
 

Ηράκλειο, 07/06/2021 

Αρ. Πρωτ: 12811 

 

Προς:  

Εγγεγραμμένους στο Μητρώο Προμηθευτών 

με αρ. πρωτ.:  

5506/1-11-2012 

8297/17-10-2016 

8335/24-1-2017 

 

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την  

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA 2021: 

Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» 

 

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA 

2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου, που χρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου 

Μετανάστευσης και Ένταξης για τους Πρόσφυγες, σας καλεί να υποβάλετε οικονομική 

προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού.  

 

1. Αντικείμενο Πρόσκλησης 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφορών για την προμήθεια τριών (3) 

σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, δύο (2) φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τριών 

(3) οθονών  και πέντε (5) Λογισμικά Microsoft Office ένα ανά υπολογιστή. 

 

2. Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

 

3. Τόπος και τρόπος παράδοσης 

Ο Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί στα γραφεία της 

Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ.  

 

4.  Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικών ειδών ανέρχεται στο ποσό 

των 5.230,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

5. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

mailto:info@ploigos-ea.gr


 

Περιγραφές ειδών – Τεχνικά χαρακτηριστικά και ποσότητες παρουσιάζονται αναλυτικά 

στον πίνακα: 

 

 

Λοιπές απαιτήσεις 

 Τα προσφερόμενα τελικά προϊόντα να είναι καινούργια και σε άριστη κατάσταση. 

 Τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι τα γνήσια - αυθεντικά προϊόντα των 

κατασκευαστριών 

εταιρειών. 

 Εφόσον κατά την οριστική και ποιοτική παραλαβή των ειδών από την ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ 

διαπιστωθεί η ύπαρξη ελαττωματικού είδους, η Προμηθεύτρια υποχρεούται σε άμεση 

αντικατάσταση του είδους με άλλο καινούργιο, ίδιου τύπου και προδιαγραφών, εντός 

δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση/ενημέρωση της ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ προς 

αυτήν. 

 Στον συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και η εγκατάσταση 

στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, ομοίως και η αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών 

ειδών. 

 

Οι προσφορές δεν δύναται να υπερβούν τον προϋπολογισμό ανά είδος.  

 

α/α Περιγραφή ειδών 
Χαρακτηριστικά ειδών (ελάχιστες 

προδιαγραφές) 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητ

α 
Προϋπολογισμός 

1 

 

Σταθερός 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

 

 Επεξεργαστής  Intel i3-10100 / 3.6Ghz up /4 
cores – 8 Threads 

  Μνήμη τουλάχιστον 8 GB DDR4 / 2666 MHz 

 Σκληρός δίσκος  SSD τουλάχιστον 480 GB 

 Λειτουργικό Σύστημα MS WINDOWS DSP 10 
PRO 64-BIT GR  

 Κάρτα γραφικών: intel UHD graphics 630 

 Πληκτρολόγιο 

 Mouse 
  

Τεμ. 3 

 

 

2.100,00€ 

2 

 

Φορητός 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

 

 Επεξεργαστής  Intel 10ης γενιάς Core i3-1005G1 

 Μνήμη τουλάχιστον 8 GB DDR4   

 Σκληρός δίσκος SSD τουλάχιστον 256 GB  

 Windows 10 Home in S mode 

 Οθόνη τουλάχιστον 15,6”, Full HD 

 Κάμερα Web 

  έξοδοι εικόνας HDMI 
 

 

Τεμ. 

 

2 

 

 

1.400,00€ 

3 

 

Οθόνη 

 23,8 ιντσών και πάνω  

 Απόκριση 5ms 

 Σύνδεση HDMI   VGA 

 

Τεμ. 

 

3 

 

480,00€ 

4 Λογισμικό 

Microsoft Office 

  Microsoft Office Home&Business 2019 
64bit/x64 Greek lifetime 

Τεμάχιο 5 1.250,00€ 



 

6. Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς 

 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε 

συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 

προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών 

της προσφοράς του. 

 Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής 

οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα 

ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της 

προσφοράς. 

 Στην προσφερόμενη τιμή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι 

τυχόν επιβαρύνσεις, όπως π.χ. έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και διανομής και εν 

γένει ό,τι προβλέπεται για παράδοση στον τόπο και χρόνο που προβλέπεται στην 

πρόσκληση. 

 Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή µε αίρεση ή µη σύμφωνη µε 

ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, 

διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε 

εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε 

εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της. 

 Τα προϊόντα θα διαθέτουν κατ’ ελάχιστο εγγύηση, όπως αυτή ορίζεται από την 

Ελληνική νομοθεσία. 

 Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και 

εγκατάστασης του εξοπλισμού.  

 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 

 

7. Διάρκεια Συνεργασίας  

Από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης με τον Ανάδοχο έως 20/07/2021. 

 

8.  Δικαιολογητικά Συμμετοχής:  

1. Οικονομική προσφορά  

2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

• Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

• Έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται την  αρ. 12811/07-06-2021 πρόσκληση, 

• Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος 

3. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα από τα οποία να 

προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και 

αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 

 

 

8. Υποβολή προσφορών 



 

 Η διάρκεια της προσφοράς θα είναι κατ’ ελάχιστο 30 ημέρες από την ημερομηνία 

υποβολής της. 

 Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.  

 Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021, ώρα  

14.00, Λ. 62 Μαρτύρων 146.  

 Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην 

οποία θα πρέπει να αναφέρεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την 

προσφορά και η οποία θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην 

επιστολή αυτή συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική 

μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). 

Επίσης, σε αυτή την επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς. 

 

Οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω 

ένδειξη: 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης, 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206, 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

Οικονομική προσφορά Προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες 

του προγράμματος «ESTIA 2021» 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  

Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00 

(Να μην ανοιχτεί ο φάκελος από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία) 

 

 

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

mailto:info@ploigos-ea.gr


 

 

 

Πληροφορίες: Σοφία Τσεντελιέρου, τηλ. 2810-792207. 

 

Για την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

Ζαχαρίας Ροδιτάκης 

 


