Αρ. πρωτ.: 1813
Ημερομηνία: 23/11/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου στο πλαίσιο της προσωρινής
στέγασης προσφύγων έτους 2021
ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΚΑ), στο πλαίσιο του
προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία στον
Δήμο Καρδίτσας» που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτίθεται να προμηθευτεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείο και
προγράμματα H/Y για το έτος 2021.

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
2.1. Αντικείμενο ανάθεσης είναι η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου και
προγραμμάτων Η/Υ. Οι ελάχιστες προδιαγραφές της ανάθεσης περιγράφονται αναλυτικά
στην Τεχνική Έκθεση (Παράρτημα Α’) της παρούσας πρόσκλησης. Ο κάθε ενδιαφερόμενος
καταθέτει προσφορά για το κάθε είδος, για όσα είδη επιθυμεί. Προσφορά για τμήμα των
ποσοτήτων του κάθε είδους θα απορρίπτεται.
2.2. Όλα τα είδη θα παραδίδονται καινούργια και αμεταχείριστα στο σύνολο τους. Σε
περίπτωση ενδείξεων παράδοσης μεταχειρισμένου εξοπλισμού, η προμήθεια δεν
παραλαμβάνεται στο σύνολο της και ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
2.3. Προσφορά μπορεί να κατατεθεί από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) ή σε τρίτες χώρες που
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.
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ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά στα γραφεία της
Αναπτυξιακής Καρδίτσας-Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ επί της οδού Μεγ.
Αλεξάνδρου 34-Καρδίτσα ΤΚ 43132- 1ος όροφος (γραφείο πρωτοκόλλου) από 23/11/2021
και ώρα 09:00 έως τις 02/12/2021 και ώρα 15:00. Οι προσφορές υποβάλλονται:
- Ιδιοχείρως στο πρωτόκολλο της ΑΝΚΑ (Καρδίτσα- Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 1ος όροφος),
καθημερινά - ώρες 09:00-15:00.
- Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 34 - ΤΚ 43132 ΤΘ 33Καρδίτσα. Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του μέρος την ένδειξη «για
την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου στο πλαίσιο της προσωρινής
στέγασης προσφύγων έτους 2021».
- Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση procurement@anka.gr, στο οποίο
επισυνάπτονται τα απαιτούμενα αρχεία όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσης,
ψηφιακά σαρωμένα (σε μορφή pdf ή jpg). Το θέμα (τίτλος) του ηλεκτρονικού μηνύματος
θα πρέπει να αναγράφει ένδειξη «για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου
στο πλαίσιο της προσωρινής στέγασης προσφύγων έτους 2021».
3.2. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται
αποδεκτή καμία προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
4.1. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της παρούσας ανάθεσης ανέρχεται σε ποσό οκτώ
χιλιάδων εκατό Ευρώ (8100), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.
4.2. Η ΑΝΚΑ ΑΕ έχει το δικαίωμα να μην απορροφήσει το σύνολο του εκτιμώμενου
προϋπολογισμού της παρούσας προμήθειας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4.1., χωρίς
καμία υποχρέωση αποζημίωσης του αναδόχου.
4.3. Η ΑΝΚΑ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τις ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών,
ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, με τις ίδιες τιμές μονάδας του διαγωνισμού στην
περίπτωση μείωσης της ποσότητας.

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΡΙΤΗΡΙO ΑΝΑΘΕΣΗΣ
5.1. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το κάθε είδος.
5.2. Οι προσφορές δίνονται ανά είδος και όχι στο σύνολο της προμήθειας. Η κατακύρωση
θα γίνεται ανά είδος ξεχωριστά.
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ΑΡΘΡΟ 6: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
6.1. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της παρούσας
πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης.
6.2. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, η ΑΝΚΑ ΑΕ κοινοποιεί τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης σε όλους όσους υπέβαλλαν προσφορά στην παρούσα
πρόσκληση.
6.3. Εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών -προσμετρούμενων ημερολογιακά- από
την κοινοποίηση σε αυτούς των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, οι ενδιαφερόμενοι που
υπέβαλαν οικονομική προσφορά μπορούν να υποβάλλουν γραπτή ένσταση, στο
πρωτόκολλο της Επιχείρησης, με αναφορά του λόγου ένστασης.
6.4. Επί της ένστασης αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΚΑ ΑΕ, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών -προσμετρούμενων ημερολογιακά- από την υποβολή της
ένστασης στο πρωτόκολλο της επιχείρησης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της
πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών, η σχετική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου λαμβάνεται πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6.5. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, ταυτόχρονα με την κατάθεση
αυτής, η καταβολή παράβολου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%)
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 4 της
παρούσης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με
πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΚΑ ΑΕ, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7.1. Σε περίπτωση κατακύρωσης ειδών αξίας ανώτερης των πεντακοσίων ευρώ (500) μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο προσωρινός ανάδοχος/οι υποχρεούται να προσέλθει
εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την σχετική πρόσκληση σε αυτόν, για την υπογραφή
της σύμβασης, υποβάλλοντας:
α) Υπεύθυνη Δήλωση από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης, ότι:
- Δεν συνδράμουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
- Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
- Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος
- Η συμμετοχή του δεν παραβιάζει το άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.
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- Έχει κατανοήσει πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και είναι σε θέση να
υλοποιήσει το προς ανάθεση έργο σύμφωνα με αυτούς.
β) Έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης, σε περίπτωση νομικών προσώπων.

Σε περίπτωση κατακύρωσης ειδών αξίας υψηλότερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων
(2.500) ευρώ πέραν των παραπάνω προσκομίζονται:
γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ
δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ
ε) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Εναλλακτικά, ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αποστείλει τα παραπάνω έγγραφα
ταχυδρομικώς εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, κατόπιν σχετικής
συνεννοήσεως με την εταιρεία. Εάν ο ανάδοχος δεν υπογράψει τη σύμβαση, μέσα στην
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.1. Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη:
ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021»
και θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
(α) σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».
(β) σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

8.2. Στον σφραγισμένο φάκελο «Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνεται:
i.

Τεχνική περιγραφή των προδιαγραφών των προϊόντων που προσφέρονται, με
σφραγίδα του προσφέροντος οικονομικού φορέα & υπογραφή του νόμιμου
εκπροσώπου του, σύμφωνα με το Έντυπο Β’ «Τεχνική Προσφορά», συνοδευόμενο
από το αντίστοιχο υλικό τεκμηρίωσης, από όπου προκύπτει η συμφωνία με τις
ελάχιστες προδιαγραφές που έχουν οριστεί στην παρούσα πρόσκληση.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ελλιπούς συμπλήρωσης του εντύπου τεχνικής

4

προσφοράς ή έλλειψης υλικού τεκμηρίωσης, το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης και
ανάθεσης της προμήθειας έχει το δικαίωμα απόρριψης των ειδών και κατ’
επέκταση της προσφοράς που κατατέθηκε στο σύνολο της.

8.3. Στον σφραγισμένο φάκελο «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται:
i.

Την Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το Έντυπο «Οικονομική Προσφορά»
(Παράρτημα Β της παρούσας), με σφραγίδα του προσφέροντος οικονομικού φορέα
& υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του.

8.4. Διευκρινήσεις επί των προσφορών:
✓

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική
προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από
την παρούσα πρόσκληση.

✓

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι
φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του
ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη
για τη σύγκριση των προσφορών.

✓

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών, στο «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς», οι
συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με δύο (2) δεκαδικά
ψηφία (αριθμό) για το κάθε είδος. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο
δεκαδικά ψηφία προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του
πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

✓

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ
ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

✓

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή εναλλακτικές προσφορές
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

✓

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

✓

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα,
δεν απορρίπτονται προσφορές, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως
επουσιώδεις.
5

✓

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή, η
ΑΝΚΑ επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται με μέριμνα της Επιτροπής
Ανάθεσης και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

✓

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

✓

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Αξιολόγησης
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η
προσφορά στο πρωτόκολλο της επιχείρησης) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

✓

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση,
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως
πρέπει

να

προσδιορίζεται

η

έκταση

και

το

είδος

της

συμμετοχής

του

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

8.5. Χρόνος ισχύος προσφορών
8.5.1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή έως τις
31/12/2021. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος συντομότερο από τις 31/12/2021, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8.5.2. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά
την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της
αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
9.1. Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί κατόπιν έγγραφης παραγγελίας από την
ΑΝΚΑ προς τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη που
περιλαμβάνονται στην παραγγελία το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών
προσμετρούμενων ημερολογιακά από την ημερομηνία κοινοποίησης της παραγγελίας
προς αυτόν και όχι πέραν τις 31/12/2021. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τον
Υπεύθυνο Προμηθειών της ΑΝΚΑ ΑΕ, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει την
παραγγελία, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα. Ταυτόχρονα με την παράδοση της
παραγγελίας, ο προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλλει στην ΑΝΚΑ ΑΕ αποδεικτικό
παράδοσης ή ισοδύναμο έγγραφο, με αναφορά της ημερομηνίας προσκόμισης, των ειδών
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που παραδίδονται, της ποσότητας και του αριθμού της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.
9.2. Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης των προϊόντων εντός του χρονικού διαστήματος
που ορίζεται στο άρθρο 9.1. της παρούσης, ο οικονομικός φορέας με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΚΑ κηρύσσεται έκπτωτος. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος
επικαλεστεί λόγους ανωτέρας βίας, οφείλει να τους τεκμηριώσει εγγράφως στο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΑΝΚΑ, το οποίο και αποφασίζει σχετικά.
9.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα προς προμήθεια είδη στα γραφεία της
ΑΝΚΑ-Μεγ. Αλεξάνδρου 34-ΤΚ 43132 Καρδίτσα ή σε χώρο που θα του υποδείξει η εταιρεία
εντός της πόλης της Καρδίτσας.
9.4. Η μεταφορά, συναρμολόγηση (όπου απαιτείται) και παράδοση των ειδών
πραγματοποιείται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή μισθωμένα από αυτόν
μεταφορικά μέσα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς προϊόντων/
αγαθών. Τα είδη θα παραδίδονται συναρμολογημένα.
9.5. Η παραλαβή της παραγγελίας πραγματοποιείται με την έκδοση πρακτικού παραλαβής
από την Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΑΝΚΑ, κατ’ αντιστοιχία προς τα
παραδοτέα της σύμβασης. Ο προμηθευτής προσκαλείται να παραστεί στη διαδικασία
παραλαβής της προμήθειας, εφόσον το επιθυμεί. Με την οριστικοποίηση της παραλαβής
της κάθε παραγγελίας, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό παραλαβής και το
κοινοποιεί στο τμήμα Οικονομικής υποστήριξης της ΑΝΚΑ, ώστε να είναι δυνατή η
πληρωμή της σχετικής αμοιβής. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής κοινοποιείται επίσης
στον προμηθευτή. Τυχόν συμβατικές κυρώσεις του αναδόχου επιβάλλονται, με εισήγηση
του οργάνου αυτού, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή της αμοιβής θα πραγματοποιηθεί με την παράδοση των ειδών και έκδοση του
Πρακτικού Παραλαβής από την Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΑΝΚΑ, σε
εξόφληση αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού που θα εκδώσει ο ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 11: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία
σχετικά με αυτήν θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΑ
http://www.anka.gr/portal/.

ΑΡΘΡΟ 12: ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
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Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η
σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.
1. Η σύμβαση
2. Η παρούσα πρόσκληση

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΝΩΣΗΣ
Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση
αυτής της πρόσκλησης, γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας και
αποδέχεται την πρόσκληση, ως έχει.

Για περαιτέρω πληροφόρηση, παρακαλώ επικοινωνήστε:

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24410 42363
Πρόσωπα επαφής: Χαλάτσης Θωμάς, Παλαμιώτης Χρήστος
Email: anka@anka.gr

Τσιάκος Βασίλειος

Πρόεδρος ΔΣ ΑΝΚΑ ΑΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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Πίνακας 1: Ελάχιστες Προδιαγραφέ ς
α/α

Είδος

Μονάδα
Μέτρησης

1

Σταθερός Ηλεκτρονικός
Υπολογιστής I5- 8GB

Τεμάχιο

2

Οθόνη

Τεμάχιο

Ποσότητα

2

2

Ελάχιστες Προδιαγραφές

Προϊόν επώνυμου κατασκευαστή,
ευρέως διαδεδομένου στην ελληνική
αγορά
Επεξεργαστής: i5-10400 2.90GHz
αριθμός- πυρήνων 4 ή ανώτερος
Μέγεθος Μνήμης: 8GB DDR4 ή
ανώτερο
Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro
64 bit
Σκληρός Δίσκος: Ένας (1) Εσωτερικός
SSD Χωρητικότητας 256GB ή ανώτερης
&
Ένας (1) Εσωτερικός HDD
Χωρητικότητας 1TB ή ανώτερης
Θύρες USB 2.0: Τουλάχιστον 2
Θύρες USB 3.0: Τουλάχιστον 2
Δυνατότητα υποδοχής VGA-HDMI port
Ενσωματωμένη/εγκατεστημένη
ασύρματη κάρτα δικτύου (WiFi)
Εγγύηση: Τουλάχιστον 2 ετών
Ποντίκι & Πληκτρολόγιο USB Optical
Mouse, Multimedia Keyboard (Greek)
Η κεντρική μονάδα, το ποντίκι, το
πληκτρολόγιο και η οθόνη πρέπει να
είναι από τον ίδιο κατασκευαστή
Στο σετ περιλαμβάνονται:
-Τα καλώδια που απαιτούνται για τη
λειτουργία της κάθε συσκευής
- Το λειτουργικό πρόγραμμα κάθε
μηχανήματος να συνοδεύεται από την
επίσημη άδεια χρήσης του
προγράμματος και το γνήσιο CD
εγκατάστασης του κατασκευαστή. Θα
πρέπει επίσης να προσκομιστεί το
αντίστοιχο αυτοκόλλητο ταμπελάκι,
πιστοποιητικό αυθεντικότητας – άδεια
χρήσης, της Microsoft.
Οδηγοί (drivers) ή CD, όπου απαιτείται,
τα οποία θα περιέχουν αναλυτικές
οδηγίες χρήσης – λειτουργίας των
προσφερόμενων ειδών. .
Μέγεθος οθόνης: 23.6'' ή ανώτερο
Μέγιστη ανάλυση: 1920x1080
Με σύνδεση VGA
Φωτεινότητα :250 cd / m2
Αντίθεση: 1000: 1 Analogue
Χρόνος Απόκρισης: 8ms
Εγγύηση: Τουλάχιστον 3 ετών

9

Έτοιμος Υπολογιστής αγοράς και όχι
προϊόν συναρμολόγησης
Μέγεθος οθόνης: 14'' touch
Επεξεργαστής: Core i5-10210U 1.6 Ghz
ή ανώτερος
Μέγεθος Μνήμης: 8GB DDR4 ή
ανώτερο
Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro
Σκληρός Δίσκος: SSD: Εσωτερικός SSD
Χωρητικότητας 256GB ή ανώτερης
Κάρτα Γραφικών: Μνήμη 2GB ή
ανώτερο
Αυτονομία μπαταρίας: >40 WHr
Δυνατότητα ασύρματης δικτύωσης
Ποντίκι : USB Optical Mouse
Ενσωματωμένη κάμερα - Δυνατότητα
υποδοχής
Συνδεσιμότητα: USB 3.1, USB-C
Wi-Fi, Bluetooth
Πληκτρολόγιο: Ελληνικό
2 in 1 Convertible
Με αναδιπλούμενο πληκτρολόγιο και
οθόνη αφής.
Βάρος: 1,5 kg ή μικρότερο
Εγγύηση: Τουλάχιστον 2 ετών
Παραδίδονται συνοδευόμενα από 2
μετατροπείς Adapter USB-C male to
VGA female
Έτοιμος Υπολογιστής αγοράς και όχι
προϊόν συναρμολόγησης
Μέγεθος οθόνης: 15.6''
Επεξεργαστής: Core i5-1135G7 3.0 Ghz
ή ανώτερος
Μέγεθος Μνήμης: 8GB DDR4ή ανώτερο
Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro
Σκληρός Δίσκος: Εσωτερικός
Χωρητικότητας 256GB ή ανώτερης
Κάρτα Γραφικών: Μνήμη 2GB ή
ανώτερο
Αυτονομία μπαταρίας: >40 WHr
Δυνατότητα ασύρματης δικτύωσης
Ενσωματωμένη κάμερα- Δυνατότητα
υποδοχής Ethernet & VGA
Πληκτρολόγιο: Ελληνικό
Βάρος : 2,5 kg ή μικρότερο
Εγγύηση: Τουλάχιστον 2 ετών

3

Φορητός Υπολογιστής
14’’

Τεμάχιο

2

4

Φορητός Υπολογιστής
15,6’’

Τεμάχιο

2

5

Microsoft Office 2019 PRO
RETAIL

Τεμάχιο

15

ΑΔΕΙΕΣ MS OFFICE 2019 PRO RETAIL
1 PC-KEY

8

Μέγιστη ισχύ: 700VA/405 Watts ή
ανώτερη
Τύπος λειτουργίας : Standby
Συνδεσιμότητα: USB
Αυτονομία μπαταρίας (100%): 4 λεπτά
κατ΄ ελάχιστο
Αριθμός πριζών AC: 2 Schuko ή
περισσότερες
Εγγύηση: Τουλάχιστον 2 ετών

6

UPS

Τεμάχιο

10

7

Τσάντα για Laptops

Τεμάχιο

1

Τύπος: Ώμου/Χειρός
Με ιμάντα ώμου
Μέγεθος (ίντσες): 15,6''
Χρώμα: Μαύρο/Γκρι
Υλικό: Ύφασμα
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Παράρτημα Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ*
1
Α/Α

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

Γενικά χαρακτηριστικά
Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών

Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού
θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με
ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες, να
μην υπάρχει ανακοίνωση περί
αντικατάστασης / απόσυρσης του από τον
κατασκευαστή, καθώς και να βρίσκεται σε
παραγωγή από τον κατασκευαστή τη χρονική
στιγμή υποβολής της προσφοράς.
Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού
θα συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χρήσης
των επιμέρους συσκευών και του λογισμικού
του (σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή).
Για το σύνολο του εξοπλισμού θα
προσφερθούν οι απαιτούμενοι οδηγοί
εγκατάστασης (drivers).
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει για το
σύνολο του εξοπλισμού όλα τα παρελκόμενα
(καλώδια τροφοδοσίας, δικτύου, κλπ.) για την
εγκατάσταση του εξοπλισμού και την
ενσωμάτωση αυτού στην υφιστάμενη
πληροφοριακή υποδομή της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παράδοση και
εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού
στους χώρους που θα του υποδειχθούν από
την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.
Ο εξοπλισμός θα φέρει τις απαραίτητες
πιστοποιήσεις που επιβάλλει η ελληνική και η
κοινοτική νομοθεσία.

Απαίτηση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Είδος 1: Σταθερός Υπολογιστής
Τεμάχιο

Ποσότητα:

2

Α/Α

Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών

Απαίτηση

2.1

Επεξεργαστής: i5-10400 2.90GHz αριθμόςπυρήνων 4 ή ανώτερος

ΝΑΙ

2.2

Μέγεθος Μνήμης: 8GB DDR4 ή ανώτερο

ΝΑΙ

2.3

Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro 64 bit
Σκληρός Δίσκος: Ένας (1) Εσωτερικός SSD
Χωρητικότητας 256GB ή ανώτερης & Ένας (1)
Εσωτερικός HDD Χωρητικότητας 1TB ή
ανώτερης
Θύρες USB 2.0: Τουλάχιστον 2
Θύρες USB 3.0: Τουλάχιστον 2

ΝΑΙ

Δυνατότητα υποδοχής VGA-HDMI port
Ενσωματωμένη/εγκατεστημένη ασύρματη
κάρτα δικτύου (WiFi)
Εγγύηση: Τουλάχιστον 2 ετών
USB Optical Mouse, Multimedia Keyboard
(Greek)

ΝΑΙ

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

3

Παραπομπή
Τεκμηρίωσης

ΝΑΙ

Μονάδα Μέτρησης:

2.4

Απάντηση
Υποψηφίου

Απάντηση
Υποψηφίου

Παραπομπή
Τεκμηρίωσης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Είδος 2: Οθόνη
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Μονάδα Μέτρησης:

Τεμάχιο

Ποσότητα:

2

Α/Α

Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών

Απαίτηση

3.1

Μέγεθος οθόνης: 23.6'' ή ανώτερο

ΝΑΙ

3.2

Μέγιστη ανάλυση: 1920x1080

ΝΑΙ

3.3

Με σύνδεση VGA

ΝΑΙ

3.4

Φωτεινότητα :250 cd / m2

ΝΑΙ

3.5

Αντίθεση: 1000: 1 Analogue

ΝΑΙ

3.6

Χρόνος Απόκρισης: 8ms

ΝΑΙ

3.7

Εγγύηση: Τουλάχιστον 3 ετών

ΝΑΙ

4

Τεμάχιο

Ποσότητα:

2

Α/Α

Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών

Απαίτηση

4.1

Μέγεθος οθόνης: 14'' touch

ΝΑΙ

4.2

Επεξεργαστής: Core i5-10210U 1.6 Ghz ή
ανώτερος

ΝΑΙ

4.3

Μέγεθος Μνήμης: 8GB DDR4 ή ανώτερο

ΝΑΙ

4.4

Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro

ΝΑΙ

4.5

Σκληρός Δίσκος: SSD: Εσωτερικός SSD
Χωρητικότητας 256GB ή ανώτερης

ΝΑΙ

4.6

Κάρτα Γραφικών: Μνήμη 2GB ή ανώτερο

ΝΑΙ

4.7

Αυτονομία μπαταρίας: >40 WHr

ΝΑΙ

4.8

Δυνατότητα ασύρματης δικτύωσης

ΝΑΙ

4.9

Ποντίκι : USB Optical Mouse

ΝΑΙ

4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
5

Παραπομπή
Τεκμηρίωσης

Είδος 3: Φορητός Υπολογιστής 14’’
Μονάδα Μέτρησης:

4.10

Απάντηση
Υποψηφίου

Ενσωματωμένη κάμερα - Δυνατότητα
υποδοχής
Συνδεσιμότητα: USB 3.1, USB-C, Wi-Fi,
Bluetooth

Απάντηση
Υποψηφίου

Παραπομπή
Τεκμηρίωσης

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Πληκτρολόγιο: Ελληνικό
2 in 1 Convertible

ΝΑΙ

Με αναδιπλούμενο πληκτρολόγιο και οθόνη
αφής.
Βάρος: 1,5 kg ή μικρότερο
Εγγύηση: Τουλάχιστον 2 ετών
Παραδίδονται με 2 μετατροπείς Adapter USBC male to VGA female

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Είδος 4: Φορητός Υπολογιστής 15,6’’
Μονάδα Μέτρησης:
Ποσότητα:

Τεμάχιο
2

13

Α/Α

Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών

Απαίτηση

5.1

Έτοιμος Υπολογιστής αγοράς και όχι προϊόν
συναρμολόγησης

ΝΑΙ

5.2

Μέγεθος οθόνης: 15.6''

ΝΑΙ

5.3

Επεξεργαστής: Core i5-1135G7 3.0 Ghz ή
ανώτερος

ΝΑΙ

5.4

Μέγεθος Μνήμης: 8GB DDR4ή ανώτερο

ΝΑΙ

5.5

Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro

ΝΑΙ

5.6

Σκληρός Δίσκος: Εσωτερικός Χωρητικότητας
256GB ή ανώτερης

ΝΑΙ

5.7

Κάρτα Γραφικών: Μνήμη 2GB ή ανώτερο

ΝΑΙ

5.8

Αυτονομία μπαταρίας: >40 WHr

ΝΑΙ

5.9

Δυνατότητα ασύρματης δικτύωσης

ΝΑΙ

5.10

Ενσωματωμένη κάμερα- Δυνατότητα
υποδοχής Ethernet & VGA

ΝΑΙ

5.11

Πληκτρολόγιο: Ελληνικό

ΝΑΙ

5.12.

Βάρος : 2,5 kg ή μικρότερο

ΝΑΙ

5.13

Εγγύηση: Τουλάχιστον 2 ετών

ΝΑΙ

6

Τεμάχιο

Ποσότητα:

15

Α/Α

Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών

Απαίτηση

6.1.

ΑΔΕΙΕΣ MS OFFICE 2019 PRO RETAIL
1 PC-KEY

ΝΑΙ

8

Α/Α

Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών

Απαίτηση

7.1

Μέγιστη ισχύ: 700VA/405 Watts ή ανώτερη

ΝΑΙ

7.2

Τύπος λειτουργίας : Standby

ΝΑΙ

7.3

Συνδεσιμότητα: USB

ΝΑΙ

7.6
8

Παραπομπή
Τεκμηρίωσης

Τεμάχιο

Ποσότητα:

7.5

Απάντηση
Υποψηφίου

Είδος 6: UPS
Μονάδα Μέτρησης:

7.4

Παραπομπή
Τεκμηρίωσης

Είδος 5: Microsoft Office 2019 PRO RETAIL
Μονάδα Μέτρησης:

7

Απάντηση
Υποψηφίου

Αυτονομία μπαταρίας (100%): 4 λεπτά κατ΄
ελάχιστο
Αριθμός πριζών AC: 2 Schuko ή
περισσότερες
Εγγύηση: Τουλάχιστον 2 ετών

Απάντηση
Υποψηφίου

Παραπομπή
Τεκμηρίωσης

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Είδος 7: Τσάντες Laptop
Μονάδα Μέτρησης:

Τεμάχιο

14

Ποσότητα:

10

Α/Α

Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών

Απαίτηση

8.1

Τύπος: Ώμου/Χειρός Με ιμάντα ώμου

ΝΑΙ

8.2

Μέγεθος (ίντσες): 15,6''

ΝΑΙ

8.3

Χρώμα: Μαύρο/Γκρι

ΝΑΙ

8.4

Υλικό: Ύφασμα

ΝΑΙ

Απάντηση
Υποψηφίου

Παραπομπή
Τεκμηρίωσης

15

Παράρτημα Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ*
α/α

1

Είδος

Μον. Μέτρησης

Ποσότητα

Τεμάχιο

2

Σταθερός Ηλεκτρονικός
Υπολογιστής I5- 8GB

2

Οθόνη 23,6’’

Τεμάχιο

2

3

Φορητός Υπολογιστής
14’’

Τεμάχιο

2

4

Φορητός Υπολογιστής
15,6’’

Τεμάχιο

2

Τεμάχιο

15

5

Microsoft Office 2019 PRO
RETAIL

6

UPS

Τεμάχιο

8

7

Τσάντα για Laptops

Τεμάχιο

10

Τιμή χωρίς
ΦΠΑ

Τιμή
με ΦΠΑ

*Ο οικονομικός φορέας συμπληρώνει μόνο για τα είδη που τον ενδιαφέρουν.

Η οικονομική προσφορά ισχύει έως ……………/…………………/……………………………….

Σφραγίδα-Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου

16

