο στις 
υποχρεώσεις του για την υπογραφή της σύμβασης , η κατακύρωση γίνεται στον 
υποψήφιο με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή, ενώ ο αρχικός ανάδοχος 
απορρίπτεται (με απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής).  

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ 
και λήγει με την παράδοση όλων των ειδών και όχι πέραν της  31/03/2022,  αφού 
προηγηθεί η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της πρόσκλησης  από  τον 
προϊστάμενο της Διεύθυνσης  της Π.Ε Χαλκιδικής για την οποία προορίζονται τα 
αγαθά (άρθρο 208, παρ. 10). 

12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλή εκτέλεσης δεν απαιτούνται 

13. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να μην χρησιμοποιήσει τη Σύμβαση, είτε για 
ολόκληρο είτε για μέρος του χρόνου ισχύος της, ή ακόμη και για ολόκληρο ή μέρος 
από το συμβατικό της αντικείμενο, χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης στον 
ανάδοχο, εφόσον καλύψει τις ανάγκες της από άλλους φορείς του Δημοσίου ή από 
δωρεές ή εφόσον δεν υφίστανται πλέον οι αντίστοιχες ανάγκες.   
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προβεί σε τροποποίηση της Σύμβασης - είτε 
μονομερή είτε κατόπιν συμφωνίας με τον ανάδοχο, κατά περίπτωση - κατά τη διάρκεια 
ισχύος της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 
132 του Ν. 4412 / 2016.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος - χωρίς να συντρέχει αποδεικνυόμενος λόγος ανωτέρας 
βίας - δεν ανταποκρίνεται με συνέπεια στις από το Νόμο, την Πρόσκληση και τη 
σύμβαση υποχρεώσεις του, καθώς και σε περίπτωση εκχώρησης ή μεταβίβασης ή 
ανάθεσης της εκτέλεσης της σύμβασης ή μέρους της από τον ανάδοχο σε τρίτο 
πρόσωπο ή υπεργολαβίας, η σύμβαση καταγγέλλεται μονομερώς από την Αναθέτουσα 
Αρχή, με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες. 

14. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης γίνεται με βεβαίωση που εκδίδεται  
από τον  αρμόδιο Προϊστάμενο της  Διεύθυνσης, για την οποία προορίζονται τα είδη 
της πρόσκλησης, όπως αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης 
πρόσκλησης.  (άρθρο 208, παρ.10). 
Σε περίπτωση που  η αρμόδια Διεύθυνση  υποβάλει έγγραφο υπόμνημα στον 
Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής  σχετικά με πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του αναδόχου, αν με απόφασή του κρίνει ότι επηρεάζονται οι όροι εκτέλεσης της 
σύμβασης τότε μπορούν  να επιβληθούν οι νόμιμες  κυρώσεις. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος - χωρίς να συντρέχει αποδεικνυόμενος λόγος ανωτέρας 
βίας - δεν ανταποκρίνεται με συνέπεια στις από το Νόμο και τη σύμβαση υποχρεώσεις 
του, αυτή καταγγέλλεται μονομερώς από την Αναθέτουσα Αρχή με όλες τις 
προβλεπόμενες συνέπειες. 





Τέλος, η εκχώρηση ή μεταβίβαση ή η ανάθεση της εκτέλεσης της Σύμβασης ή μέρους 
της από τον ανάδοχο σε τρίτο πρόσωπο, καθώς και η υπεργολαβία, απαγορεύεται και 
οδηγεί σε δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας εκ μέρους της Π.Ε.Χ. και στην επιβολή 
των νόμιμων κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου. 
 

15. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών της πρόσκλησης στον ανάδοχο θα γίνει με την 
εξόφληση του εκατό τις εκατό (100%) της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή των ειδών.  

Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά είναι τα εξής (άρ. 200 § 5 του Ν. 
4412 / 2016(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) : 

 Νόμιμο παραστατικό (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών). 
 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.  
 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα 

 Βεβαίωση  οριστικής και ποιοτικής Παραλαβής. 
 
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο και είναι οι 

εξής:  

 Παρακράτηση 0,07 % επί της αξίας της Σύμβασης (εκτός 

Φ.Π.Α.) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Η κράτηση επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος 

χαρτοσήμου 3% και την επ΄ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 12 § 3 του Κώδικα 

Χαρτοσήμου. 

 Παρακράτηση 0,06 % επί της αξίας της Σύμβασης (εκτός 

Φ.Π.Α.), για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της 

Α.Ε.Π.Π. Η κράτηση επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος 

χαρτοσήμου 3% και την επ΄ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 12 § 3 του Κώδικα 

Χαρτοσήμου.  

 Παρακράτηση 0,02 % επί της αξίας της Σύμβασης (εκτός 

Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 § 6 του Ν. 

4412 / 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  υπέρ της 

ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Το ποσό συτό 

παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή.  Για 

την έναρξη εφαρμογής αυτής της παρακράτησης απαιτείται 





να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται 

από το άρθρου 36 § 6. 

 Παρακράτηση φόρου 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας του 

τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. (Άρ. 64 της ΠΟΛ 1120 / 25-4-

2014 της Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων). 

 

16.ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση και να επιφέρει 
τη λύση της, να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο (άρ. 203 § 1 του Ν. 4412 / 2016) ή και 
να του επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων (άρ. 207 του Ν. 4412 / 2016), καθώς 
και να ζητήσει αποζημίωση κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα μέχρι του 
ανώτατου ποσού του συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί στο μη εκτελεσθέν τμήμα 
της σύμβασης, σε περίπτωση που εκείνος, χωρίς υπαιτιότητα της Π.Ε.Χ., δεν 
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, είτε καθυστερώντας στην εκπλήρωσή τους είτε 
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με μοναδική εξαίρεση την αποδεικνυόμενη ανωτέρα βία.  
Ειδικότερα, καταγγελία και λύση επέρχεται στις εξής περιπτώσεις: 

 Παράβαση των όρων της σύμβασης, κυρίως ως προς την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή τον χρόνο υλοποίησης της Σύμβασης.  

 Τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, ιδίως κάποιου από τα 
περιγραφόμενα στο άρ. 68 § του Ν. 3863 / 2010. 

 Εκχώρηση ή μεταβίβαση της σύμβασης ή μέρους του αντικειμένου της ή 
υπεργολαβία. 

 Πτώχευση του αναδόχου ή υποβολή του σε δικαστική αντίληψη ή 
συμπαράσταση, εταιρική λύση και εκκαθάριση, αναγκαστική εκτέλεση ή 
αναγκαστική διαχείριση της εταιρίας του ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

 Έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής Απόφασης σε βάρος του αναδόχου για 
αδίκημα σχετιζόμενο με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας 
ή για κάποιο από τα αδικήματα που περιγράφονται στο άρ. 73 § 1 του Ν. 4412 
/ 2016. 

 Οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις των άρ. 133 ή 203 § 1 του Ν. 4412 / 2016. 

 Παραβίαση υποχρέωσης που αφορά τους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού Δικαίου (οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412 / 2016). 

 
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση της σχετικής 
Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής (Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής) στον ανάδοχο. 
Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τάξει στον ανάδοχο  προθεσμία 
συμμόρφωσης, σε όσες περιπτώσεις αυτό προβλέπεται από τον Νόμο και είναι εφικτό 
και σκόπιμο. Αν η προθεσμία που θα τεθεί παρέλθει άπρακτη, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος, με νέα Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Μετά την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου, για την εκτέλεση του αντικειμένου που 
είχε αναλάβει καλείται ο επόμενος κατά σειρά μειοδότης, στον οποίο προτείνεται να 
αναλάβει στη θέση του έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος ανάδοχος (ρητή ρήτρα 





υποκατάστασης, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρ. 132 § 1 περ. δ' υποπερ. αα' του Ν. 
4412 / 2016).  
Περαιτέρω, κατά του έκπτωτου αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και ο προσωρινός 
αποκλεισμός που προβλέπεται στο άρ. 74 § 4 του Ν. 4412 / 2016, σύμφωνα με το άρ. 
203 § 3 εδ. τελ. του ίδιου Νόμου. 
 
17.ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Μετά την έκδοση της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη, ο υποψήφος ανάδοχος 
ενημερώνεται  εγγράφως και δικαιούται  να ζητήσει την ακύρωση της πράξης της 
Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου της Χαλκιδικής (ή της Θεσσαλονίκης, αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Δικαστήριο 
στον Πολύγυρο),  σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 
18/1989(Α΄8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η 
προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής, σύμφωνα 
με την παρ. 1 του  άρ. 127 του Ν. 4412 / 2016.  

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής 
ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  

 
 

*** 
Περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Πρόσκληση  διέπονται από τις 
διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και τη λοιπή σχετική Νομοθεσία, ενώ συμπληρωματικά 
εφαρμόζονται και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρ. 129 του Ν. 4412 / 2016). 
 
Τέλος, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων, και εφόσον δεν επιτευχθεί 
φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία 2 μηνών από 
την εμφάνιση της διαφοράς, κάθε δικαστική διαφωνία ή διαφορά που τυχόν ανακύψει 
θα λύνεται από το καθ’ ύλην αρμόδιο Δικαστήριο του Πολυγύρου (ή της 
Θεσσαλονίκης, αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Δικαστήριο στον Πολύγυρο), σύμφωνα με 
το άρ. 205 Α του Ν. 4412 / 2016 και το λοιπό ελληνικό Ουσιαστικό και Δικονομικό 
Δίκαιο. 

 

 
ΜΕΡΟΣ Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να 
υποβάλλουν προσφορές βάσει των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών.  
 
 
1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Τα υλικά που παραδίδονται πρέπει τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά να 
βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή. 
Ειδικότερα τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τους εξής όρους: 

 Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του φορέα για τη χρήση που 
προορίζονται 





 Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως (για όποια υλικά 
χρειάζονται οδηγίες χρήσεως) 

 Να έχουν όσο το δυνατό μακρύτερο χρόνο λήξεως 
 
 

 

 

 

 

 

2.ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Για την 1η Ομάδα 

ΕΙΔΟΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

LAPTOP 17’’ 8GB RAM, CORE i5, 2,3 Ghtz & 
Εσωτερική κάρτα δικτύου 

UPS Line Interactive, 1500VA, 900W, με 4 
Schuko πρίζες 

 

 

 

                                                                               Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

             ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

 

         ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1ο 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Του :   ……………………… [ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία 

επιχείρησης] 

 ΑΦΜ…………………………….………………………………………………….. 

 ΔOY …………………………………….………………………………………….. 

 Έδρα : ………………………………………………………………………………. 

 Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνο, fax, e-mail) : ………………  

……………………………………………………………………………………….. 

 Νόμιμος εκπρόσωπος [σε περίπτωση νομικού προσώπου κ.λπ.] : ……………….. 

σύμφωνα με …………………..……………… [το νομιμοποιητικό έγγραφο] 

 

Προσφορά για την  …………………………….. πρόσκληση  





Αντικείμενο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων για τις 

ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ - RICA» 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2ο 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY – ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων για τις ανάγκες 

υλοποίησης του προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ - RICA» 

CPV: 31710000-6 & 30125110-5 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΙΤΟΥ
ΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 

ΠΡΟ –
ΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟ -
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ   

(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

1 LAPTOP 

 

1      

2 UPS 

 

10      

3 Toner Canon 708H 

 

4      





 

4 Ribbon PRK 6287 

 

5      

5 Ribbon PRK 4402 

 

5      

6 Toner EPSON 

SO50167 

 

4      

7 ΟΚΙ Black Toner High Capaciy 

 

1      

8 OKI Yellow Toner 

 

1      

9 OKI Magenta Toner 

 

1      

10 OKI Cyan Toner 

 

1      

11 OKI Black Image Drum 

 

1      

12 OKI Magenta Image Drum 

 

1      

13 OKI Cyan Image Drum 

 

1      

14 OKI Yellow Image Drum 

 

1      

Σύνολο (αριθμητικώς)                   

Σύνολο (ολογράφως):  




