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2Ο ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

50100 ΚΟΖΑΝΗ  

Τηλ.: 2461051500 

FAX: 2461051550 

                           

                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(Αρ. Διακ.: 5/2020) 
 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ), προκηρύσσει συνοπτικό 

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, όπως ορίζεται στο Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Hardware» 

(επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, σαρωτών, εκτυπωτών, ups, μονάδες δίσκων και λοιπός 

εξοπλισμός υπολογιστών και διαφόρων μηχανημάτων γραφείου) (Αρ. Διακ.: 5/2020) προϋπολογισμού 

51.640,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) ή 64.033,60 € με Φ.Π.Α 24%   

Στην εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνονται: [α) επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (CPV: 30213300-

8), β) εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών (CPV: 30230000-0), γ) εκτυπωτές λέιζερ (CPV: 

30232110-8), δ) μονάδες αποθήκευσης μαγνητικών δίσκων (CPV: 30233130-1), ε) αδιάλειπτα 

τροφοδοτικά ρεύματος (CPV: 31154000-0), στ) διάφορα μηχανήματα γραφείου (CPV:30190000-7)] 

Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 123/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ (ΑΔΑ: 

6ΜΞΖΟΡΥΑ-ΝΣΤ). 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο «της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, 
μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016. 
 
Οι δαπάνες της εν λόγω προμήθειας χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους, είναι εγγεγραμμένες στον 

Προϋπολογισμό στον K.A.14-03. Σχετική δέσμευση ανάληψης της δαπάνης, Αρ. Πρ.: ΑΓΔ00163/21-

02-2020 με ΑΔΑ Ω2ΔΟΟΡΥΑ-1ΜΙ και ΑΔΑΜ 20REQ006323003. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών 
εγκατεστημένα : 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι 
Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την Τετάρτη 15/07/2020 και ώρα 11.00 

πμ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., που βρίσκονται στην Κοζάνη, στο 
2ο χιλ. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης.  

Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μέχρι τις 14/07/2020, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, με οποιονδήποτε τρόπο.  

Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ΄ ευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι την 

11:00 π.μ. της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της 
Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης στην Διεύθυνση www.deyakozanis.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθεύονται 
και από το γραφείο προμηθειών της ΔΕΥΑΚ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΤΙΔΗΣ 

http://www.deyakozanis.gr/
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                                                                                  ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ I Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ   

«Προμήθεια Hardware»  

(επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, ups, μονάδες δίσκων και λοιπός 

εξοπλισμός υπολογιστών και διαφόρων μηχανημάτων γραφείου) 

 
(Αρ. Διακ.: 5/2020) 

 
 

Προϋπολογισμός 51.640,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ή 64.033,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ        
 
                                                               

 α. Διακήρυξη του διαγωνισμού. 

                                                        

                                                       β. Παράτημα Α & Β 

 

                                                       γ. Τεχνική περιγραφή - Τεχνικές προδιαγραφές 

 

                                            δ. Τιμολόγιο  μελέτης και προϋπολογισμός μελέτης 

 

            ε. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

 
 
 
 
 
 

ΚΟΖΑΝΗ  ΙΟΥΛΙΟΣ  2020 
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2ο ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ 

  50100 ΚΟΖΑΝΗ  

  ΤΗΛ.: 2461051500 

  FAX:  2461051550 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ I Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

 

Η ΔΕΥΑ Κοζάνης,  έχοντας υπ όψη:  

Α. Τη με αριθ. 123 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΜΞΖΟΡΥΑ-ΝΣΤ) του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ προκήρυξης διαγωνισμού  

Β.  Τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΚ, στον οποίο υπάρχει πίστωση για το έτος 2020 

Γ.  Τις διατάξεις: 

 
1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  
2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
4. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις». 

5. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις». 

6. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

7. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στην Οδηγία 
2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

8. Του Ν.1069/1980 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Hardware» (επιτραπέζιων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, σαρωτών, εκτυπωτών, ups, μονάδες δίσκων και λοιπός εξοπλισμός 

υπολογιστών και διαφόρων μηχανημάτων γραφείου) (Αρ. Διακ.: 5/2020)  

  

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 51.640,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ή 64.033,60 € συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 24%.  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 

βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016. 

 

Η εν λόγω ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ θα ανατεθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1.    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

Ταχυδρομική διεύθυνση 2ο ΧΙΛ. Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Πόλη ΚΟΖΑΝΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 50100 

Τηλέφωνο 2461051500 

Φαξ 2461051550 
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Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  stoliop@deyakoz.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αθ. Τολιόπουλος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.deyakozanis.gr  

 
Ο διαγωνισμός εγκρίθηκε με την Υπ. Αριθ. 123/24-06-2020  απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ (ΑΔΑ: 

6ΜΞΖΟΡΥΑ-ΝΣΤ). 
 
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της 
Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης στην Διεύθυνση www.deyakozanis.gr. 

 
ΑΡΘΡΟ 2.  Αντικείμενο του διαγωνισμού / Προϋπολογισμός / Χρηματοδότηση 

Το αντικείμενο του συνοπτικού διαγωνισμού είναι η «Προμήθεια Hardware» (Αρ. Διακ.: 5/2020) και αφορά:  

“Την προμήθεια επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, σαρωτών, εκτυπωτών, ups, μονάδων 

δίσκων και λοιπού εξοπλισμού υπολογιστών και διαφόρων μηχανημάτων γραφείου)”. 
Προσφορές που αναφέρονται  σε μερική κάλυψη των ποσοτήτων δεν γίνονται δεκτές.  
Η επιτροπή διαγωνισμού θα ανακηρύξει ανάδοχο με  βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει της τιμής. 
Η εν λόγω προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης όπως περιγράφονται αναλυτικά στα 
τεύχη της παρούσης μελέτης, με υποχρέωση παράδοσης των υλικών στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., στο 2Ο χιλ. 
Ε.Ο. Κοζάνης Θεσ/κης. Απαίτηση να δοθεί τιμή για το σύνολο των ποσοτήτων. 

Προϋπολογισμός 51.640,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
Το ποσό της εν λόγω προμήθειας χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και είναι εγγεγραμμένο στον 

προϋπολογισμό με Κωδικούς 14-03. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια. Σχετική ανάθεση ανάληψης 

υποχρέωσης ΑΓΔ00163/21-02-2020 με ΑΔΑ Ω2ΔΟΟΡΥΑ-1ΜΙ και ΑΔΑΜ 20REQ006323003. 

 
Αναλύεται δε, ως εξής : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € 

1. Προμήθεια προσωπικού υπολογιστή - κατηγορία 1 4.800,00 

2. Προμήθεια προσωπικού υπολογιστή - κατηγορία 2 28.000,00 

3. Προμήθεια οθόνης 24" 2.550,00 

4. Προμήθεια εκτυπωτή A4 color duplex Ethernet 
  

900,00 

5. Προμήθεια εκτυπωτή A4 mono duplex Ethernet 
  

1.600,00 

6. Προμήθεια εκτυπωτή A3 color duplex Ethernet 
  

2.100,00 

7. Προμήθεια UPS 800VA 
  

1.000,00 

8. Προμήθεια UPS 1500VA 
  

2.400,00 

9. Προμήθεια switch/router  24 x 1 Gb, 4 x SFP+, POE 
  

2.280,00 

10. Προμήθεια switch/router  16 x SFP+ ports, 10Gb 
  

400,00 

11. Προμήθεια καλωδίων SFP+ 
  

440,00 

12. Προμήθεια KVM 16 ip ports, καλώδια 
  

1.200,00 

13. Προμήθεια ασύρματων access point 
  

770,00 

14. Προμήθεια NAS 6 HDD 
  

2.400,00 

15. Προμήθεια SSD 256MB 
  

800,00 

16, Προμήθεια laser barcode reader 
  

200,00 

     

   
Γ. ΣΥΝΟΛΟ 51.640,00  

   

ΦΠΑ 24% 12.393,60  

   

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 64.033,60  

      

      Τα CPV της εν λόγω προμήθειας είναι: [α) επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (CPV: 30213300-8), β) 

εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών (CPV: 30230000-0), γ) εκτυπωτές λέιζερ (CPV: 30232110-8), 

δ) μονάδες αποθήκευσης μαγνητικών δίσκων (CPV: 30233130-1), ε) αδιάλειπτα τροφοδοτικά 

ρεύματος (CPV: 31154000-0), στ) διάφορα μηχανήματα γραφείου (CPV:30190000-7)] 

http://www.deyakozanis.gr/
http://www.deyakozanis.gr/
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ΑΡΘΡΟ 3.    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ 

1. Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών και η πλήρης εγκατάσταση θα γίνει εντός τριών (3) μηνών από 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η παράδοση τους και η πλήρης ένταξή τους στο πληροφοριακό 
σύστημα της ΔΕΥΑΚ, θα γίνει με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, στα γραφεία της ΔΕΥΑ 
Κοζάνης στο 2Ο χιλ. ΕΟ Κοζάνης Θεσσαλονίκης και στην αποθήκη περιοχή Κασλά.  
Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της σύμβασης μέχρι τρείς μήνες μέσα στον αρχικό 
προβλεπόμενο προϋπολογισμό. 
 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 
προϋποθέσεις : 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά 
από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον 
συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται 
στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού 
αιτήματος του προμηθευτή. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 
συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος 
Η προμήθεια και εγκατάσταση των ειδών θα γίνει εντός τριών (3) μηνών από την ημέρα υπογραφής της 
σχετικής σύμβασης προμήθειας. Σε περίπτωση που τα είδη δεν παραδοθούν  όπως παραπάνω ή αυτά δεν 
είναι καλής ποιότητας (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές), κατόπιν ελέγχου η ΔΕΥΑΚ μπορεί να 
επιβάλλει κυρώσεις  και πρόστιμα σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. 

2. Η  ΔΕΥΑΚ διατηρεί το δικαίωμα:  
(α) Κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
(β) Ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων 
και των τεχνικών προδιαγραφών 
(γ) Ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 
εφόσον συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής 
(δ) Οριστικής ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
(ε) Ματαίωσης και επανάληψης του διαγωνισμού όταν υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται 
αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων 
διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και 
επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι 
παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση  της τιμής.  
στ) Η  ΔΕΥΑΚ διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, 
παράλληλα με την ακύρωση ή τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε 
φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 269. 
ζ) κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό 30% ή για 

μικρότερη όχι όμως λιγότερο του 50% για την προμήθεια των ειδών, εντός της εγκεκριμένης δαπάνης. 

3. O προμηθευτής δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση αναθεωρήσεως των τιμών, για τυχόν υπερτίμηση των 
υλικών από οποιαδήποτε αιτία, ή σε περίπτωση αλλαγής του είδους λόγω κατάργησής του, υποχρεούται να 
φέρει το νέο είδος στην ίδια τιμή με το παλιό, ή αποζημιώσεως στην περίπτωση που δεν απορροφηθεί 
ολόκληρη η ποσότητα κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης καθ’ ότι η ΔΕΥΑΚ δεν υποχρεούται να 
απορροφήσει το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της προμήθειας. 
 

ΑΡΘΡΟ 4.    ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
1.   Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του 

ν. 4412/2016: 
(α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 

αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη. 
(β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη ή άλλο χώρο του δικαιούχου. 
(γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 
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 (δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
2. Η τιμή της δημοπρασίας που θα προταθεί, θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης προμήθειας που θα υπογραφεί. 
3. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη, εισφορές, τα έξοδα δημοσίευσης, το 

χαρτόσημο του ιδιωτικού συμφωνητικού, την μεταφορά και εκφόρτωση των υλικών και 1) κράτηση 0,07% 
βάσει του άρθρου 375 του Ν. 4412/2016 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, 2) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και  κρατήσεων  της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)1, τυχόν κρατήσεις υπέρ 
τρίτων ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση προκύψει κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για 
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που ορίζεται στην προκήρυξη και τα τεύχη αυτής. Οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

4.  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την αναθέτουσα αρχή (ΔΕΥΑΚ). 
5. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ, η 

εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των ειδών και 
ολοκλήρωση όλων των εργασιών. 

6. Δεν είναι δυνατόν η αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επιπλέον καταβολή    
αποζημιώσεως σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. 

7. Το πρώτο χρηματικό ένταλμα θα πληρωθεί μετά την θεώρηση του από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 

ΑΡΘΡΟ 5.    ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1.Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε : 

α) ένα κράτος - μέλος της Ένωσης ή β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω ΣΔΣ ή δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και 
έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση. 

και ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 
 

Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή 
την αίτηση συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής 
της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  
Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη 
ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία από την Αναθέτουσα Αρχή για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
σύμβασης. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 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 
Για να γίνουν δεκτοί οι παραπάνω συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
συμμετοχής του άρθρου 10 των όρων διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων της 
ελληνικής νομοθεσίας ή αντίστοιχα της νομοθεσίας του κράτους - μέλους, και να πληρούν όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την προμήθεια των υλικών.  
 

ΑΡΘΡΟ 6.   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ - ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ  
1. Τα συμβατικά τεύχη απαρτίζουν ένα ενιαίο συμβατικό σύνολο και με βάση αυτά θα γίνει η ανάθεση και η 

πραγματοποίηση της προμήθειας των υλικών καθαριότητος. 
2.  Οι συμβατικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα προκύπτουν από την συνδυασμένη ερμηνεία τους. Η σειρά 

ισχύος των συμβατικών τευχών, σε περίπτωση που οι όροι που περιέχονται σε αυτά δεν συμφωνούν 
μεταξύ τους καθορίζεται να είναι η παρακάτω : 

 Διακήρυξη του διαγωνισμού. 

 Παράτημα Α & Β 

    Τεχνικές προδιαγραφές 

    Τιμολόγιο μελέτης  Προϋπολογισμός 

    Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που  περιλαμβάνει την προσφερόμενη τιμή μονάδος και τον 

προϋπολογισμό 

3. Τα έγγραφα που θα συνοδεύουν το συμφωνητικό και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος αυτής με τη 

σειρά ισχύος είναι: α) Η παρούσα Διακήρυξη β) Η Τεχνική Έκθεση της μελέτης γ) Η προσφορά του 

ενδιαφερόμενου. 

                                                           
1 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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4. Όλων πάντως των παραπάνω συμβατικών τευχών υπερισχύει η σύμβαση (συμφωνητικό) προμήθειας 

που θα υπογραφεί από τον ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 7. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Έντυπα Διακήρυξης με τις προϋποθέσεις και όρους συμμετοχής και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να προμηθεύονται από το Γρ. Προμηθειών οδός 2ο χιλ. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης Κοζάνη 50100, τηλέφωνα 

2461051500, 51540, 51537 φαξ 2461051550 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 8.00 έως 14.00.  
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της 
Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης στην Διεύθυνση www.deyakozanis.gr. από όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα 
παραλαμβάνουν χωρίς χρέωση. 

Η παρούσα, μαζί με τα τεύχη της μελέτης, θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λήψη των εντύπων από το ΚΗΜΔΗΣ ή από τον δικτυακό τόπο της ΔΕΥΑK, 

οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι προτίθενται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, να 

γνωστοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία τους στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη 

διεύθυνση: stoliop@deyakoz.gr ή vpesli@deyakoz.gr προκειμένου –να λαμβάνουν άμεσα -

εφόσον απαιτηθεί-ανακοινώσεις, διευκρινίσεις κλπ για τον διαγωνισμό. 

7.1 Διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών αυτές παρέχονται τέσσερις (4) τουλάχιστον μέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή 
διευκρινίσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
Μετά την υποβολή και αποσφράγιση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς. 

7.2 Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 8.    ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 
της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 
3. Σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. β του Ν.4412/2016 ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση 
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης.  

http://www.deyakozanis.gr/
mailto:stoliop@deyakoz.gr
mailto:vpesli@deyakoz.gr
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4. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου παράδοσης. 
5. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 9. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει, όλα όσα 

καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο γενικός αυτός κυρίως φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αναφέρει τα πιο 
κάτω στοιχεία : 
-Τη λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής. 
-Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας, που απευθύνεται. 
-Τον τίτλο της διακήρυξης. 
-Τον αρ. της διακήρυξης  
-Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
-Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και e-mail). 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ 

---------------------------------------------------------------------------------- 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: (Αρ. Διακ.: 5/2020) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 15/07/2020 και ώρα 11:00 
Ο φάκελος αυτός ΘΑ περιέχει μέσα, ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, ως εξής: 

 

Τον «Φάκελο 1 Δικαιολογητικών Συμμετοχής- τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:  
 

Α) Φάκελος 1 Δικαιολογητικών Συμμετοχής ο οποίος περιέχει (κατά προτίμηση με την σειρά την 

οποία αναγράφονται εδώ): 

 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. (Άρθρο 80), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. (Άρθρο 73) 
 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνονται Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
(Άρθρο 73 και 80)  
 
Στην περίπτωση συνεταιρισμών, το απόσπασμα ποινικού μητρώου προσκομίζεται για τον πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  
 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόμοια διαδικασία (Άρθρο 73 και 80). 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το έγγραφο ή πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου, ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. (άρθρο 73 και 80)  
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Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. (Άρθρο 80) 
***Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραγράφων (ii) και (iii) 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό  
 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης εάν πρόκειται για 
αλλοδαπούς ή εγκατεστημένους την αλλοδαπή), με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά του. Πιο συγκεκριμένα για τον παρόν διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό 
αρμοδίας αρχής ότι ο διαγωνιζόμενος  έχει δικαίωμα εμπορίας και διακίνησης των ειδών  ή αντίγραφο άδειας 
άσκησης επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την οποία προκύπτει το παραπάνω δικαίωμα. 
Τo πιστοποιητικό του επιμελητηρίου σε περίπτωση ενώσεως ή συνεταιρισμού υποχρεούται να το 
προσκομίσει μόνο ο ένας από του μετέχοντες. 

 

Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή σε περίπτωση που δεν εκδίδεται το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
υπεύθυνη δήλωση ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου όπου βεβαιώνονται οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του νομικού προσώπου, όπως το ΦΕΚ 
ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο 
ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα 
που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, 
αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 
άλλου νομικού προσώπου. (Άρθρο 93) 
 

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 
δηλώνονται : 

     (α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.   
     (β) Εάν έχει επιβληθεί στο συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από  διαγωνισμούς, με αμετάκλητη 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμοδίου για θέματα καταπολέμησης Διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων (Άρθρο 74) 

 (γ) Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του (Άρθρο 73) 
     (δ) Ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται για 
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν 
έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές (Άρθρο 73) 

     (ε) Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως.  
     (στ) Ότι αποδέχονται την ισχύ της προσφοράς για 90 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
 
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την 

προσφορά το παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν με την προσφορά, δηλώσεις, αναφορές, εκθέσεις κ.λ.π. θα είναι 
υπογεγραμμένα από τον διαγωνιζόμενο, ή σε περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
αυτών. Σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της ένωσης είτε 

από διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπρόσωπο. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή 

του διαγωνιζόμενου απορρίπτονται. 
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί 

στην ΔΕΥΑΚ σε πρόσφατο διαγωνισμό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην 

προσφορά σχετικά με αυτό. 
Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα δικαιολογητικά συμμετοχής ή η προσκόμιση 
δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον 
υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερομένου από το διαγωνισμό.  
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Β) Το φάκελο της τεχνικής προσφοράς  

Β1. Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", στον οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη 

στοιχεία του διαγωνιζόμενου και η επιγραφή «Β1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, σαρωτών, εκτυπωτών, ups, μονάδες δίσκων και λοιπός 

εξοπλισμός υπολογιστών και διαφόρων μηχανημάτων γραφείου ”  (Αρ. Διακ.: 5/2020) και θα 
περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα στο τεύχος της Μελέτης τεχνικά στοιχεία, χαρακτηριστικά και σχέδια του 
προσφερόμενου είδους. 

     Θα πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται πλήρης κατάλογος με τα παρακάτω υλικά που συμμετέχει ο 
διαγωνιζόμενος στο διαγωνισμό. 

 

Α/Α Είδος 

Ποσότητα - 
Τεμάχια 

1. Προμήθεια προσωπικού υπολογιστή - κατηγορία 1       4 

2. Προμήθεια προσωπικού υπολογιστή - κατηγορία 2     35 

3. Προμήθεια οθόνης 24"     17 

4. Προμήθεια εκτυπωτή A4 color duplex Ethernet       1 

5. Προμήθεια εκτυπωτή A4 mono duplex Ethernet       4 

6. Προμήθεια εκτυπωτή A3 color duplex Ethernet       1 

7. Προμήθεια UPS 800VA     10 

8. Προμήθεια UPS 1500VA       4 

9. Προμήθεια switch/router  24 x 1 Gb, 4 x SFP+, POE       6 

10. Προμήθεια switch/router  16 x SFP+ ports, 10Gb       1 

11. Προμήθεια καλωδίων SFP+     11 

12. Προμήθεια KVM 16 ip ports, καλώδια       1 

13. Προμήθεια ασύρματων access point     11 

14. Προμήθεια NAS 6 HDD       1 

15. Προμήθεια SSD 256MB     20 

16, Προμήθεια laser barcode reader       2 

 
Εξυπακούεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν για την προσφορά που θα κατατεθεί  και οποιαδήποτε έλλειψη θα 
αποτελέσει αιτία αποκλεισμού.  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς  θα πρέπει να δηλώσουν: 
Τις κυριότερες συμβάσεις που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών.  
Κατάσταση των μεγαλύτερων πελατών,  εάν για λόγους εμπιστευτικότητας δεν είναι εφικτή η αποστολή των 
πελατών ονομαστικά τότε ο κλάδος δραστηριοποίησης τους επαρκεί. 
 

2) Τον Φάκελο 2  -  Οικονομικής Προφοράς  
O φάκελος αυτός θα είναι σφραγισμένος θα περιέχει : 
Συμπληρωμένο από τον διαγωνιζόμενο τον πίνακα προσφερομένων τιμών μονάδος του τιμολογίου 
προσφοράς και προϋπολογισμού προσφοράς της προμήθειας. 

 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 
από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών (Επιτροπή  
Διενέργειας του διαγωνισμού), κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.  
Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση 
της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αριθμητικής και ολόγραφης τιμής στην οικονομική προσφορά λαμβάνεται 
υπόψη η ολόγραφη και η Επιτροπή διορθώνει την προσφορά σύμφωνα με την ολόγραφη, επίσης 
διορθώνονται σφάλματα στα γινόμενα και τα αθροίσματα του συμπληρωμένου εντύπου προϋπολογισμού της 
οικονομικής προσφοράς, ο οποίος ισχύει όπως διορθώθηκε. 

Προσφορές που αναφέρονται σε μερική κάλυψη των ποσοτήτων και όχι στο σύνολο των 

εκτυπωμένων ποσοτήτων, δεν γίνονται δεκτές και αποκλείονται. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.  

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται από τον διαγωνιζόμενο ή σε περίπτωση νομικών 
προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Οι προσφορές ενώσεων προμηθευτών υπογράφονται 
υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπρόσωπο.  
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Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου απορρίπτονται.. 
 

Οι ως άνω ξεχωριστοί φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

1. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές, ή προσφορές που περιλαμβάνουν μέρος της προμήθειας δεν 
γίνονται δεκτές  και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   

2. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς 
να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

3. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να απαιτείται μετάφραση. 
 

ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 90 ημέρες από την επομένη της 
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες αποδέχονται να παρατείνουν την 
προσφορά τους.  
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν 
από τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.  
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  
3. Η αποστολή της προσφοράς συνεπάγεται ότι ο κάθε διαγωνιζόμενος δηλώνει και αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα την παραπάνω χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς του καθώς και ότι αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 
4. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

 
ΑΡΘΡΟ 11. ΤΟΠΟΣ  -   ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

2ο χιλ. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, Ισόγειο, 

Γρ. Προμηθειών 
15-07-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00 πμ 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν επί ποινή αποκλεισμού, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΚ μέχρι τις 

14-07-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, με οποιονδήποτε τρόπο.  
 
Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ΄ ευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι την 
11:00π.μ. της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

Προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΚ εκπρόθεσμα ή 
κατατίθενται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται και 
επιστρέφονται σ' αυτούς που τις υπέβαλαν, ως εκπρόθεσμες. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 
Στο διαγωνισμό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί 
τους, ενώπιον αρμόδιας δημόσιας επιτροπής. 
 

ΑΡΘΡΟ 12.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 

 
Όσοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με απ’ ευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας σύμφωνα με το Άρθρο 11. 
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζομένων από τον ίδιο εκπρόσωπο.  
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Τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επιδώσουν την προσφορά στην Επιτροπή Διαγωνισμού πρέπει 
να έχουν μαζί τους αποδεικτικά της ταυτότητάς τους (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, κ.λ.π.) τα οποία θα 
επιδείξουν στην παραπάνω Επιτροπή. 
Η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει μισή ώρα πριν από την αναφερόμενη παραπάνω ώρα λήξης και θα 
συνεχισθεί μόνο σε περίπτωση που εξακολουθεί η παράδοση χωρίς διακοπή προσφορών από 
διαγωνιζόμενους. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν ή να 

αξιολογηθούν αντιστοίχως.  
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποσφραγίζει δημόσια, παρουσία των διαγωνιζομένων, ή των 
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του κατά  την ημερομηνία του διαγωνισμού τον κυρίως φάκελο 
(φάκελο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) και καταγράφει τους διαγωνιζόμενους σε πρακτικό. Στο πρακτικό αυτό αναγράφεται 
η τυχόν επίδοση της προσφοράς  χωρίς την προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων (φακέλων), πράγμα 
που κάνει την προσφορά απαράδεκτη.  
Αφού περάσει η ώρα που ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι έληξε η παράδοση 
των προσφορών, αναγράφεται τούτο στα πρακτικά και απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των 
προσφορών μεταγενέστερα με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού.  

Στην συνέχεια  
α) Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια, αρχίζει ο έλεγχος 
των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και του φακέλου της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η 
τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Κατά σειρά επιδόσεως των προσφορών αναγράφονται στο πρακτικό 
δημοπρασίας τα έγγραφα που περιέχονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά μεν αλλά κατά τρόπο που να 
εμφανίζει σαφώς το σύμφωνο ή μη προς τους όρους της διακήρυξης, σε επήκοο των παρισταμένων.  
β) Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης  ακολουθεί η αποσφράγιση 
των οικονομικών προσφορών (αυτών που τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και αυτά της τεχνικής 
προσφοράς είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και δεν έχουν απορριφθεί) και η ανακοίνωση των 
επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταγράφονται στο ίδιο πρακτικό.  
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίστηκαν 
στην διακήρυξη, και το υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα επιφυλασσομένων 
των διατάξεων του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

 
Σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/2016 ένσταση κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
κατατεθεί ενώπιον της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. 
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το 
ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, κατόπιν γνωμοδότησης του 

αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Ενστάσεων), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο 

της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 
υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 
παράβολο αυτό είναι δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής , αν η ένσταση γίνει 
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της 
παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης 
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο 
π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων 
του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από 
γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).» 
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ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π. επί αποδείξει. 
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εμπροθέσμως 
κηρύσσεται έκπτωτος. (Σχ. Άρθρο 316 ν. 4412/2016) 
 

ΑΡΘΡΟ 15. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
1. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 
2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 
αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

3. Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας θα γίνει από το Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής (ΔΕΥΑΚ) 
όπως προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

4. Η δημοπρασία δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά της από την Αναθέτουσα Αρχή (ΔΕΥΑΚ).  
 

ΑΡΘΡΟ 16. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
 
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση 
συντάσσεται με βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η 
δημοπρασία, της διακήρυξης και της σχετικής μελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.  
Η σύμβαση υπογράφεται για την ΔΕΥΑΚ από τον Πρόεδρο και για τον Ανάδοχο από τον ίδιο ή νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Κατά την σύνταξη της δημόσιας σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 334 του Ν.4412/2016 ήτοι: α) οι διατάξεις του παρόντος, β) οι όροι της σύμβασης και γ) 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας καθώς και οι όροι του άρθρου 335 του Ν.4412/2016.  
Επισημαίνουμε ότι ο ανάδοχος θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να διαθέτει τεχνικό τμήμα πλήρως στελεχωμένο 
στην Κοζάνη.  
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης η υποστήριξη θα πρέπει να είναι άμεση με φυσική παρουσία και 
εντός μίας (1) ώρας από την αναγγελία του προβλήματος. 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β΄ του 
παρόντος βιβλίου.  
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της 
διακήρυξης, της μελέτης, της προσφοράς ή της σύμβασης Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. λόγω ποινικής ρήτρας.  
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείμενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν δεν 
είναι δυνατό να ληφθεί υπ’ όψη με οποιονδήποτε τρόπο για την ερμηνεία των όρων αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 17. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 

Α. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών και εργασιών θα γίνει εντός τριών (3) μηνών στα γραφεία της 
ΔΕΥΑΚ, στο 2Ο χιλ. Κοζάνης Θεσσαλονίκης  και θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 
προϋποθέσεις: 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά 
από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον 
συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται 
στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού 
αιτήματος του προμηθευτή. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 
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συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
Η παραλαβή γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, που ορίζεται από την 
ΔΕΥΑΚ σύμφωνα με το Άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.  
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος.  
Μετά το πέρας των ελέγχων η επιτροπή παρακολούθησης  και παραλαβής θα συντάξει οριστικό πρωτόκολλο 
παραλαβής (ή απόρριψης) των υλικών.  
Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την ανωτέρω επιτροπή, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο αρ. 
208 του ν. 4412/2016. 
Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής του υλικού αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του 
υλικού. (Άρθρο 209) 
Για την κανονική και εύρυθμη εκτέλεση της προμήθειας καθώς και την παραλαβή τους, θα πραγματοποιείται 
μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο από την σύμβαση. Κατά την παράδοση και παραλαβή ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να προσκομίζει ενυπόγραφο τιμολόγιο αγοράς, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς η ποσότητα 
του υλικού, η ημερομηνία προσκόμισης, η ποσότητα και αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία, το χώρο υποδοχής του υλικού και την επιτροπή 
παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες νωρίτερα. 
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του είδους εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 207 του ν. 4412/2016 
περί επιβολής κυρώσεων. 
Σε περίπτωση λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, 
ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε μέρος που θα υποδειχτεί. 
 

ΑΡΘΡΟ 18.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (Άρθρο 203) 
 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 
Α) εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε στην πρόσκληση 
από την αναθέτουσα αρχή 
Β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε. 
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, 
με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 19. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΕΞΟΔΑ 

 
1. Η παρούσα θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ και Περίληψη της παρούσας διακήρυξης άπαξ σε μία ημερήσια 

νομαρχιακή εφημερίδα και θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος 
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α Κοζάνης, www.deyakozanis.gr. Σύμφωνα με τον Ν. 3548/2007, 
οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής 
θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον ανάδοχο, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.  

2. Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του 
Δήμου/Νομικού Προσώπου. Τον ίδιο βαρύνουν οι πάσης φύσεως κρατήσεις. 

3. Δεν είναι δυνατόν η αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επιπλέον καταβολή 
αποζημιώσεως σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 20.   ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 
1.  Η υποβολή και μόνον της προσφοράς των διαγωνιζομένων αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι έλαβαν γνώση 

της Διακήρυξης αυτής, όλων των συμβατικών τευχών δημοπράτησης και είναι γνώστες της φύσης και των 
συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας και του τόπου παράδοσής των. 

2.  Αν η δημοπρασία αυτή ακυρωθεί ή δεν εγκριθεί για οποιοδήποτε λόγο το αποτέλεσμα της σύμφωνα με το 
άρθρο 317 του Ν. 4412/2016, κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν δικαιούται οποιαδήποτε 
αποζημίωση. 

http://www.deyakozanis.gr/
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3. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 
στο προοίμιο της Διακήρυξης, όπως ισχύουν. 

 

ΚΟΖΑΝΗ  ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την υπ’ αριθμ 123/2020 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ 

 

 

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΤΙΔΗΣ 
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2ο ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

50100 ΚΟΖΑΝΗ  

Τηλ.  2461051500 

FAX  2461051550 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. ….. 
Στη Κοζάνη σήμερα                     στο γραφείο ….. 
 

1)Η Δημοτική Επιχείρηση ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης, με έδρα το 2ο χιλ. Κοζάνης Θεσσαλονίκης, 
50100 Κοζάνη, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της  κ. Κωνσταντίνο Κυτίδη, 

2) Η εταιρεία ..............................., Α.Φ.Μ………., που εκπροσωπείται νόμιμα από τον .................. 
συμφώνησαν μεταξύ τους τα εξής : 
 
Στις (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) έγινε από αρμόδια επιτροπή συνοπτικός διαγωνισμός 
ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής, σύμφωνα με τη διακήρυξη αρ. 5/2020 για την ανάδειξη αναδόχου «προμήθειας λογισμικού». 
Ανάδοχος αναδείχθηκε σύμφωνα με την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής Αριθ. Συν. ........................ ο 
δεύτερος συμβαλλόμενος, .................., για το σύνολο της προμήθειας. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:  € ……………………………… χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει στο δεύτερο την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας, σύμφωνα 
με τους όρους της διακήρυξης αρ. 5/2020 και της προσφοράς του δεύτερου συμβαλλόμενου που όλα 
αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του συμφωνητικού αυτού και υποχρεώνουν τα δύο μέρη. 

Όλοι οι όροι της διακήρυξης και της προσφοράς αποτελούν ουσιώδεις όρους του παρόντος και σε 
περίπτωση παράβασης εκ μέρους του δεύτερου συμβαλλόμενου, το πρώτο μέρος δικαιούται, πέραν των 
προβλεπόμενων από το νόμο ποινών, να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω και 
αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας αυτής εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, 
αναγνωρίζοντας ότι όλοι οι όροι του παρόντος και της διακήρυξης είναι κύριοι και βασικοί. 

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για 

μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό 30% για την προμήθεια των υλικών, εντός της εγκεκριμένης 

δαπάνης. 
 
Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν το δεύτερο συμβαλλόμενο. 
 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο αντισυμβαλλόμενος προμηθευτής κατέθεσε την με 

αριθμ. …………….. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ……………., η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016 για το ποσό των ………… ισχύος αορίστου χρόνου ή να ισχύει τουλάχιστον δύο 
(2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης (σύμφωνα με τα οριζόμενα του Παραρτήματος Β΄ 
της διακήρυξης 5/2020 

Η εγγύηση αυτή θα καταπίπτει υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με μονομερή της δήλωση προς τον εκδότη και 
χωρίς δικαστική διάγνωση της διαφοράς σε περίπτωση που με απόλυτη κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. η σύμβαση δεν 
έχει εκτελεστεί εμπρόθεσμα ή σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. 

Σε αυτήν την περίπτωση με απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., στο δεύτερο συμβαλλόμενο μπορούν να 
επιβληθούν και οι ποινές που προβλέπονται από το Ν. 4412/2016. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την 
επιτροπή παραλαβής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη. 

Ο χρόνος οριστικής παραλαβής των συμβατικών υλικών από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται σε 
…………………….. ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία παράδοσης. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, η 
ανάδοχος εταιρεία βαρύνεται με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου επί του καθαρού ποσού (προ 
Φ.Π.Α.) και με κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.. 

 
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού. 
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Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 4 του 
Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138 τ Α’), εκτός εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία και σε ευθύνη 
εξωεπιχειρησιακών φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία πληρωμής 

Για κάθε διαφορά από τη σύμβαση αυτή, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Κοζάνης.  

 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Ο Ανάδοχος 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β ΄  

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ω Ν  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   ………………  
   ΕΥΡΩ. …………………… 
Προς 
………. 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 
 
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 
των ΕΥΡΩ.…………………(και ολογράφως) …………..………..στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή 
μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση…………………………………………για την 
καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό 5/2020 σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη 
προμήθεια ……………………………………(αρ. διακήρυξης 5/2020) προς κάλυψη αναγκών του 
…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής. 
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.- 
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Γ. Τεχνική περιγραφή - Τεχνικές προδιαγραφές 

 
Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΚ, όπως θα 
υποδειχθεί από την επιχείρηση. Η ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον πληροφοριακό σύστημα και στο δίκτυο 
της επιχείρησης θα περιλαμβάνει την δημιουργία λογαριασμών στο σύστημα, την μεταφορά από τους 
παλαιότερους υπολογιστές των αρχείων δεδομένων του κάθε χρήστη (email, data κλπ), στη δημιουργία 
ομοιογενούς περιβάλλοντος εργασίας για κάθε θέση εργασίας, στην επιτόπου εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση των προγραμμάτων που θα πρέπει να εγκατασταθούν όπως αυτά θα ορισθούν από την 
επιχείρηση (ms office, DSS software, autocad, deep freeze κλπ), στον έλεγχο απόδοσης του κάθε 
συστήματος, στη δημιουργία images για κάθε υπολογιστή. Επίσης εκτός των υπολογιστών της προμήθειας 
της παρούσας διακήρυξης, θα γίνει εγκατάσταση των SSD δίσκων στους παλαιότερους υπολογιστές καθώς 
και εγκατάσταση του ανωτέρου software σε κάθε έναν από αυτούς. Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν κατά 
μέσο όρο, περίπου 5 ώρες για κάθε θέση εργασίας. 
Η εκτίμηση οποιουδήποτε προβλήματος πρέπει να είναι άμεση (εντός της ημέρας) και το ίδιο και η 
ανταπόκριση. Η υποστήριξη κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα πρέπει να είναι άμεση με φυσική 
παρουσία και εντός μίας (1) ώρας από την αναγγελία του προβλήματος, η οποία θα γίνεται είτε τηλεφωνικά, 
είτε με email είτε με fax. Η υποστήριξη για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος που θα προκύψει κατά 
την περίοδο εγγύησης (η οποία ορίζεται σε δύο έτη, εκτός αν άλλως αναφέρεται στις αναλυτικές 
προδιαγραφές παρακάτω), αφορά στην επιτόπου εκτίμηση κάθε είδους προβλήματος εντός μίας ώρας, στην 
επιτόπου επίλυση αν είναι εφικτό, στην αντικατάσταση του εξοπλισμού που καλύπτεται από την εγγύηση από 
τα γραφεία της επιχείρησης ή τους άλλους χώρους της ΔΕΥΑΚ (αποθήκες, αντλιοστάσιο, βιολογικοί κλπ), και 
παράδοση στο χώρο όπου παραλήφθηκε ο εξοπλισμός. Τα προβλήματα που προέρχονται από κακό 
χειρισμό, πτώση ή αποτέλεσμα έντονων καιρικών φαινομένων, δεν ισχύει η εγγύηση. Επίσης θα 
περιλαμβάνει και όσες επισκέψεις απαιτηθούν επιπλέον, για επιτόπου παροχή υπηρεσιών ή παροχής 
υποστήριξης σχετικών με την εν λόγω προμήθεια. Συνολικά μετά την παράδοση και λειτουργία του υπό 
προμήθεια εξοπλισμού θα απαιτηθούν εβδομήντα (70) ώρες παροχής υποστήριξης, οι οποίες και θα 
παρασχεθούν σταδιακά. 
 
 

Αναλυτικές προδιαγραφές 

1. Προσωπικός υπολογιστής – κατηγορία 1 

Επώνυμος υπολογιστής, κουτί small factor form, αθόρυβο τροφοδοτικό, επεξεργαστής i7 9500 series 
τουλάχιστον 3,0GHz, RAM  16 GB DDR4 σε ένα bank, επεκτάσιμη RAM μέχρι 64GB, SSD τουλάχιστον 512 
GB τύπου M.2 class 40 τουλάχιστον,  δεύτερος HDD 1 TB, low profile κάρτα γραφικών χαμηλής στάθμης 
θορύβου με δύο εξόδους display port, μνήμη 4GB DDR4, βασισμένη ενδεικτικά στο chip gtx1650 GeForce ή 
αντίστοιχο, επιπλέον δύο καλώδια display port σε VGA , DVD-RW,  1 GB nic card, εγγύηση 5 έτη on site next 
business day για όλα τα μέρη, ηχεία 2.1 10W, keyboard και  optical mouse, τουλάχιστον 8 USB θύρες, 1x 
USB 3.1 Gen 2 Type C with PowerShare, serial 9 pin port. Λειτουργικό σύστημα ms windows10 prof 64bit. 
Εγκατάσταση και παραμετροποίηση σύμφωνα με τους γενικούς όρους της προκήρυξης. 
 
 

2. Προσωπικός υπολογιστής – κατηγορία 2 

Επώνυμος υπολογιστής, κουτί small factor form, αθόρυβο τροφοδοτικό, επεξεργαστής i5 9500 series 
τουλάχιστον 3,0GHz, RAM  8 GB DDR4 σε ένα bank, επεκτάσιμη RAM μέχρι 32GB, SSD τουλάχιστον 240 
GB τύπου M.2 class 35 τουλάχιστον,  κάρτα γραφικών χαμηλής στάθμης θορύβου με εξόδους display port και 
HDMI, DVD-RW,  1GB nic card,  εγγύηση 5 έτη on site next business day για όλα τα μέρη, ηχεία 10W, 
keyboard και  optical mouse, τουλάχιστον 6 USB θύρες. Επιπλέον καλώδιο display port σε VGA. Λειτουργικό 
σύστημα ms windows10 prof 64bit. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση σύμφωνα με τους γενικούς όρους 
της προκήρυξης. 
 
 

3. Οθόνη 24”  

Οθόνη 24 ιντσών full hd, αναλογία 16:9, τύπος LED, απόκριση <9ms, αντίθεση τουλάχιστον 1000:1, 
συνδέσεις VGA και display port και HDMI, με τουλάχιστον 3 USB ports, πιστοποιήσεις TCO, Energy saver, 
TUV. Λειτουργίες tilt και swivel, ελάχιστο ρυθμιζόμενο ύψος με τη βάση 37 cm. Να συνοδεύονται με τα 
αντίστοιχα καλώδια σύνδεσης με υπολογιστή. Εγγύηση τρία έτη next business day. 
 

4. Εκτυπωτής A4 color duplex Ethernet   

Εκτυπωτής color μεγέθους A4, τεχνολογίας inkjet με τουλάχιστον 700 ακροφύσια ανά χρώμα, χαμηλός 
χρόνος αναμονής (<5,5sec), τουλάχιστον 34 ppm σε μονόχρωμη ή έγχρωμη εκτύπωση σε απλό χαρτί, 
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διαχείριση χαρτιού από 70-250 gr/m2, standard χωρητικότητα χαρτιού 330 pages, duplex εκτύπωση, 
συνδέσεις USB-2, GB Ethernet, WiFi,   οθόνη αφής για διαχείριση λειτουργιών, εκτύπωση από USB, χαμηλό 
κόστος αναλωσίμων και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Όγκος εκτύπωσης 50.000 ppm. Ενσωματωμένος 
μηχανισμός  scanner ακρίβειας 1200x1400 dpi, ASF, δυνατότητα αποθήκευσης σαρωμένου εγγράφου σε 
USB, σε FTP, αποστολή σε email, σε θέση δικτύου. Υποστήριξη αρχείων jpg, pdf, tiff. Ταχύτητα σάρωσης 
τουλάχιστον 30ppm στα 200dpi. Ταχύτητα λειτουργίας φωτοαντιγραφής τουλάχιστον 22ppm, 600x1200 dpi 
ευκρίνεια. Ενσωματωμένη συσκευή fax που να υποστηρίζει μονόχρωμη και έγχρωμη αποστολή. Τουλάχιστον 
ένα έτος εγγύηση.  Εγκατάσταση και παραμετροποίηση σύμφωνα με τους γενικούς όρους της προκήρυξης. 
 
 

5. Εκτυπωτής A4 mono duplex Ethernet  

Εκτυπωτής mono μεγέθους A4, τεχνολογίας inkjet, χαμηλός χρόνος αναμονής (<5sec), τουλάχιστον 34 ppm 
σε μονόχρωμη εκτύπωση σε απλό χαρτί, διαχείριση χαρτιού από 70-250 gr/m2, standard χωρητικότητα 
χαρτιού 250 pages, duplex εκτύπωση, συνδέσεις USB-2, GB Ethernet, WiFi,   οθόνη αφής για διαχείριση 
λειτουργιών, εκτύπωση από USB, χαμηλό κόστος αναλωσίμων και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Όγκος 
εκτύπωσης 45.000 ppm. Τουλάχιστον ένα έτος εγγύηση.  Εγκατάσταση και παραμετροποίηση σύμφωνα με 
τους γενικούς όρους της προκήρυξης. 
 
 

6. Εκτυπωτής A3 color duplex Ethernet   

Εκτυπωτής color μεγέθους A3, τεχνολογίας inkjet με τουλάχιστον 800 ακροφύσια ανά χρώμα, χαμηλός 
χρόνος αναμονής (<7sec), τουλάχιστον 35 ppm σε μονόχρωμη ή έγχρωμη εκτύπωση σε απλό χαρτί, 
διαχείριση χαρτιού από 70-300 gr/m2, standard χωρητικότητα χαρτιού 750 pages, duplex εκτύπωση, 
συνδέσεις USB-2, GB Ethernet, WiFi,   οθόνη αφής για διαχείριση λειτουργιών, εκτύπωση από USB, χαμηλό 
κόστος αναλωσίμων και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Όγκος εκτύπωσης 75.000 ppm. Ενσωματωμένος 
μηχανισμός  scanner ακρίβειας 1200x1400 dpi, ASF, δυνατότητα αποθήκευσης σαρωμένου εγγράφου σε 
USB, σε FTP, αποστολή σε email, σε θέση δικτύου. Υποστήριξη αρχείων jpg, pdf, tiff. Ταχύτητα σάρωσης 
τουλάχιστον 25ppm στα 200dpi. Ταχύτητα λειτουργίας φωτοαντιγραφής τουλάχιστον 21ppm, 600x1200 dpi 
ευκρίνεια. Ενσωματωμένη συσκευή fax που να υποστηρίζει μονόχρωμη και έγχρωμη αποστολή. Τουλάχιστον 
ένα έτος εγγύηση.  Εγκατάσταση και παραμετροποίηση σύμφωνα με τους γενικούς όρους της προκήρυξης. 
 
  

7. UPS  800VA line-interactive  

Τύπος line interactive, ισχύς 800VA, αυτοέλεγχος λειτουργίας, ενσωματωμένη λειτουργία AVR, ενδεικτικά led 
κατάστασης, θύρα USB, με software διαχείρισης μέσω USB,  τουλάχιστον 1 έξοδος shouko και μία IEC, 
εγκατάσταση και παραμετροποίηση στους προσωπικούς υπολογιστές. Να περιλαμβάνεται επιπλέον καλώδιο 
IEC για σύνδεση με το pc μήκους 1,5 μέτρου. Χρόνος λειτουργίας σε half load τουλάχιστον 10 λεπτά.  
Εγγύηση 2 έτη. 
 
 
 

8. UPS 1500VA line-interactive 

Τύπος line interactive, ισχύς 1500VA, αυτοέλεγχος λειτουργίας, ενσωματωμένη λειτουργία AVR, ενδεικτικά 
led κατάστασης σε LCD οθόνη, θύρα USB και επιθυμητά RJ45, με software διαχείρισης μέσω USB,  
τουλάχιστον 6 έξοδοι  IEC, εγκατάσταση και παραμετροποίηση στους υπάρχοντες Dell και HP servers. Να 
περιλαμβάνεται επιπλέον τέσσερα καλώδια IEC μήκους 1,5 μέτρου.  Χρόνος λειτουργίας σε half load 
τουλάχιστον 22 λεπτά.  Πλήρης συμβατότητα με τα υπάρχοντα APC Smart UPS 1500 VA. Εγγύηση 3 έτη. 
 
 

9. ROUTER/SWITCH   24 x 1 Gb, 4 x SFP+, POE 

Switch/router με 24 Gigabit Ethernet ports, υποστήριξη Passive PoE, low voltage PoE, 802.3af/at (Type 1 

“PoE” / Type 2 “PoE+”) με αυτόματη αναγνώριση. 4 SFP+ ports ταχύτητας 10 Gbps, συνδεσιμότητα με optical 

fiber. Να τοποθετείται σε rack, να καταλαμβάνει χώρο 1U. Κάθε PoE port να παράσχει μέχρι 30 W ισχύος. 

Πλήρη συμβατότητα και υποστήριξη με σύστημα RouterOS και SwOS, καθώς και πλήρη συμβατότητα και 

λειτουργικότητα με τα υπάρχοντα Mikrotik router τύπου Cloud core CCR-1036-12G-4S. 
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10. ROUTER/SWITCH   16 x SFP+ ports, 10Gb 

Switch/router L3 layer, με dual-core cpu ARM 32 bit architecture, 16MB RAM, 16x10GbE ports, υποστήριξη 

από επίπεδο hardware σε spanning tree protocol και σε link aggregation. Διπλή redundant τροφοδοσία. Να 

τοποθετείται σε rack, να καταλαμβάνει χώρο 1U. Πλήρη συμβατότητα και υποστήριξη με σύστημα RouterOS 

και SwitchOS, καθώς και πλήρη συμβατότητα και λειτουργικότητα με τα υπάρχοντα Mikrotik router τύπου 

Cloud core CCR-1036-12G-4S. 

 

11. Καλώδια SFP+ 

Καλώδιο μήκους 3 μέτρων για συνδέσεις SPF+, με το αντίστοιχα module SFP+. 
 

 

12. KVM   16 ip port και καλώδια 

Cat 5 KVM over IP switch, 16 ports, RJ-45 cat 5e/6 καλωδίωση, full HD support (αποστάσεις μέχρι 30m), 

υποστήριξη PS/2, USB και serial. Υποστήριξη windows, mac και linux.  Να τοποθετείται και σε rack, να 

καταλαμβάνει χώρο 1U. 32 ταυτόχρονα login, event logger. PoE integration,IPv6 υποστήριξη, TLS 1.2 

κρυπτογράφηση δεδομένων (RSA 2048-bit), ip/mac filtering, περιορισμοί προσπέλασης σε επίπεδο user 

ή/και group. Θύρα σύνδεσης για laptop μέσω USB. Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα (16) καλώδια 

μετατροπής σύνδεσης από PS/2 σε Cat5e/6 με υποστήριξη hot-plug και μήκος ethernet καλωδίου 4 μέτρα. 

Port selection OSD,  Hotkey,  pushbutton. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και ολοκλήρωση στο δίκτυο της 

επιχείρησης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιχείρησης. 

  

13. Ασύρματα access points 

Wireless access point για επιτοίχια τοποθέτηση, με 2 gigabit ethernet ports εκ των οποίων η μία τύπου PoE 

802.3af/at (802.3af/at PoE input στην πρώτη πόρτα και passive PoE output), υποστήριξη 802.11 b/g/n/a/ac, 

IPsec hardware encryption, RouterOS λειτουργικό, ARM 32bit cpu. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και 

ολοκλήρωση στο δίκτυο της επιχείρησης. 

 

14. NAS 6 HDD 

Tower NAS disk station, επεξεργαστής intel quad core, RAM 4GB DDR4, 8 disk bays, 2,5”-3,5” μέγεθος 

δίσκων, επιπλέον υποστήριξη δίσκων M.2 και SSD, SATA 3 πρωτόκολλο επικοινωνίας, btrfs και EXT4 file 

system, υποστηριζόμενο επίπεδο RAID 0-1-0+1-5-6, 2 coolers. Να παρέχει ευκολίες λειτουργίας ως  File 

Server, Cloud Server,  Media Server, Surveillance Station, VPN Server , Mail Server. Σύνδεση με Ethernet 

port (4x1GB), 4xUSB 3.0 και eSATA.  HDD 3,5”, 8TB, RAM 256KB, 7200 rpm, SATA3 πρωτόκολλο. 

(Seagate ironwolf ή WD RED). Εγγύηση 3 έτη. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση (επιπλέον δημιουργία 

account για κάθε χρήστη), έλεγχοι λειτουργιών  και ενσωμάτωση στο πληροφοριακό σύστημα της 

επιχείρησης. 

 

15. Δίσκοι  SSD 256MB 

SSD 256 MB, > 520ΜΒ/s read/wrire, SATA interface, SATA3 πρωτόκολλο, > 1.200.000 η MTBF, τουλάχιστον 

3 έτη εγγύηση. Εγκατάσταση (επιπλέον δημιουργία data image, software, παραμετροποίηση και λοιπές 

απαιτούμενες εργασίες), έλεγχος λειτουργίας. 

 

 

16. Laser bar code reader 

Laser barcode reader με βάση, σύνδεση USB. Εγγύηση 2 έτη. 
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δ.  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  
Α/Α Είδος 

Ποσότητα 
- Τεμάχια 

Τιμή 
Μονάδας 

Σύνολο 
(Πλέον Φ.Π.Α.) 

1 Προμήθεια προσωπικού υπολογιστή - κατηγορία 1 4 1.200,00 4.800,00 

2 Προμήθεια προσωπικού υπολογιστή - κατηγορία 2 35 800,00 28.000,00 

3 Προμήθεια οθόνης 24" 17 150,00 2.550,00 

4 Προμήθεια εκτυπωτή A4 color duplex Ethernet 1 900,00 900,00 

5 Προμήθεια εκτυπωτή A4 mono duplex Ethernet 4 400,00 1.600,00 

6 Προμήθεια εκτυπωτή A3 color duplex Ethernet 1 2.100,00 2.100,00 

7 Προμήθεια UPS 800VA 10 100,00 1.000,00 

8 Προμήθεια UPS 1500VA 4 600,00 2.400,00 

9 Προμήθεια switch/router  24 x 1 Gb, 4 x SFP+, POE 6 380,00 2.280,00 

10 Προμήθεια switch/router  16 x SFP+ ports, 10Gb 1 400,00 400,00 

11 Προμήθεια καλωδίων SFP+ 11 40,00 440,00 

12 Προμήθεια KVM 16 ip ports, καλώδια 1 1.200,00 1.200,00 

13 Προμήθεια ασύρματων access point 11 70,00 770,00 

14 Προμήθεια NAS 6 HDD 1 2.400,00 2.400,00 

15 Προμήθεια SSD 256MB 20 40,00 800,00 

16 Προμήθεια laser barcode reader 2 100,00 200,00 

   

 
ΣΥΝΟΛΟ 51.640,00 € 

 
Φ.Π.Α. 12.393,60 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 64.033,60 € 
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ε. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

   

Α/Α Είδος 
Ποσότητα 
- Τεμάχια 

Τιμή 
Μονάδας 

Σύνολο 
(Πλέον Φ.Π.Α.) 

1 Προμήθεια προσωπικού υπολογιστή - κατηγορία 1 4 

  
2 Προμήθεια προσωπικού υπολογιστή - κατηγορία 2 35 

  3 Προμήθεια οθόνης 24" 17 

  
4 Προμήθεια εκτυπωτή A4 color duplex Ethernet 1 

  
5 Προμήθεια εκτυπωτή A4 mono duplex Ethernet 4 

  
6 Προμήθεια εκτυπωτή A3 color duplex Ethernet 1 

  
7 Προμήθεια UPS 800VA 10 

  
8 Προμήθεια UPS 1500VA 4 

  
9 Προμήθεια switch/router  24 x 1 Gb, 4 x SFP+, POE 6 

  
10 Προμήθεια switch/router  16 x SFP+ ports, 10Gb 1 

  
11 Προμήθεια καλωδίων SFP+ 11 

  
12 Προμήθεια KVM 16 ip ports, καλώδια 1 

  
13 Προμήθεια ασύρματων access point 11 

  
14 Προμήθεια NAS 6 HDD 1 

  
15 Προμήθεια SSD 256MB 20 

  
16 Προμήθεια laser barcode reader 2 

  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
 Φ.Π.Α.  

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
 

 

Σύνολο καθαρής αξίας (Ολογράφως) ……………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
…………………, ……/……/2020 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων 

(υπογραφή-σφραγίδα) 

 




