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Θέµα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του παραδοτέου 

3.2.1 -Τεχνολογικός Εξοπλισµός για το Γραφείο υποστήριξης των Τοπικών Επιχειρήσεων 

στα πλαίσια του έργου  « Support of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing 

of Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali» µε 

ακρωνύµιο QUALFARM  που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα  Συνεργασίας 

“INTERREGV-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020”. 

 

Σας γνωρίζουµε ότι η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε- Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ 

προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση σύµβασης προµήθειας των κάτωθι:  

 

Παραδοτέο 3.2.1 « Τεχνολογικός Εξοπλισµός  για το Γραφείο υποστήριξης των Τοπικών 

Επιχειρήσεων», εκτιµώµενης αξίας έως και 9.677,42€ πλέον ΦΠΑ 24%, αξίας 2.322,58€ 

(12.000,00€ σύνολο) στο πλαίσιο του έργου « Support of Entrepreneurship in the Field of In-

House Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan 

and Kardzhali» µε ακρωνύµιο QUALFARM   που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα  

Συνεργασίας “INTERREGV-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020”. 
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Η ανάθεση της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται 

στο ποσό των 9.677,42€ πλέον ΦΠΑ 24%, αξίας 2.322,58€  (12.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ). Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και οι εθνικοί πόροι κατά 15% µέσω του Π∆Ε µε 

ενάριθµο 2021ΕΠ23160010.Η σύµβαση αφορά στην ανάθεση εκπόνησης του Παραδοτέου 3.2.1  

στα πλαίσια του έργου  «Support of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of 

Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali» µε ακρωνύµιο 

QUALFARM   που έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - 

Βουλγαρία 2014-2020» (αριθµός B6.3a.04 σύµβασης χρηµατοδότησης (Subsidy Contract) 

µεταξύ της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-

Βουλγαρία 2014-2020» και των δικαιούχων) και  έχει λάβει κωδικό MIS 5070994. 

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1.Ο ν. 4412/2016 (Α’ 147) «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει,  

2. Ο ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει,  

3. Ο ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

4. Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 «περί γενικών διατάξεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία», 

5. Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 «για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που 

πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των ∆ιαρθρωτικών 

Ταµείων», 

6. Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 «για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του 

Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/99, όσον αφορά στην επιλεξιµότητα των δαπανών των 

ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία», 
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7. Η υπ’ αριθµ. 57654/22.05.2017 (Β’ 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Ανάπτυξης» 

8. Η παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 

εµπορικές συναλλαγές», όπως ισχύει,  

9. Ο ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 204), όπως ισχύει, 

10. Η µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων 

θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων» 

11. Η υπ’ αριθ. 300488/Υ∆1244/06-04-2016 (Β’ 1099) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστηµα 

διαχείρισης και ελέγχου των προγραµµάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», όπως ισχύει, 

12. Ο Οδηγός του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A 

Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020,  

13. Η εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιµότητα των 

δαπανών των Προγραµµάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» που έχει 

δηµοσιεύσει η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή 

Εδαφική Συνεργασία» 

14. Το από 15.12.2020 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου  από την ∆ιαχειριστική Αρχή του 

Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGV-A-Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 

σχετικά µε την έγκριση του έργου  «Support of Entrepreneurship in the Field of In-House 

Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and 

Kardzhali» µε ακρωνύµιο QUALFARM στο Πρόγραµµα Συνεργασίας INTERREGV-A 

Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 

15. Το εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο του έργου (Αpplication Form), το οποίο υποβλήθηκε και 

εγκρίθηκε µέσω του επικεφαλής εταίρου του έργου,\ 
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16. Την υπ. αριθµ. 403/21.01.2021 απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε την αποδοχή 

υλοποίησης του έργοu 

17. Την υπ. αριθµ. 404/19.03.2021 απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε τον ορισµό 

οµάδας έργου 

18. την µε αριθµ. Β6.3a.04 -15/06/2021  σύµβαση χρηµατοδότησης (Subsidy Contract) µεταξύ 

του Επικεφαλή ∆ικαιούχου του έργου, της Αναπτυξιακής Εταιρείας Βορείου Έβρου και της 

∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGV-A Ελλάδα – 

Βουλγαρία 2014-2020 

19. τους  όρους του  από 31/05/2021 συµφώνου  συνεργασίας (Partnership Agreement) του 

Επικεφαλή ∆ικαιούχου του του έργου, της Αναπτυξιακής Εταιρείας Βορείου Έβρου µε τους 

υπόλοιπους εταίρους  

20. το υπ. αριθµ. 1703/01.02.2021 έγγραφο της ΑΑ∆Ε-∆.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης που βεβαιώνει 

ότι η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε στα πλαίσια του έργου  «Support of Entrepreneurship 

in the Field of In-House Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, 

Haskovo, Smolyan and Kardzhali» µε ακρωνύµιο QUALFARM δεν έχει δικαίωµα έκπτωσης 

το ΦΠΑ των δαπανών που αφορά αποκλειστικά το πρόγραµµα αυτό  µε αποτέλεσµα ο 

φόρος να αποτελεί για την εταιρεία επιρριπτόµενο κόστος. 

21. Το από 01.04.2022 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (εγκριτικό) από την Γενική 

Γραµµατεία του Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGV-A-Ελλάδα-Βουλγαρία 

2014-2020 σχετικά µε την τροποποίηση του προϋπολογισµού της ∆ηµοσυνεταιριστικής 

Έβρος Α.Ε  

22. Το από 08.11.2022 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (εγκριτικό) από την Γενική 

Γραµµατεία του Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGV-A-Ελλάδα-Βουλγαρία 

2014-2020 σχετικά µε την τροποποίηση του προϋπολογισµού της ∆ηµοσυνεταιριστικής 

Έβρος Α.Ε 

23. Τo υπ.αριθµ. 1267/09.11.2022 αίτηµα της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε για έγκριση της 

απευθείας ανάθεσης για το παραδοτέο 3.2.1- Τεχνολογικός Εξοπλισµός στα πλαίσια του 

Έργου «Support of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of Quality Farm 

Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali» µε ακρωνύµιο 

QUALFARM µε τίτλο που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-

2020 

24. την υπ.αριθµ. 422/11.11.2022 Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοσυνεταιριστικής 

Έβρος Α.Ε. για  έγκριση των όρων της παρούσας πρόσκλησης του παραδοτέου 3.2.1-
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Τεχνολογικός Εξοπλισµός στα πλαίσια του Έργου «Support of Entrepreneurship in the 

Field of In-House Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, 

Smolyan and Kardzhali» µε ακρωνύµιο QUALFARM µε τίτλο που χρηµατοδοτείται από το 

πρόγραµµα Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 

25. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑ∆Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-

2020,  ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

1. Γενικές Πληροφορίες  

Το Πρόγραµµα ∆ιακρατικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» 

συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα συµµετέχοντα κράτη.  

Οι επιλέξιµες περιοχές του Προγράµµατος είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

(Νοµοί Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και ∆ράµας) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

(Νοµοί Θεσσαλονίκης και Σερρών) στην Ελλάδα και η Νότια-Κεντρική Περιφέρεια Σχεδιασµού και 

η Νοτιοδυτική Περιφέρεια Σχεδιασµού (περιοχές Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali και Haskovo) 

στη Βουλγαρία. Ο γενικός στόχος του προγράµµατος είναι «η προώθηση της διασυνοριακής 

συνεργασίας, και η ενίσχυση της ανάπτυξης της περιοχής για το µετασχηµατισµό της σε κέντρο 

αειφόρου και βιώσιµης ανάπτυξης». 

Ο γενικός στόχος του Προγράµµατος υλοποιείται µέσω των ακόλουθων Αξόνων Προτεραιότητας:  

- Άξονας προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστική και Καινοτόµος ∆ιασυνοριακή Περιοχή. 

- Άξονας Προτεραιότητας 2: Βιώσιµη και Κλιµατικά Προσαρµόσιµη ∆ιασυνοριακή Περιοχή. 

- Άξονας Προτεραιότητας 3: Καλύτερη διασυνδεδεµένη διασυνοριακή περιοχή. 

- Άξονας Προτεραιότητας 4: ∆ιασυνοριακή Περιοχή Χωρίς Κοινωνικούς Αποκλεισµούς. 

- Άξονας Προτεραιότητας 5: Τεχνική βοήθεια. 

 

Τα στοιχεία της παρούσας Πράξης παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 
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Τίτλος Πράξης: Support of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of Quality 

Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali 

Ακρωνύµιο: QUALFARM 

Επικεφαλής Εταίρος: Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε 

Άξονας προτεραιότητας:  1. A Competitive and Innovative Cross-Border Area (Μια ανταγωνιστική 

και Καινοτόµος ∆ιασυνοριακή Περιοχή) 

Επενδυτική προτεραιότητα: «3a Promoting entrepreneurship, in particular by facilitating the 

economic exploitation of new ideas and fostering the creation of new firms, including through 

business incubators» ( Προώθηση της επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε τη διευκόλυνση της 

προώθησης νέων ιδεών και  της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων διαµέσου επιχειρήσεων που 

δρουν ως θερµοκοιτίδες ). 

Έναρξη: 15/06/2021 

Λήξη: 14/06/2023 

2.  Περίληψη 

Ο γενικός και κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόµου και ποιοτικής 

επιχειρηµατικότητας καινοτοµίας στις αγροτικές περιοχές του Νοµού Έβρου στην Ελλάδα, καθώς 

και των περιοχών Χάσκοβο, Σµόλιαν και Κίρτζαλι στη Βουλγαρία ,στον τοµέα της επεξεργασίας 

αγροτικών προϊόντων, µε ιδιαίτερη έµφαση στην «εσωτερική» επεξεργασία γεωργικών 

προϊόντων, δηλαδή σε αγροκτήµατα ή µικρά εργαστήρια. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω της  

κατάρτισης και  καθοδήγησης σε θέµατα καινοτοµίας, µάρκετινγκ, ασφάλειας τροφίµων και 

ιχνηλασιµότητας από εξειδικευµένες δοµές υποστήριξης επιχειρήσεων που θα δηµιουργηθούν 

µε την ανάπτυξη του έργου QUALFARM. Ο προσανατολισµός είναι διπλός, δηλαδή προς (α) 

υποστήριξη υφιστάµενων επιχειρήσεων, (β) ενεργοποίηση της επιχειρηµατικότητας στις 

αγροτικές περιοχές µεταξύ των δυναµικών τµηµάτων της, δηλαδή των νέων γυναικών , 

συµπεριλαµβανοµένων και των νέων πτυχιούχων.  

 

Αυτό θα επιτευχθεί µέσα από τη δηµιουργία τεσσάρων (4) δοµών υποστήριξης επιχειρήσεων 

αγροτικού χώρου, (µια στην έδρα κάθε εταίρου), οι οποίες θα αξιοποιήσουν την εµπειρία των 

εταίρων προκειµένου να ενισχύσουν στις αγροτικές περιοχές ευθύνης τους. Στο πλαίσιο του 

έργου θα παρασχεθούν συµβουλευτικές υπηρεσίες, θα διοργανωθούν εκπαιδευτικά εργαστήρια 

µε έµφαση στην καινοτοµία και θα αναπτυχθούν διαδικτυακά εργαλεία συµβουλευτικής. Οι 

υφιστάµενες και νέες επιχειρήσεις αναµένεται να βελτιώσουν την αναγνωσιµότητα των 

προϊόντων τους και, άρα την εµπορική τους αξία.  
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3.  Συνολικός Προϋπολογισµός 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου είναι 669.227,00€. Η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 

συµµετέχει µε το ποσό των 150.360,00€. 

 

4.  Εταίροι: 

Το εταιρικό σχήµα του έργου αποτελείται από τους εξής: 

α) Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε. (Επικεφαλής Εταίρος) 

β) ∆ηµοσυναιτεριστική Έβρος Α.Ε  

γ) Reconstruction and Development Union Haskovo 

δ) Non profit Association Local Action Group of  Kirkovo - Zlatograd 

 

 

 

3.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Παραδοτέο 3.2.1 « Τεχνολογικός Εξοπλισµός  για το Γραφείο υποστήριξης των Τοπικών 

Επιχειρήσεων», εκτιµώµενης αξίας έως και 9.677,42€ πλέον ΦΠΑ 24%, αξίας 2.322,58€ 

(12.000,00€ σύνολο),(CPV) : 30200000-1- Εξοπλισµός πληροφορικής  µε τις αντίστοιχες τεχνικές 

προδιαγραφές και ενδεικτικές τιµές µε και χωρίς ΦΠΑ: 
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Είδος 
Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδας 
χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Τεµάχια 
Σύνολο (€) 
χωρίς ΦΠΑ 

 

Σύνολο µε 
ΦΠΑ (€) 

PC Σταθερός 
Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής 

• Επεξεργαστής >= 

i5-12400 (up to 

4.4GHz) 

• Μνήµη >=16GB 

• Σκληρός 
∆ίσκος >=512GB 

M.2 SSD 

• Λειτουργικό 

Σύστηµα >=Window

s 10 Pro GR/EN 64-

bit 

• ∆ίκτυο Ethernet 

10/100/1000, WiFi, 

Bluetooth 

• Πρόσθετα: 

- Πληκτρολόγιο-Ποντίκι 

της ίδιας εταιρίας µε τον 

Η/Υ 

-Προεγκατεστηµένα 

Microsoft Office 365 

-Σύνδεση το δίκτυο του 

Windows Server της 

εταιρίας µε αντιστοίχιση 

δηµιουργία χρηστών, 

παραµετροποίηση και 

έλεγχος σωστής 

λειτουργίας 

• Εγγύηση >= 3 έτη 
 

825,00 5 4.125,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5.115,00€ 
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Είδος 
Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδας 
χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Τεµάχια 
Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

 

Σύνολο 
µε 

ΦΠΑ(€) 

Οθόνες(monitor) 
Υπολογιστή 

• ∆ιάσταση 

οθόνης  >= 23.8" 

• Ανάλυση 

Οθόνης >= 1920 x 

1080 

• Τεχνολογία 

Οθόνης >= IPS 

• Χρόνος 
απόκρισης>= 5ms 

• Αναλογία 

Οθόνης >= 16:9 

• Αντίθεση >= 1000:1  

• Φωτεινότητα >= 

250 cd/m² 

• Είσοδοι 1x HDMI 

1.4, 1x DisplayPort 

1.2, 1x VGA 

• Εγγύηση >= 3 έτη 

236,00€ 2 472,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

585,28 
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Είδος 
Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδας 
χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Τεµάχια 
Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

 

Σύνολο 
µε 

ΦΠΑ(€) 

Φορητός 
Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής 
LAPTOP 

• ∆ιάσταση οθόνης >= 

15.6'' 

• Ανάλυση Οθόνης >= 

1920 x 1080 

• Επεξεργαστής >= 

Intel Core i5-

1135G7 (2.40 GHz) 

• Μνήµη >= 8GB 

• Σκληρός ∆ίσκος >= 

512GB M.2 SSD 

• Λειτουργικό 

Σύστηµα >= 

Windows 10 Pro 

GR/EN 64-bit 

• ∆ίκτυο Ethernet 10 / 

100 / 1000, Wi-Fi, 

Bluetooth 

• Web Camera >= 1.0 

Megapixels 

• Πρόσθετα: 

-Προεγκατεστηµένα 

Microsoft Office 365 

-Σύνδεση το δίκτυο του 

Windows Server της 

εταιρίας µε αντιστοίχιση 

δηµιουργία χρηστών, 

παραµετροποίηση και 

έλεγχος σωστής 

λειτουργίας. 

• Εγγύηση >= 3 έτη 
 

725,00 2 1.450,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.798,00 
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Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδας 
χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

Τεµάχια 
Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

 

Σύνολο µε 
ΦΠΑ(€) 

Φορητός 
Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής 
LAPTOP 

• ∆ιάσταση οθόνης >= 

16'' 

• Ανάλυση Οθόνης>= 

1920 x 1080  

• Επεξεργαστής >= i7-

1260P (4.7 GHz) 

• Μνήµη >= 16GB 

• Σκληρός ∆ίσκος >= 

512GB M.2 SSD  

• Λειτουργικό 

Σύστηµα >= 

Windows 10 Pro 

GR/EN 64-bit  

• ∆ίκτυο Ethernet 10 / 

100 / 1000, Wi-Fi, 

Bluetooth 

• Web Camera >= 1.0 

Megapixels 

• Πρόσθετα: 

-Προεγκατεστηµένα 

Microsoft Office 365 

-Σύνδεση το δίκτυο του 

Windows Server της 

εταιρίας µε αντιστοίχιση 

δηµιουργία χρηστών, 

παραµετροποίηση και 

έλεγχος σωστής 

λειτουργίας. 

• Εγγύηση >= 3 έτη 
 

1.100,00 1 1.100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.364,00 
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Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 
Ενδεικτική 

τιµή µονάδας 
χωρίς ΦΠΑ(€) 

Τεµάχια 
Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

 

Σύνολο µε 
ΦΠΑ(€) 

Πολυµηχάνηµα 
(Multifunction 
color printer) 

• Λειτουργίες Printer - 

Scanner - Copier – Fax 

• Τεχνολογία Inkjet ITS 

• Τύπος Εκτύπωσης 
Έγχρωµο 

• Μέγεθος χαρτιού Α4 

• Ανάλυση 

Εκτύπωσης(DPI) >= 

4800 x 1200 

• Ταχύτητα 

ασπρόµαυρης 
εκτύπωσης >= 37 

σελ./λεπτ. 

• Ταχύτητα έγχρωµης 
εκτύπωσης >= 23 

σελ./λεπτ. 

• Ανάλυση σάρωσης 
(DPI) >= 1200 x 2400 

• Σύνδεση USB 2.0 / 

Wireless / Ethernet 

• Εκτύπωση διπλής 
όψης ΝΑΙ 

• Αυτόµατη τροφοδοσία 

χαρτιού ΝΑΙ 

• Πρόσθετα: 

- Εγκατάσταση , 

παραµετροποίηση και 

έλεγχος σωστής 

λειτουργίας στον χώρο 

παράδοσης.  

-Αρχικά Αναλώσιµα 13.300 

σελίδες µαύρο, 4.500 

σελίδες έγχρωµο 

• Εγγύηση >= 3 έτη 
 

479,00 1 479,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

593,96 
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Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδας 
χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Τεµάχια 
Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

 

Σύνολο µε 
ΦΠΑ 

Εκτυπωτής 
Α4 Laser 

• Τεχνολογία Laser 

• Μέγεθος χαρτιού Α4 

• Ταχύτητα 

Εκτύπωσης >= 15 

σελ/ λεπτό 

• Ανάλυση Εκτύπωσης 
600dpi 

• Σύνδεση USB 2.0 

• Εγγύηση 1 έτος και 
συµπεριλαµβάνεται 
καλώδια – µικρουλικά  

• Εγκατάσταση, 

παραµετροποίηση και 
έλεγχος σωστής 
λειτουργίας στον χώρο 

παράδοσης 

90,00€ 1 90,00 

 

 

 

 

 

 

111,60 
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Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδας 
χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Τεµάχια 
Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

 

Σύνολο µε 
ΦΠΑ 

Εκτυπωτής Α4 
Laser µε 
σταθερό 
κόστος χρήσης 
και αναλώσιµα 

• Τεχνολογία Laser 

• Τύπος Εκτύπωσης 
Μονόχρωµος 

• Μέγεθος χαρτιού Α4 

• Ανάλυση Εκτύπωσης(DPΙ) >= 

1200x1200dpi 

• Ταχύτητα Ασπρόµαυρης 
Εκτύπωσης >= 40 σελ./λεπτ. 

• Μνήµη >= 256MB; Maximum: 

512MB 

• Γλώσσες Εκτύπωσης PCL5, 

PCLXL, PS, PCL6 

• Σύνδεση USB 2.0; Gigabit 

Ethernet   

• Εκτύπωσης διπλής όψης ΝΑΙ 

• Τροφοδοσία χαρτιού std 300 

φύλλα (1x 250 + 50MPT) 

• Μέση παραγωγικότητα 1.500-

3.500 σελίδες 

• Πρόσθετα 

- Εγκατάσταση , 

παραµετροποίηση και έλεγχος 

σωστής λειτουργίας στον χώρο 

παράδοσης.  

-Αρχικά Αναλώσιµα 10.000 

σελίδες µαύρο περιλαµβάνεται 

- Κόστος σελίδας 0,011 €+ΦΠΑ 

µετά για 10.000 σελίδες µε γνήσια 

αναλώσιµα (Πραγµατικό κόστος 

εκτύπωσης ανεξάρτητα από το 

ποσοστό κάλυψης) Οσο διαρκεί η 

εγγύηση σταθερό κόστος χρήσης 

του εκτυπωτή 

• Εγγύηση >= 3 έτη 

270,00 1 270,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

334,80 
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Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδας 
χωρίς ΦΠΑ 

(€) 

Τεµάχια 
Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ(€) 

 

Σύνολο 
µε 

ΦΠΑ(€) 

Εκτυπωτής 
Α3 µε 
χαµηλό 
κόστος 
εκτύπωσης 

• Τεχνολογία Inkjet ITS 

(Ink Tank System) 

• Μέγεθος χαρτιού Α4 , 

Α3, Α3+ 

• Ταχύτητα 

Εκτύπωσης >= 30 

σελ/ λεπτό 

• Ανάλυση Εκτύπωσης 
5760 x 1440 

• Σύνδεση USB 2.0 

• Αναλώσιµα: 

- Να Συµπεριλαµβάνονται 

αρχικά αναλώσιµα για 

>3500 σελίδες µαύρο και 
>5000 σελίδες έγχρωµες 

-Σύστηµα αναπλήρωσης 

έως 7000 σελίδες µε 
χαµηλό κόστος να 

αναφερθεί 

• Εγγύηση 3 έτη και 
συµπεριλαµβάνεται 

καλώδια – µικρουλικά  

• Εγκατάσταση , 

παραµετροποίηση και 
έλεγχος σωστής 
λειτουργίας στον 
χώρο παράδοσης. 

600,00 1 600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

744,00 
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Είδος 
Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιµή µονάδας 

χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Τεµάχια 
Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Σύνολο 
µε 

ΦΠΑ(€) 

Σκληροί 
Εξωτερικοί 
∆ίσκοι 

• Χωρητικότητα >= 

2Tb 

• Σύνδεση USB 3.0 

• Εγγύηση 2 έτη 

τουλάχιστον 

120,00 2 240,00 

 

 

297,60 

 

Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδας 
χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Τεµάχια 
Σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 
(€) 

 

Σύνολο µε 
ΦΠΑ(€) 

Τηλεφωνικές 
συσκευές IP  
για σύνδεση 
µε 
υφιστάµενο 
IP 
Τηλεφωνικό 
Κέντρο 

• Οθόνη 132x64 pixel 

backlit graphical LCD 

display. 

• Προγραµµατιζόµενα 

πλήκτρα 3 XML 

programmable 

context-sensitive soft 

keys 

και 8 BLF keys   

 

• SIP Λογαριασµοί 
Έως 3 (3-line IP 

Phone) 

• HD Audio ΝΑΙ 

• Ethernet Port Dual-

switched Gigabit  

• POE ΝΑΙ 

• Εγγύηση 2 Χρόνια 

Εγγύηση Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας 

•  Να Περιλαµβάνεται 
εγκατάσταση και 
παραµετροποίηση 

των συσκευών στο 

υφιστάµενο 

τηλεφωνικό δίκτυο 

70,00 3 210,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260,40 
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Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιµή µονάδας 

χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Τεµάχια 
Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Σύνολο µε 
ΦΠΑ(€) 

Προτζέκτορας 

• Τύπος Projector 3LCD 

• Ανάλυση >= 1280 x 800 

• Φωτεινότητα >= 3000 

Lumens 

• Φωτεινότητα 

Χρωµάτων CLO 

brightness >= 3000 

Lumens 

• Αντίθεση >=15.000:1 

• Αναλογία εικόνας 16:10 

• Χρόνος Ζωής Λάµπας 
σε κανονική 

λειτουργία >= 6000 

ώρες , 
Economy >=12000ώρες 

• Μέγιστη διαγώνιος 
οθόνης  >= 100''  

• Ήχος >=1x 5W 

• ∆ιασυνδέσεις HDMI 1.4, 

USB 2.0-A, USB 2.0 

τύπου B (µόνο για 

υπηρεσία) 

• Βάρος Έως 2.4 Kg 

• Πρόσθετα Τσάντα 

Μεταφοράς 

• Εγγύηση 2 έτη, 

τουλάχιστον 12 µήνες 
για λάµπα  

491,42 1 491,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

609,36 
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Είδος 
Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιµή µονάδας 

χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Τεµάχια 
Σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 
(€) 

Σύνολο µε 
ΦΠΑ(€) 

Οθόνη 
Προβολής 
Προβολικού 
µε τρίποδο 

• Μέγεθος 
Προβολής >= 240 

Χ 180 cm 

• ∆ιάσταση 120"   

• Μεταφερόµενα- 

Στήριξη Τρίποδο 

• Εγγύηση 1 έτος 
τουλάχιστον 

150,00 1 150,00 

 

 

 

 

186,00 

 

 

Χρονοδιάγραµµα: Έναν (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης 

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

4.1 Χρηµατοδότηση: Το έργο  Support of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing 

of Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali µε 

ακρωνύµιο QUALFARM χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα INTERREG V-A Ελλάδα- 

Βουλγαρία 2014-2020 µε βάση την Σύµβαση Επιχορήγησης Β6.3 a.04 και έχει λάβει κωδικό MIS 

5070994  και ΣΑΕΠ  2021ΕΠ23160010. Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Τ.Π.Α) κατά ποσοστό 85% 

και από εθνικούς πόρους µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων κατά ποσοστό 15%. 

Εκτιµώµενη αξία σύµβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 9.677,42€ πλέον ΦΠΑ 24%, αξίας 

2.322,58€(12.000,00€ σύνολο) 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 

προσφοράς, βάσει τιµής. 

 

4.2 Τρόπος πληρωµής: Η πληρωµή του αναδόχου συνδέεται µε την παραλαβή από την 

Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης (εφεξής ΕΠΠ) των παραδοτέων που περιγράφονται 

στην παράγραφο 3 – Αντικείµενο του έργου) και θα πραγµατοποιηθεί ως ακολούθως:  

Παραδοτέο 3.2.1 « Τεχνολογικός Εξοπλισµός  για το Γραφείο υποστήριξης των Τοπικών 

Επιχειρήσεων» 
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• Το 100% της συµβατικής αξίας µε την οριστική παραλαβή του εξοπλισµού από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την 

∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. 

5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

5.1 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών  

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24/11/2022 ηµέρα Πέµπτη και 

ώρα 14:00 µ.µ. Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 24/11/2022 και ώρα 14:00 

στην έδρα της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην  έδρα της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε στον Προβατώνα 

Τ.Κ. 68003. 

Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 

παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή που διεξάγει τον διαγωνισµό το αργότερο µέχρι τη λήξη 

της υποβολής των προσφορών. Η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 

ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για 

καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 

οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η επωνυµία και η διεύθυνσή του, καθώς και τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ : 

 

- Παραδοτέο 3.2.1- Τεχνολογικός Εξοπλισµός για το Γραφείο Υποστήριξης των Τοπικών Επιχειρήσεων 

 

Στο πλαίσιο του έργου Support of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of Quality Farm Products in the 

Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali µε ακρωνύµιο QUALFARM του Ε.Π INTERREG V-A Ελλάδα- 

Βουλγαρία 2014-2020 

 

Και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών 24/11/2022 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
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5.2 Περιεχόµενο προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ενιαίο φάκελο ή συσκευασία. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς 

συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος, 

δηλαδή επωνυµία, απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό 

τηλεφώνου, e-mail). 

Τα περιεχόµενα κάθε φακέλου θα υποβληθούν σε ένα (1) πρωτότυπο. 

Ο φάκελος προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

 

I. Υπεύθυνη ∆ήλωση (της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει), του νόµιµου 

εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/16, περί µη συνδροµής 

των λόγων αποκλεισµού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Νόµου 4412/2016, όπως ισχύει. 

Σε περίπτωση νοµικού προσώπου η προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ 

µέρους του νοµίµου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. 

II. Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 

προηγούµενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 

β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή 

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόµιµο 

εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016). 

III. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από την αρµόδια αρχή του κράτους σε ισχύ, το 

οποίο θα αναφέρεται σε υπογραφή σύµβασης ή για κάθε νόµιµη χρήση. 

IV. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενηµερότητας που να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 
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V. Υπεύθυνη δήλωση περί µη επιβολής σε βάρος του οικονοµικού φορέα της κύρωσης του 

οριζόντιου αποκλεισµού, σύµφωνα τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.  (άρθρο 74 

παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021). 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση 

της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε 

την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (ΙΙ και ΙΙΙ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του 

Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

VI. Οικονοµική προσφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της παρούσας 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία,  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την  προµήθεια στον τόπο και µε 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 

τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον 

προϋπολογισµό της σύµβασης.  

6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η ανάθεση του έργου κατακυρώνεται στον συµµετέχοντα που έχει υποβάλλει την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Αξιολόγησης, παρουσία 

των υποψηφίων ή τυχόν νόµιµων εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυµούν. Προσφορές που 

περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ηµεροµηνία 

υποβολής, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Για τυχόν 

προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή Αξιολόγησης σηµειώνει στο πρακτικό 

της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ηµεροµηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που 

κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές. 

Η αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει σε µία δηµόσια συνεδρίαση. 
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Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης επικυρώνονται µε απόφαση του αρµοδίου 

οργάνου της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους 

προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, 

σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν.4412/2016. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα  

αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 

προσφέροντες. 

Η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 

συµφωνητικού εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης.  

Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει 

να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, και 

η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 

επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τον συγκριτικό πίνακα 

κατάταξης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6 της παρούσας.  

Για την υπογραφή του συµφωνητικού, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει: 

• Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από 

την υποβολή τους. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης προσκοµίζει 

τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης.  

• Φορολογική ενηµερότητα σε ισχύ που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους 

- µέλους ή χώρας. 

• Ασφαλιστικές ενηµερότητες σε ισχύ από τους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς στους 

οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές ο οικονοµικός φορέας. 

• Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου των Νόµιµων Εκπροσώπων 

 

O ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ: 

ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

 

 

Προϋπολογισµός: ………€ πλέον ΦΠΑ και συνολικά ……..€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 

Του νοµικού προσώπου µε την επωνυµία ……………………, ΑΦΜ …………… και έδρα 

…………………… Οδός……………………… αριθµός …………… ΤΚ ……………….. 

τηλ………………….. φαξ……………………, αφού έλαβα γνώση της υπ’ αριθ. 

……….πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση σύµβασης του 

παραδοτέου 3.2.1- Τεχνολογικός Εξοπλισµός για το Γραφείο Υποστήριξης των Τοπικών 

Επιχειρήσεων για την υλοποίηση της πράξης «Support of Entrepreneurship in the Field of In-

House Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and 

Kardzhali» µε ακρωνύµιο QUALFARM, στο πλαίσιο Προγράµµατος INTERREG V-A «ΕΛΛΑ∆Α-

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αναλαµβάνω την 

προµήθεια του εξοπλισµού σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες 
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Πίνακες Οικονοµικής προσφοράς 

Είδος 
Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδας 
χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Τεµάχια 
Σύνολο (€) 
χωρίς ΦΠΑ 

 

Σύνολο µε 
ΦΠΑ (€) 

PC 
Σταθερός 
Ηλεκτρονικό
ς 
Υπολογιστή
ς 

• Επεξεργαστής >= 

i5-12400 (up to 

4.4GHz) 

• Μνήµη >=16GB 

• Σκληρός 
∆ίσκος >=512GB 

M.2 SSD 

• Λειτουργικό 

Σύστηµα >=Wind

ows 10 Pro 

GR/EN 64-bit 

• ∆ίκτυο Ethernet 

10/100/1000, 

WiFi, Bluetooth 

• Πρόσθετα: 

- Πληκτρολόγιο-

Ποντίκι της ίδιας 

εταιρίας µε τον Η/Υ 

-Προεγκατεστηµένα 

Microsoft Office 365 

-Σύνδεση το δίκτυο 

του Windows Server 

της εταιρίας µε 

αντιστοίχιση 

δηµιουργία χρηστών, 

παραµετροποίηση και 

έλεγχος σωστής 

λειτουργίας 

• Εγγύηση >= 3 έτη 
 

 5  

 

 





 

 

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο 
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Σελίδα 25 

 

 

Είδος 
Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδας 
χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Τεµάχια 
Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

 

Σύνολο 
µε 

ΦΠΑ(€) 

Οθόνες(monitor) 
Υπολογιστή 

• ∆ιάσταση 

οθόνης  >= 23.8" 

• Ανάλυση 

Οθόνης >= 1920 x 

1080 

• Τεχνολογία 

Οθόνης >= IPS 

• Χρόνος 
απόκρισης>= 5ms 

• Αναλογία 

Οθόνης >= 16:9 

• Αντίθεση >= 1000:1  

• Φωτεινότητα >= 

250 cd/m² 

• Είσοδοι 1x HDMI 

1.4, 1x DisplayPort 

1.2, 1x VGA 

• Εγγύηση >= 3 έτη 

 2  

 

 

 

 





 

 

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
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Σελίδα 26 

 

Είδος 
Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδας 
χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Τεµάχια 
Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

 

Σύνολο 
µε 

ΦΠΑ(€) 

Φορητός 
Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής 
LAPTOP 

• ∆ιάσταση οθόνης >= 

15.6'' 

• Ανάλυση Οθόνης >= 

1920 x 1080 

• Επεξεργαστής >= 

Intel Core i5-

1135G7 (2.40 GHz) 

• Μνήµη >= 8GB 

• Σκληρός ∆ίσκος >= 

512GB M.2 SSD 

• Λειτουργικό 

Σύστηµα >= 

Windows 10 Pro 

GR/EN 64-bit 

• ∆ίκτυο Ethernet 10 / 

100 / 1000, Wi-Fi, 

Bluetooth 

• Web Camera >= 1.0 

Megapixels 

• Πρόσθετα: 

-Προεγκατεστηµένα 

Microsoft Office 365 

-Σύνδεση το δίκτυο του 

Windows Server της 

εταιρίας µε αντιστοίχιση 

δηµιουργία χρηστών, 

παραµετροποίηση και 

έλεγχος σωστής 

λειτουργίας. 

• Εγγύηση >= 3 έτη 
 

 2  

 

 

 

 

 





 

 

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο 
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Σελίδα 27 

 

 

Είδος 
Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδας 
χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

Τεµάχια 
Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

 

Σύνολο µε 
ΦΠΑ(€) 

Φορητός 
Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής 
LAPTOP 

• ∆ιάσταση οθόνης >= 

16'' 

• Ανάλυση Οθόνης>= 

1920 x 1080  

• Επεξεργαστής >= 

i7-1260P (4.7 GHz) 

• Μνήµη >= 16GB 

• Σκληρός ∆ίσκος >= 

512GB M.2 SSD  

• Λειτουργικό 

Σύστηµα >= 

Windows 10 Pro 

GR/EN 64-bit  

• ∆ίκτυο Ethernet 10 / 

100 / 1000, Wi-Fi, 

Bluetooth 

• Web Camera >= 1.0 

Megapixels 

• Πρόσθετα: 

-Προεγκατεστηµένα 

Microsoft Office 365 

-Σύνδεση το δίκτυο του 

Windows Server της 

εταιρίας µε αντιστοίχιση 

δηµιουργία χρηστών, 

παραµετροποίηση και 

έλεγχος σωστής 

λειτουργίας. 

• Εγγύηση >= 3 έτη 
 

 1  

 

 





 

 

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
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Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιµή µονάδας 

χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Τεµάχια 
Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

 

Σύνολο µε 
ΦΠΑ(€) 

Πολυµηχάνηµα 
(Multifunction 
color printer) 

• Λειτουργίες Printer - 

Scanner - Copier – 

Fax 

• Τεχνολογία Inkjet ITS 

• Τύπος Εκτύπωσης 
Έγχρωµο 

• Μέγεθος χαρτιού Α4 

• Ανάλυση 

Εκτύπωσης(DPI) >= 

4800 x 1200 

• Ταχύτητα 

ασπρόµαυρης 

εκτύπωσης >= 37 

σελ./λεπτ. 

• Ταχύτητα έγχρωµης 
εκτύπωσης >= 23 

σελ./λεπτ. 

• Ανάλυση σάρωσης 
(DPI) >= 1200 x 2400 

• Σύνδεση USB 2.0 / 

Wireless / Ethernet 

• Εκτύπωση διπλής 
όψης ΝΑΙ 

• Αυτόµατη τροφοδοσία 

χαρτιού ΝΑΙ 

• Πρόσθετα: 

- Εγκατάσταση , 

παραµετροποίηση και 

έλεγχος σωστής 

λειτουργίας στον χώρο 

παράδοσης.  

-Αρχικά Αναλώσιµα 

13.300 σελίδες µαύρο, 

4.500 σελίδες έγχρωµο 

• Εγγύηση >= 3 έτη 
 

 1  

 





 

 

 

 

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
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Σελίδα 29 

 

Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδας 
χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Τεµάχια 
Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

 

Σύνολο µε 
ΦΠΑ 

Εκτυπωτής 
Α4 Laser 

• Τεχνολογία Laser 

• Μέγεθος χαρτιού Α4 

• Ταχύτητα 

Εκτύπωσης >= 15 

σελ/ λεπτό 

• Ανάλυση Εκτύπωσης 
600dpi 

• Σύνδεση USB 2.0 

• Εγγύηση 1 έτος και 
συµπεριλαµβάνεται 
καλώδια – µικρουλικά 

και εγκατάσταση στο 

χώρο µας 

 1  

 

 





 

 

 

 

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο 
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Σελίδα 30 

Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδας 
χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Τεµάχια 
Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

 

Σύνολο µε 
ΦΠΑ 

Εκτυπωτής 
Α4 Laser µε 
σταθερό 
κόστος 
χρήσης και 
αναλώσιµα 

• Τεχνολογία Laser 

• Τύπος Εκτύπωσης 
Μονόχρωµος 

• Μέγεθος χαρτιού Α4 

• Ανάλυση 

Εκτύπωσης(DPΙ) >= 

1200x1200dpi 

• Ταχύτητα Ασπρόµαυρης 
Εκτύπωσης >= 40 σελ./λεπτ. 

• Μνήµη >= 256MB; 

Maximum: 512MB 

• Γλώσσες Εκτύπωσης PCL5, 

PCLXL, PS, PCL6 

• Σύνδεση USB 2.0; Gigabit 

Ethernet   

• Εκτύπωσης διπλής όψης 
ΝΑΙ 

• Τροφοδοσία χαρτιού std 300 

φύλλα (1x 250 + 50MPT) 

• Μέση παραγωγικότητα 

1.500-3.500 σελίδες 

• Πρόσθετα 

- Εγκατάσταση , 

παραµετροποίηση και έλεγχος 

σωστής λειτουργίας στον χώρο 

παράδοσης.  

-Αρχικά Αναλώσιµα 10.000 

σελίδες µαύρο περιλαµβάνεται 

- Κόστος σελίδας 0,011 €+ΦΠΑ 

µετά για 10.000 σελίδες µε 

γνήσια αναλώσιµα (Πραγµατικό 

κόστος εκτύπωσης ανεξάρτητα 

από το ποσοστό κάλυψης) Οσο 

διαρκεί η εγγύηση σταθερό 

κόστος χρήσης του εκτυπωτή 

• Εγγύηση >= 3 έτη 

 1  

 

 





 

 

 

 

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο 
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Σελίδα 31 

Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδας 
χωρίς ΦΠΑ 

(€) 

Τεµάχια 
Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ(€) 

 

Σύνολο 
µε 

ΦΠΑ(€) 

Εκτυπωτής 
Α3 µε 
χαµηλό 
κόστος 
εκτύπωσης 

• Τεχνολογία Inkjet ITS 

(Ink Tank System) 

• Μέγεθος χαρτιού Α4 , 

Α3, Α3+ 

• Ταχύτητα 

Εκτύπωσης >= 30 

σελ/ λεπτό 

• Ανάλυση Εκτύπωσης 
5760 x 1440 

• Σύνδεση USB 2.0 

• Αναλώσιµα: 

 --

Συµπεριλαµβάνονται 
αρχικά αναλώσιµα για 

>3500 σελίδες µαύρο 

και >5000 σελίδες 
έγχρωµες 

-Σύστηµα 

αναπλήρωσης έως 
7000 σελίδες µε 
χαµηλό κόστος να 

αναφερθεί 

• Εγγύηση 3 έτη και 
συµπεριλαµβάνεται 

καλώδια – µικρουλικά  

• Εγκατάσταση , 

παραµετροποίηση και 
έλεγχος σωστής 
λειτουργίας στον 
χώρο παράδοσης.   

 1  

 

 

 

 





 

 

 

 

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» 

Σελίδα 32 

Είδος 
Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιµή µονάδας 

χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Τεµάχια 
Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Σύνολο 
µε 

ΦΠΑ(€) 

Σκληροί 
Εξωτερικοί 
∆ίσκοι 

• Χωρητικότητα >= 

2Tb 

• Σύνδεση USB 3.0 

• Εγγύηση 2 έτη 

τουλάχιστον 

 2  

 

 

Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδας 
χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Τεµάχια 
Σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 
(€) 

 

Σύνολο µε 
ΦΠΑ(€) 

Τηλεφωνικές 
συσκευές IP  
για σύνδεση 
µε 
υφιστάµενο 
IP 
Τηλεφωνικό 
Κέντρο 

• Οθόνη 132x64 pixel 

backlit graphical LCD 

display. 

• Προγραµµατιζόµενα 

πλήκτρα 3 XML 

programmable 

context-sensitive soft 

keys 

και 8 BLF keys   

 

• SIP Λογαριασµοί 
Έως 3 (3-line IP 

Phone) 

• HD Audio ΝΑΙ 

• Ethernet Port Dual-

switched Gigabit  

• POE ΝΑΙ 

• Εγγύηση 2 Χρόνια 

Εγγύηση Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας 

• Περιλαµβάνεται 
εγκατάσταση και 

παραµετροποίηση 

των συσκευών στο 

υφιστάµενο 

τηλεφωνικό δίκτυο 

 3  

 

 

 

 





 

 

 

 

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο 
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Σελίδα 33 

 

 

Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιµή µονάδας 

χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Τεµάχια 
Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Σύνολο µε 
ΦΠΑ(€) 

Προτζέκτορας 

• Τύπος Projector 3LCD 

• Ανάλυση >= 1280 x 800 

• Φωτεινότητα >= 3000 

Lumens 

• Φωτεινότητα 

Χρωµάτων CLO 

brightness >= 3000 

Lumens 

• Αντίθεση >=15.000:1 

• Αναλογία εικόνας 16:10 

• Χρόνος Ζωής Λάµπας 
σε κανονική 

λειτουργία >= 6000 

ώρες , 
Economy >=12000ώρες 

• Μέγιστη διαγώνιος 
οθόνης  >= 100''  

• Ήχος >=1x 5W 

• ∆ιασυνδέσεις HDMI 1.4, 

USB 2.0-A, USB 2.0 

τύπου B (µόνο για 

υπηρεσία) 

• Βάρος Έως 2.4 Kg 

• Πρόσθετα Τσάντα 

Μεταφοράς 

• Εγγύηση 2 έτη, 

τουλάχιστον 12 µήνες 

για λάµπα  

 1  

 

 

 





 

 

 

 

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
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Σελίδα 34 

Είδος 
Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

Ενδεικτική 
τιµή µονάδας 

χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

Τεµάχια 
Σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 
(€) 

Σύνολο µε 
ΦΠΑ(€) 

Οθόνη 
Προβολής 
Προβολικού 
µε τρίποδο 

• Μέγεθος 
Προβολής >= 240 

Χ 180 cm 

• ∆ιάσταση 120"   

• Μεταφερόµενα- 

Στήριξη Τρίποδο 

• Εγγύηση 1 έτος 
τουλάχιστον 

 1  
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