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ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πέντε (5) φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών, ποσού έως 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας
ανάθεση κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον
συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής »

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις

του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2.

Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.

Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

4.

Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» (ΦΕΚ 139/Α/31-82019).

5.

Τις διατάξεις των άρθρων 75-77 του κεφαλαίου Γ «Έλεγχος για εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών
Δημοσίου» του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα,
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις
του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»

6.

Το

Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’

αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την
ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
7.

Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο
Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΔΕ για την περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019
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πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-9-2019 έως και 31-122023.
8.

την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/3-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
706/τ. ΥΟΔΔ/9.9.2019) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας»

9.

Την υπ’αρ. 274705/3714/19-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού
Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ»

10. Την υπ’αρ. 267572/3617/12-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Αναπλήρωσης
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας», ΦΕΚ 3667/Β/3-10-2019.
11. Την υπ’αρ. 281668/3810/26-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση
άσκησης Αρμοδιοτήτων οργανικών

Μονάδων της ΠΔΕ σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους

Περιφερειακούς Συμβούλους »(ΦΕΚ 3722/Β/8-10-2019).
12. Την υπ’αρ. 287072/3873/1-10-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής &Διοίκησης Π.Δ.Ε.»
(ΦΕΚ 4027/Β/4-11-2019)
13. Την αριθμ. 182/2019 απόφαση του περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο
προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες «Προσφυγή στην διαδικασία της

απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό
των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ»
15. Την πράξη 267/2015, του VII Τμήματος Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία: «Κατ’ εξαίρεση, όμως, είναι δυνατή η προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης και της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αγαθών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, που
καθορίζονται ρητά και περιοριστικά από το νόμο, μεταξύ των οποίων και η περίπτωση αδυναμίας τήρησης
των προθεσμιών που απαιτούνται για τη διενέργεια σχετικού ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού λόγω
συνδρομής επείγουσας ανάγκης, ήτοι όταν: α) η προμήθεια πρέπει να παρασχεθεί κατεπειγόντως και β) η
ως άνω κατεπείγουσα ανάγκη οφείλεται αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα
πραγματικά γεγονότα, τα οποία αφ’ ενός δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και
επιμέλειας (υπαιτιότητα) της αναθέτουσας αρχής και αφ’ ετέρου δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα
της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν (Πρ.Κλιμ. στο VII
Τμ.203/2013). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί προσφυγής
στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, η οποία (απόφαση) πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς
αιτιολογημένη δυνάμενη να συμπληρώνεται και εκ των στοιχείων του φακέλου».
16. Την παράγραφό 6 του άρθρου 5 του ΠΝΠ (ΦΕΚ 55) σύμφωνα με την οποία: «6. Σε περίπτωση επιτακτικής
ανάγκης, «εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19» [7], δύναται, κατά την κρίση του οικείου
Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, να προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που
πρέπει να παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή και με τον
ορισμό κατ’ εξαίρεση προσωπικού ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα,
προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου της υπηρεσίας, η δυνατότητα εξ
αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.»
17. Το υπ΄άριθμ 74895/880/16-3-2020 έγγραφο της ΠΔΕ με θέμα «Εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση
και το περιορισμό της διάδοσης του κορωνοιου COVID-19 στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
»
18. Το άρθρο 27 του ΠΝΠ (ΦΕΚ 64) σύμφωνα με το οποίο: «. Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για
την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης
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και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη
ισχύος της παρούσας, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της
κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού
πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων
των υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του
άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..»
19.

Το υπ’ αριθμ. 92660/15-04-2020 αίτημα για βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την προμήθεια πέντε (5)
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ποσού έως 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεση κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή
της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής.
20. Την υπ’ αριθμ. 1855/2020 (ΑΔΑ: Ω7Ο87Λ6-ΩΝΙ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων,
τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν
έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια πέντε (5) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ποσού έως 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση
κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας
από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής.
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή). Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας είναι 3000,00€ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.)
Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μια συνολική προσφορά για το
σύνολο της προμήθειας με τις παραμέτρους που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας
πρόσκλησης.
Ως ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός ο οποίος θα υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά, βάσει τιμής στο σύνολο της προμήθειας.
Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εν λόγω υπηρεσίας περιγράφονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας πρόσκλησης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην
Ελληνική γλώσσα.
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Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί μέρους,
ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:
1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και την Τεχνική προσφορά, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.
2) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του
υποψηφίου Αναδόχου.
Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι δύο επί μέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις:
α) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» για την προμήθεια πέντε (5) φορητών
ηλεκτρονικών υπολογιστών, ποσού έως 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την διαδικασία
της απευθείας ανάθεση κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της
πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής».

β) «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με τη προσφορά τους :
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν ,
χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής, η οποία θα φέρει ως ημερομηνία, την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς και να δηλώνεται :
α) Ο νόμιμος εκπρόσωπός τους
β) Ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
γ) Ότι δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016.
δ) Ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος

τις οποίες

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
ζ) Ότι η προσφορά τους ισχύει για 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών
Η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο
εκπρόσωπο

σύμφωνα με το καταστατικό), πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30)

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση
του γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι σε ισχύ1, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
3. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, το οποίο να είναι σε
ισχύ 2,του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που

είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της

(Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε δύο (2) μήνες, στην περίπτωση που δεν υφίστανται βεβαιωμένες
οφειλές, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται.
Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) μήνα, σε περίπτωση ύπαρξης μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, οφειλών
που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής)
1

2

(Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται
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Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της
υπό ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού . Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα (κατά περίπτωση) του εκπροσώπου του κάθε συμμετέχοντα, όπως το
Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για
διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.),

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική

Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να

προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να
δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο 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 (Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει
στην ένωση ή κοινοπραξία).

4 . ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το παράρτημα , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (πιστοποιητικά διαπίστευσης), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί
η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.

5.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (με και χωρίς ΦΠΑ).
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου
ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης πρόσκλησης για
υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης)
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Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με Φ.Π.Α. υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη η προσφορά του
συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Σημειώνεται ότι:
Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από τον ίδιο ή από τον νόμιμο
εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
της Π.Δ.Ε. την καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού μονογράφει και

αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους. Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο
υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» ο οποίος θα αξιολογηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία όπως αναφέρεται στα σχετικά της παρούσας και σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Όσες προσφορές θα
αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά θα συνεχίσουν με άνοιγμα των
«Οικονομικών προσφορών». Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά την
αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό και το υποβάλλει για έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή.
Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική

άποψη

προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.

7. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από συγκεκριμένους ΚΑΕ στους
οποίους έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση και έγκριση δαπάνης μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
/δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
-Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:
Παρακράτηση φόρου ποσοστού 4% επί της πώλησης αγαθών ή 8% επί παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις
των παραγράφων 2αα,2ββ του άρθρου 64

του Ν4172/2013(ΦΕΚ 167Α΄) επί του καθαρού ποσού της αξίας του

τιμολογίου


Παρακράτηση 0,07 επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4412/16, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ
της αρχής των συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα
Χαρτοσήμου.



Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 3

του άρθρου 350 του Ν.4412/16, για την κάλυψη των λειτουργικών
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αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί

αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Το ποσό αυτό αποτελεί
έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις.
-Όλες οι κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων είναι σε βάρος των προμηθευτών.
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας περί νοµίµων κρατήσεων ή/και φόρου
εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συµπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Πρόσκλησης, καθώς και
της σύµβασης, συμμορφώνονται µε τις νέες διατάξεις.

8. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βαρύνει
τον προϋπολογισμό έτους 2020 της Π.Δ.Ε., και συγκεκριμένα με δέσμευση πιστώσεων στον Κ.Α.Ε. 01.072/1723.01.1231
έναντι του ποσού των 3000,00€ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2020. Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η
υπ’ αριθμ. 1855/30-4-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε
σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την Τρίτη 19/05/2020 και ώρα
11.00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Πανεπιστημίου 254 (κτήριο Β΄) στην Πάτρα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 19/05/2020 και ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος
Προμηθειών, Πανεπιστημίου 254 (κτήριο Β΄) στην Πάτρα.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς
να αποσφραγιστούν.
Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τον διαγωνισμό ως εξής:
α) για θέματα διαδικαστικά που αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια του διαγωνισμού από τον αρμόδιο υπάλληλο
του Τμήματος Προμηθειών κ. Δ. Μιχαλόπουλο , τηλ. 2613 – 613414.
β) για θέματα που αφορούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές, κατόπιν επικονωνίας με τη Διεύθυνση Διαφάνειας και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τηλ. 2613613309)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια πέντε (5) φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών, ποσού έως 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας
ανάθεση κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον
συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής.

Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι οι εξής:

Ελάχιστες προδιαγραφές Απαιτήσεις

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Απάντηση
(Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο
φυλλάδιο του είδους ή στην
επίσημη ιστοσελίδα του
κατασκευαστή, κλπ

Επεξεργαστής: επιδόσεων
τουλάχιστον επιπέδου AMDRyzen
5 3500Uή αντίστοιχου άλλου
κατασκευαστή
Οθόνη: 15.6” Full HD
(1920x1080) Anti-glare 16:9
Μνήμη: >= 12GB DDR4-2400
SSD: χωρητικότητα >= 500 GB
PCIeNVMe
Κάρτα Γραφικών: εσωτερική
κάρτα γραφικών επιδόσεων
τουλάχιστον RadeonVega 8
Graphics ή αντίστοιχου άλλου
κατασκευαστή
Ασύρματο Δίκτυο: 802.11
b/g/n/ac
Ασύρματη Επικοινωνία:
Bluetooth 4.2 ή μεταγενέστερο
Θύρες Επικοινωνίας: USB 3.1
gen 1>=2 , USB 2.0 (ή 3.0
συμβατή με 2.0)>=1
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά:
έξοδος HDMI 1.4b
Κάμερα: ανάλυσης τουλάχιστον
0.3MP
Ήχος: Ενσωματωμένη κάρτα ήχου,
θύρα για ακουστικά
Ηχεία: Στερεοφωνικά ηχεία
1.5Wx2
Πληκτρολόγιο: Πλήρους Μεγέθους
Ελληνο-αγγλικό Πληκτρολόγιο
Συσκευή Εισόδου: Πληκτρολόγιο,
Επιφάνεια Αφής (Touchpad)
CardReader: ΑναγνώστηςSDκαρτών
(MMC, SD, SDHC, SDXC)
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Ελάχιστες προδιαγραφές Απαιτήσεις

•

•
•
•
•
•
•

Απάντηση
(Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο
φυλλάδιο του είδους ή στην
επίσημη ιστοσελίδα του
κατασκευαστή, κλπ

Security: Power-on password,
hard disk password,
administrator password, TPM
2.0 integrated in chipset
Μπαταρία: Λιθίουιόντων (LiIon) >= 35Wh
Χρώμα: Μαύρο ή Γκρι ή Ασημί
Βάρος: <= 1,85 κιλά
Λειτουργικό Σύστημα: Windows
10 x64 Home Ελληνικά
Πιστοποιήσεις: ENERGY STAR
7.1, ErP lot3, RoHS-compliant
Εγγύηση >= 2 έτη
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