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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Δ/νση: Κοίλα Κοζάνης, ΤΚ 50150 

Τηλ.: +30 2461068232 & 2461068103 

Φαξ: +30 2461039682 
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 Κοζάνη,  01-04-2020 

 Αριθμ. Πρωτ.: 5347 

 Πληροφορίες: Γ. Χαϊτίδης 

 
 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ (COVID-19) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού 

αναφορικά με την υλοποίηση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (covid-

19), εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης ύψους 73.500,00€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ και έχοντας 

υπόψη ότι η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης θα διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 

Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο 

 

1. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Το N. 4412/2016 [ΦΕΚ Α΄/147/8.8.2016], «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

3. Το Ν. 4013/2011 [ΦΕΚ Α΄/204/15.9.2011] «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις». 

4. Το Ν. 3861/2010 [ΦΕΚ Α΄/112/13.7.2010] «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

5. Το Ν. 2690/1999 [ΦΕΚ Α΄/45/9.3.1999] «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

6. Το Ν. 4250/2014 [ΦΕΚ Α΄/74/26.3.2014] «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.». 

7. Το Ν. 2859/2000 [ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000] «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
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8. Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α'34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία». 

9. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄/145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

10. Τη με αριθμό 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β'/1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

11. Το Ν. 3871/2010, άρθρο 21 (ΦΕΚ Α’/141/17-08-2010) περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης. 

12. Το Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α'/25/04-03-1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα». 

13. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α'/226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο- 

Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2012- 2015». 

14. Το Ν. 4129/2013 (Α' 52) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο”. 

15. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’/247/27.11.1995) περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις» 

16. Τη με αριθμό 56902/215 (ΦΕΚ Β'/1924/2.06.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

17. Όλες τις οδηγίες, ερμηνευτικές εγκυκλίους και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την ΕΑΑΔΗΣΥ 

μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. 

18. Τη με αριθμό Π1/2380/2012 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ Β'/3400/20.12.2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

19. Την με αριθμό 57654/2017 (ΦΕΚ Β’/1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

20. Την με αριθμό 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β'/1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

21. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 11/11-03-2020 (ΦΕΚ 55 Α/11-3-2020): «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του». 

22. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 14/14-3-2020 (ΦΕΚ 64 Α/14-3-2020): «Κατεπείγοντα μέτρα 
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αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 

23. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 20/20-3-2020 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2020): «Κατεπείγοντα μέτρα 

για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης». 

24. Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας κατά το μέρος που αφορά την παρούσα 

διαγωνιστική διαδικασία. 

25. Διευκρινίζεται ότι την παρούσα διέπουν διατάξεις, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις, και εγκύκλιοι 

που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή ή κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω νόμων έστω και αν ρητώς δεν 

αναφέρονται στην παρούσα. 

26. Το από 26/03/2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμ. Δικτύων, για την 

κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού εκτιμώμενου κόστους 73.500 € συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ, με 

ΑΔΑΜ: 20REQ006492616. 

27. Την απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου με αρ. Β1/ΠΣ14/27-03-2020 με ΑΔΑ: 9ΞΔΧ469Β7Κ-ΛΘΥ περί 

έγκρισης δαπάνης, τεχνικών προδιαγραφών και της παρούσας πρόσκλησης. 

28. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 265/30-03-2020 που έλαβε ΑΔΑ: Ψ7Α5469Β7Κ-Α2Χ και ΑΔΑM: 

20REQ006496364. 

 

ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ THN TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι: 

 

Είδος Περιγραφή Ομάδα Ποσότητα 
Προϋπο-

λογισμός με 
ΦΠΑ 24% 

1 Μεταγωγέας Cisco για δίκτυο κορμού  Α 2 

7.500,00 

2 Μεταγωγέας Cisco 48p για δίκτυο πρόσβασης Α 2 

3 Μεταγωγέας Cisco 24p για δίκτυο πρόσβασης Α 4 

4 Tranceiver SFP SX Α 10 

5 Tranceiver SFP LX Α 5 

6 Access Point Β 25 5.500,00 

7 Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Apple Γ 2 

21.000,00 8 Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Γ 8 

9 Οθόνη Η/Υ Γ 10 

10 Λογισμικό απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Δ 2 
5.500,00 

11 Λογισμικό απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης Δ 1 

12 Σύστημα τηλε-εκπαίδευσης/τηλεδιάσκεψης Ε 22 22.000,00 

13 Web camera ΣΤ 40 

12.000,00 14 Συσκευή Headset ΣΤ 40 

15 Συσκευή Pen Mouse ΣΤ 10 
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Είδος Περιγραφή Ομάδα Ποσότητα 
Προϋπο-

λογισμός με 
ΦΠΑ 24% 

16 Ταμπλέτα + Γραφίδα (1) ΣΤ 10 

17 Ταμπλέτα + Γραφίδα (2) ΣΤ 80 

Σύνολο: 73.500,00 

 

 

Τα παρεχόμενα είδη κατατάσσονται στο Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) ως εξής: CPV 

32232000-8 [Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων] 

 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής για κάθε ομάδα ειδών με χωριστό προϋπολογισμό. Επιτρέπεται η κατάθεση προσφοράς για 

μία ή περισσότερες ομάδες ειδών με χωριστό προϋπολογισμό. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση προσφοράς 

για μέρος της ζητούμενης ποσότητας κάποιας ομάδας. 

 Απορρίπτονται οι προσφορές που ξεπερνούν το όριο του προϋπολογισμού για κάθε ομάδα ειδών. 

 

Τόπος και χρόνος παράδοσης προμήθειας: 

 
Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, δ/νση: Κοίλα Κοζάνης, ΤΚ 50150. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε χρονικό διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από 

την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές 

κάποιου είδους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 

 
 Εφόσον κατακυρωθεί ανάδοχος με αξία προμήθειας που δεν ξεπερνά το ποσό των 2.500,00€ (άνευ ΦΠΑ), 

δεν υπογράφεται σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή. Αντ’ αυτού, αποστέλλεται στον οριστικό ανάδοχο 

έγγραφη ανάθεση της προμήθειας, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης. 

 

 Εφόσον κατακυρωθεί ανάδοχος με αξία προμήθειας που ξεπερνά το ποσό των 2.501,00€ (άνευ ΦΠΑ) 

απαιτείται για την υπογραφή της σύμβασης η παροχή Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της 

οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια 

ισχύος η οποία θα καλύπτει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, επαυξημένη κατά δύο (2) επιπλέον μήνες. 

 

Α. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 06-04-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 
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Π.Μ.. 

 
Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του 

διαγωνιζόμενου, ακόμα και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. 

 

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε 

καθυστέρηση άφιξης αυτών, ενώ δεν θα παραλάβει φακέλους και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε 

ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 

Η προσφορά θα κατατεθεί (είτε αυτοπροσώπως, είτε με ταχυδρομική αποστολή) στο τμήμα 

Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης, Κτίριο Διοίκησης, σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 

 

 Την πλήρη επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ, 

ΔΟΥ, δ/νση, τηλέφωνο, email)  

 Πλήρη περιγραφή της διαδικασίας, ήτοι: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5347/01-04-2020 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (COVID-19) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ: 06-04-2020, 11.00 Π.Μ. 

(Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο) 

 Η επίσημη γλώσσα της προσφοράς είναι η ελληνική. 

Το έργο της αξιολόγησης της προσφοράς θα αναλάβει η αρμόδια προς τούτο Επιτροπή. 

 

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τους 

προσφέροντες σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας συμπληρωματικές διευκρινίσεις ή την 

προσκόμιση δικαιολογητικών και πρόσθετων τεχνικών στοιχείων (prospectus, τεχνικά φυλλάδια κ.α.). 

 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

Ο προσφέρων οφείλει, μαζί με την προσφορά του, να καταθέσει υποχρεωτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 
 α. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 
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αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχει, και θα 

δηλώνεται ότι: 

 

 Πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 και ειδικά ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις 

καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1,2 & 4 και του άρθρου 74, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 

αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν 

καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 (εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο). 

 

Την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (α.) υποβάλλουν: 

 οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

 ο νόμιμος εκπρόσωπος για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) 

 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς. 

 ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου. 

 κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. 

 
 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να παρέχουν στην Αναθέτουσα Αρχή όλα 

τα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρουν στην Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 

4412/2016, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, τόσο κατά τη διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης, όσο και κατά την εκτέλεση αυτής. 

 

 β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχει, και θα 

δηλώνεται ότι: 

 

 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης τους οποίους 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις των ειδών όπως τέθηκαν στην Πρόσκληση. 

 τα στοιχεία στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 ο αριθμός φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα αποστέλλονται για 

γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και αποφάσεις. 

 
Την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (β.) υποβάλλουν: 

 οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

 ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων σύμβουλος του Διοικητικού συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες 

(Α.Ε.) 
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 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς. 

 ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου. 

 κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. 

 
 γ. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχει, και θα 

δηλώνεται ότι: 

 

 θα προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αποτυπώνται στην 

ενότητα Γ της Πρόσκλησης και αναλόγως με την νομική μορφή στην οποία ανήκει, εφόσον επιλεχθεί 

ως ανάδοχος. 

 
Την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (γ.) υποβάλλουν: 

 οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

 ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων σύμβουλος του Διοικητικού συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες 

(Α.Ε.) 

 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς. 

 ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου. 

 κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. 

 
 δ. Το Φύλλο Συμφωνίας του Προσφέροντος με τις Τεχνικές Απαιτήσεις, συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο αρμοδίως, όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, επί ποινή αποκλεισμού. 

 

Το εν λόγω έντυπο είναι διαθέσιμο σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτ. 

Μακεδονίας (www.uowm.gr ), στη θέση Επικαιρότητα – Προμήθειες-Διαγωνισμοί, μαζί με το κείμενο της 

παρούσας. 

 
 ε. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αρμοδίως, όπως 

αποτυπώνεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, επί ποινή αποκλεισμού. 

 

Το εν λόγω έντυπο είναι διαθέσιμο σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτ. 

Μακεδονίας (www.uowm.gr ), στη θέση Επικαιρότητα – Προμήθειες-Διαγωνισμοί, μαζί με το κείμενο της 

παρούσας. 

 
Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
 

Ο προσωρινός ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης θα κληθεί να προσκομίσει τα κάτωθι 

νομιμοποιητικά έγγραφα, εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση της επιλογής του: 

 

Α. Προκειμένου περί υπογραφής συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενο Ατομική Επιχείρηση στο όνομα του 

ΑΔΑ: 9ΔΩΘ469Β7Κ-ΥΒ0





 Πρόσκληση κατεπείγουσας προμήθειας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας   Σελ. 8 

ιδιοκτήτη της, απαιτούνται τα εξής έγγραφα: 

Πίνακας 1 – Έλληνες πολίτες 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του 

προσωρινού αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να 

πιστοποιείται, αφενός, η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, 

αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3μήνου) πριν από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι: 

1/ δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 

 

α) για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73 του Ν.4412/2016 

β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας 

2/δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας 

που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου (3μήνου) πριν 

από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός 

ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς εξυγίανσης 

και περί μη υπαγωγής στο άρθρο 99. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω 

πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 

Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά 

την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο προσωρινός ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα εν λόγω 

πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την 

οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 
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Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 

τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη 

Βεβαίωση του προσωρινού αναδόχου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στον προσωρινό ανάδοχο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου (3μήνου), πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα, μετά την σχετική έγγραφη 

εντολή. 

 

Πίνακας 2 – Αλλοδαποί πολίτες 

Τα πιστοποιητικά του παραπάνω πίνακα 1 ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή αποδεικτικά μέσα εκδοθέντα από 

τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους. 

 

β. Προκειμένου περί υπογραφής συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενο Νομικό Πρόσωπο, απαιτούνται τα 

εξής έγγραφα: 

 

Πίνακας 3 – Ημεδαπά νομικά πρόσωπα 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται, αφενός, η εγγραφή του 

προσωρινού αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας Αρχής με την οποία 

να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, 

αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης. Επιπλέον το αντίγραφο καταστατικού σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων αυτού με 

πρόσφατο πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ή το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), περί 

καταχώρησης του καταστατικού σύστασης και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού. 

2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3μήνου) πριν από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι: 

1/ δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 

 

α) για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73 του Ν.4412/2016 

β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας 

2/δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
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οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

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

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των 

συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου (3μήνου) πριν 

από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

προσωρινός ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού. Σε περίπτωση 

εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου (3μήνου) πριν 

από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

προσωρινός ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν 

τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. 

Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με το ν. 4412/2016. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσωρινού Αναδόχου 

θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους 

ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό.  

6. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο προσωρινός ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 

τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Ένορκη 

Βεβαίωση του προσωρινού αναδόχου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στον προσωρινό ανάδοχο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση, έκδοσης του 
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τελευταίου τριμήνου (3μήνου), πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα, μετά την σχετική έγγραφη 

εντολή. 

 
 

Πίνακας 4 – Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ισχύουν τα όσα αναφέρονται σε σχέση με τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από Ένορκη Βεβαίωση του προσωρινού αναδόχου, 

η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης 

αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, δύναται να 

αντικατασταθεί αυτή από Υπεύθυνη Δήλωση. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν 

ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού 

προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης 

αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

 

γ. Προκειμένου περί υπογραφής συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενο Ενώσεις–Κοινοπραξίες, απαιτούνται 

τα εξής έγγραφα: 

 

Πίνακας 5 – Δικαιολογητικά – Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την 

περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο). 

 

Επισήμανση:  
 

ενημερώνονται οι προσφέροντες ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των παρ. -α, -β, -γ ως άνω, που 

δεν βρίσκονται σε ισχύ έτσι ώστε να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός του απαιτητού χρόνου των 

10 ημερών ενόψει σύμβασης, δύναται να υποβληθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν 

έγγραφης δέσμευσης του μειοδότη με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα 

επισυνάπτονται οι σχετικές αιτήσεις προς τις καθ’ ύλην αρμόδιες Αρχές για την έκδοση των εκκρεμών 

δικαιολογητικών. 

 

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Η υποβληθείσα προσφορά θα έχει ισχύ για -180- ημέρες. 

 
Οι λόγοι απόρριψης της προσφοράς προσδιορίζονται στο αρ. 91 του Ν. 4412/2016. Γνωστοποιείται στους 

οικονομικούς φορείς ότι απορρίπτονται οι προσφορές που ξεπερνούν το όριο του προϋπολογισμού για 

κάθε ομάδα ειδών. 

 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές κλπ. 

 
Οι λόγοι αποκλεισμού του προσφέροντος προσδιορίζονται στο άρ. 73 του Ν. 4412/2016. 

 
Η πληρωμή του αναδόχου υπόκειται σε κρατήσεις του Ν. 4412/2016, του άρθρου 8 του Ν. 3580/2007, του 

άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 44 του Ν. 4605/2019. 

 

Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόσκλησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Α/Α 
(α) 

Περιγραφή 
(β) 

Απαίτηση 
(γ) 

Απάντηση 
(δ) 

Παραπομπή 
(ε) 

1 Μεταγωγέας Cisco για δίκτυο κορμού       

1.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά       

  

Product Type: Layer 3 Switch 

USB: Υes 

Number of Stack Ports: 2 

Stack Port: Yes 

Network Technology: 10/100Base-TX 

Number of Total Expansion Slots: 25 

Expansion Slot Type: SFP 

Number of SFP Slots: 24 

Network Layer Supported: 3 

Manageable: Yes 

Management: QoS, VLAN, Embedded Event Manager, Command-line 

interface, SNMPv1, v2c,v3, DHCP, Telnet, RMON, Syslog, CiscoWorks 

LAN Management Solution, CDP 

Standard Memory: 256 MB 

Memory Technology: DRAM 

Flash Memory: 512 MB 

Input Voltage: 220 V AC 

Power Source: Power Supply 

Redundant Power Supply: Yes 

Compatible Rack Unit: 1U 

Form Factor: Rack-mountable 

Συμβατότητα με Cisco IOS: ΠΛΗΡΗΣ 

 

Ενδεικτικό προϊόν: Switch CISCO WS-C3750X-24S-S ή άλλο παρόμοιο 

με ίδια/καλύτερα χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

1.2 Tόπος/χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις       

  

Τόπος παράδοσης: Τμήμα Δικτύων, Κοίλα Κοζάνης 

Χρόνος παράδοσης: 30 ημερολογιακές ημέρες 

Εγγύηση καλής λειτουργίας:  2 χρόνια 

Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 2 εργάσιμες ημέρες 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

2 Μεταγωγέας Cisco 48p για δίκτυο πρόσβασης       

2.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά       
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Α/Α 
(α) 

Περιγραφή 
(β) 

Απαίτηση 
(γ) 

Απάντηση 
(δ) 

Παραπομπή 
(ε) 

  

Enclosure Type: Rack-mountable - 1U 

PoE capacity: 370W 

Uplink Interfaces: Four 1G SFP (SFP) 

Downlink Ports: 48 × Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports 

Expansion Slot(s): 1 (total) / 1 (free) x Stacking Module 

Switching capacity: 176 Gbps 

Forwarding/Filtering Rate: 77.4 Mpps 

DRAM: 128 MB 

Flash Memory: 64 MB 

Συμβατότητα με Cisco IOS: ΠΛΗΡΗΣ 

 

Ενδεικτικό προϊόν: Switch Cisco 48p C2960S PoE ή άλλο παρόμοιο με 

ίδια/καλύτερα χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

2.2 Tόπος/χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις       

  

Τόπος παράδοσης: Τμήμα Δικτύων, Κοίλα Κοζάνης 

Χρόνος παράδοσης: 30 ημερολογιακές ημέρες 

Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 χρόνια 

Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 2 εργάσιμες ημέρες 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

3 Μεταγωγέας Cisco 24p για δίκτυο πρόσβασης       

3.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά       

  

Device Type: Switch - 24 ports - Managed 

Enclosure Type: Rack-mountable - 1U 

Ports: 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP 

Power Over Ethernet (PoE): PoE 

Performance Switching capacity : 176 Gbps 

Forwarding performance (64-byte packet size) : 41.7 Mpps 

MAC Address Table Size: 8K entries 

Remote Management: RMON, Telnet, SNMP, HTTPS, TFTP, SSH 

Encryption Algorithm: SSL 

Authentication Method: SSH, RADIUS, TACACS+ 

Features: Layer 2 switching, auto-sensing per device, dynamic IP 

address assignment , auto-negotiation, BOOTP, ARP, load balancing, 

VLAN, auto-uplink, IGMP snooping, Syslog, DiffServ, Broadcast Storm 

Control, IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, RSTP, 

MSTP, DHCP snooping, DTP support,  PAgP support, ACL support, QoS, 

PoE+, LACP, Port Security, MAC Address Notification, RSPAN 

RAM: 128 MB 

Flash Memory: 64 MB Flash 

Interfaces: 24 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - PoE ¦ USB : 

1 x 4 PIN USB Type A ¦ 1 x console - mini-USB Type B - management ¦ 1 

x console - RJ-45 - management ¦ 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - 

management ¦ 4 x SFP (mini-GBIC) 

Expansion Slot(s): 1 (total) / 1 (free) x Stacking Module 

Power Consumption Operational: 55 Watt 

Συμβατότητα με Cisco IOS: ΠΛΗΡΗΣ 

Ενδεικτικό προϊόν: Switch Cisco 24p C2960S PoE ή άλλο παρόμοιο με 

ίδια/καλύτερα χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 
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Α/Α 
(α) 

Περιγραφή 
(β) 

Απαίτηση 
(γ) 

Απάντηση 
(δ) 

Παραπομπή 
(ε) 

3.2 Tόπος/χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις       

  

Τόπος παράδοσης: Τμήμα Δικτύων, Κοίλα Κοζάνης 

Χρόνος παράδοσης: 30 ημερολογιακές ημέρες 

Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 χρόνια 

Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 2 εργάσιμες ημέρες 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

4 Tranceiver SFP SX       

4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά       

  

Tranceiver SFP SX 

Cisco compatible 

ΝΑΙ (σε 

όλα)     

4.2 Tόπος/χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις       

  

Τόπος παράδοσης: Τμήμα Δικτύων, Κοίλα Κοζάνης 

Χρόνος παράδοσης: 30 ημερολογιακές ημέρες 

Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 χρόνια 

Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 2 εργάσιμες ημέρες 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

5 Tranceiver SFP LX       

5.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά       

  

Tranceiver SFP LX 

Cisco compatible 

ΝΑΙ (σε 

όλα)     

5.2 Tόπος/χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις       

  

Τόπος παράδοσης: Τμήμα Δικτύων, Κοίλα Κοζάνης 

Χρόνος παράδοσης: 30 ημερολογιακές ημέρες 

Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 χρόνια 

Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 2 εργάσιμες ημέρες 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

6 Access Point       

6.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά       

  

Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων (μέγιστη): ≥1300 Mbit/s 

Ρυθμοί δεδομένων Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, 

Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων Wi - Fi ( max ): ≥1300 Mbit/s. 

Υποστήριξη αλγορίθμου ασφαλείας: AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2. 

Επίπεδο αύξησης κεραίας (max): ≥3 dBi. 

Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη): ≤9 W. 

Χρώμα: Λευκό 

Συμβατότητα με UNIFI NETWORK CONTROLLER: ΠΛΗΡΗΣ 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

6.2 Tόπος/χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις       

  

Τόπος παράδοσης: Τμήμα Δικτύων, Κοίλα Κοζάνης 

Χρόνος παράδοσης: 30 ημερολογιακές ημέρες 

Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 χρόνια 

Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 2 εργάσιμες ημέρες 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

7 Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Apple       

7.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά       
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Α/Α 
(α) 

Περιγραφή 
(β) 

Απαίτηση 
(γ) 

Απάντηση 
(δ) 

Παραπομπή 
(ε) 

  

Τύπος: Ultrabook 

CPU: Intel, Core i5, συχνότητα ≥ 1,6 Ghz 

Οθόνη: IPS Panel, 13,3 ", ανάλυση 2560x1600, Retina Display 

Μνήμη RAM: ≥8 GB 

Κάρτα Γραφικών: Intel UHD Graphics 617 ή ισχυρότερη 

Σκληρός Δίσκος: SSD, ≥256 GB 

Συνδεσιμότητα: Bluetooth, Thunderbolt 3, Wi-Fi 

Δακτυλικό Αποτύπωμα: Ναι 

Λειτουργικό Σύστημα: macOS 

Βάρος: ≤1,25 kg 

Ενδεικτικό προϊόν Apple MacBook Air Retina 13.3" (2019) 

(i5/8GB/256GB SSD/UHD Graphics 617) MVFJ2GR/A - Space Gray ή 

άλλο σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές 

 

Headset ασύρματο Sony WH-CH510 Black ή άλλο με ίδια/καλύτερα 

χαρακτηριστικά 

Ποντίκι ενσύρματο Microsoft comfort mouse 4500 ή άλλο με 

ίδια/καλύτερα χαρακτηριστικά 

Τσάντα μεταφοράς κατάλληλη για τον φορητό Η/Υ 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

7.2 Tόπος/χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις       

  

Τόπος παράδοσης: Τμήμα Δικτύων, Κοίλα Κοζάνης 

Χρόνος παράδοσης: 30 ημερολογιακές ημέρες 

Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 χρόνια 

Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 2 εργάσιμες ημέρες 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

8 Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής       

8.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά       

  

Τύπος: Ultrabook 

CPU: Intel Core i5 10210U, 10th gen, συχνότητα ≥1,6 Ghz, ή 

ισχυρότερη 

Οθόνη: IPS Panel, 13,3 ", 1920x1080, Full HD 

Μνήμη (RAM): ≥8 GB 

Κάρτα Γραφικών: Intel UHD Graphics ή ισχυρότερη 

Σκληρός Δίσκος: SSD, ≥256 GB 

Card Reader: Ναι 

Συνδεσιμότητα: Bluetooth, Display Port, USB 3.1, USB-C, Wi-Fi 

Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 

Βάρος: ≤1,29 kg 

Ενδεικτικό προϊόν: Laptop Dell XPS 13 7390 (i5-

10210U/8GB/256GB/FHD/W10) ή άλλο σύμφωνα με τις παραπάνω 

προδιαγραφές 

 

Headset Sony WH-CH510 Black ή άλλο με ίδια/καλύτερα 

χαρακτηριστικά 

Ποντίκι ενσύρματο Microsoft comfort mouse 4500 ή άλλο με 

ίδια/καλύτερα χαρακτηριστικά 

Τσάντα μεταφοράς κατάλληλη για τον φορητό Η/Υ 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

8.2 Tόπος/χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις       
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Α/Α 
(α) 

Περιγραφή 
(β) 

Απαίτηση 
(γ) 

Απάντηση 
(δ) 

Παραπομπή 
(ε) 

  

Τόπος παράδοσης: Τμήμα Δικτύων, Κοίλα Κοζάνης 

Χρόνος παράδοσης: 30 ημερολογιακές ημέρες 

Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 χρόνια 

Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 2 εργάσιμες ημέρες 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

9 Οθόνη Η/Υ       

9.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά       

  

Μέγεθος οθόνης: 27 ίντσες. 

Τύπος οθόνης: Τεχνολογία In-Plane Switching. 

Επικάλυψη οθόνης: Αντιθαμβωτική λειτουργία με σκληρότητα 3H. 

Μέγιστη ανάλυση: 1.920 x 1.080 στα 60 Hz. 

Γωνία θέασης: 178° (κατακόρυφη) τυπική, 178° (οριζόντια) τυπική. 

Pixel pitch: 0,311 mm x 0,311 mm. 

Pixel ανά ίντσα (PPI): 82. 

Λόγος αντίθεσης: 1.000:1 (τυπική). 

Λόγος διαστάσεων: 16:9. 

Τεχνολογία οπισθοφωτισμού: Σύστημα πλευρικού φωτισμού LED. 

Φωτεινότητα: 300 cd/m² (τυπική). 

Χρόνος απόκρισης: 8 ms, 5 ms (γρήγορη λειτουργία) 

Δυνατότητα ρύθμισης: Βάση ρυθμιζόμενου ύψους (130 mm), Κλίση (-

5° έως 21°), Περιστροφή (-45° έως 45°), Προσανατολισμός (-90° έως 

90°). 

Χρωματική γκάμα (τυπική): 72% (CIE 1931). 

Βάθος χρώματος: 16,7 εκατομμύρια. 

Συνδεσιμότητα: 1 θύρα HDMΙ, 1 θύρα DP (είσοδος), 1 θύρα DP 

(έξοδος), 1 θύρα USB Type-C, 2 θύρες λήψης USB 2.0 (πίσω), 2 θύρες 

λήψης USB 3.0 (στο πλάι). 

Τροφοδοσία: 100 VAC έως 240 VAC / 50 Hz ή 60 Hz ± 3 Hz / 1,5 A 

Κατανάλωση ενέργειας: 18 W (τυπική) / 119 W (μέγιστη). 

Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή / αδράνεια: Κάτω από 0,3 W. 

Κατάλληλο Καλώδιο HDMI για σύνδεση με Η/Υ: Να 

συμπεριλαμβάνεται 

Ενδεικτικό μοντέλο: DELL P2719HC 27'' ή άλλο με ίδια/καλύτερα 

χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

9.2 Tόπος/χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις       

  

Τόπος παράδοσης: Τμήμα Δικτύων, Κοίλα Κοζάνης 

Χρόνος παράδοσης: 30 ημερολογιακές ημέρες 

Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 χρόνια 

Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 2 εργάσιμες ημέρες 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

10 Λογισμικό απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας       

10.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά       

  

TSplus ENTERPRISE 25 users + 2 years Update/Support 

TSplus Advanced Security Essential Edition 1 server license  

ΝΑΙ (σε 

όλα)     

10.2 Tόπος/χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις       

  

Τόπος παράδοσης: Τμήμα Δικτύων, Κοίλα Κοζάνης 

Χρόνος παράδοσης: 30 ημερολογιακές ημέρες 

Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 2 εργάσιμες ημέρες 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 
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Α/Α 
(α) 

Περιγραφή 
(β) 

Απαίτηση 
(γ) 

Απάντηση 
(δ) 

Παραπομπή 
(ε) 

11 Λογισμικό απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης       

11.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά       

  

Teamviewer For Teams 

Multiple seats, 3 sessions, Corporate License 

Διάρκεια: 12 μήνες 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 
    

11.2 Tόπος/χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις       

  

Τόπος παράδοσης: Τμήμα Δικτύων, Κοίλα Κοζάνης 

Χρόνος παράδοσης: 30 ημερολογιακές ημέρες 

Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 2 εργάσιμες ημέρες 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 
    

12 Σύστημα τηλε-εκπαίδευσης/τηλεδιάσκεψης       

12.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά       

  

Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, cpu Intel i5-10210U ή καλύτερη, 

RAM 8GB DDR4, 512GB SSD, οθόνη 15'' FHD, ethernet, USB 3, HDMI, 

wifi b/g/n, ηχεία, Windows 10 64bit Greek 

Web camera Logitech C920 ή άλλη με ίδια/καλύτερα χαρακτηριστικά 

Τρίποδο κατάλληλο για την web camera, ύψους >1.5m 

Ποντίκι Microsoft wireless mobile ή άλλο με ίδια/καλύτερα 

χαρακτηριστικά 

Καλώδιο δικτύου 10m 

Τσάντα μεταφοράς για τον φορητό Η/Υ 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

12.2 Tόπος/χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις       

  

Οι 22 φορητοί Η/Υ δεν είναι υποχρεωτικό να είναι στο σύνολό τους, 
του ίδιου κατασκευαστή. 
 
Τόπος παράδοσης: Τμήμα Δικτύων, Κοίλα Κοζάνης 

Χρόνος παράδοσης: 30 ημερολογιακές ημέρες 

Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 χρόνια για το σύνολο του εξοπλισμού 

Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 2 εργάσιμες ημέρες 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

13 Web camera       

13.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά       

  

Ανάλυση Βίντεο: >=1280x720 

Καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps): 30 fps 

Συνδεση: USB 2.0 

Μικρόφωνο:  Ναι 

Ρύθμιση Εστίασης: Auto focus 

Συμβατότητα: Windows 8/10, Linux, MacOS 

Ενδεικτικό προϊόν: Microsoft Lifecam HD-3000 ή άλλη με ίδια ή 

καλύτερα χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

13.2 Tόπος/χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις       

  

Τόπος παράδοσης: Τμήμα Δικτύων, Κοίλα Κοζάνης 

Χρόνος παράδοσης: 30 ημερολογιακές ημέρες 

Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 χρόνια 

Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 2 εργάσιμες ημέρες 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

14 Συσκευή Headset       
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Α/Α 
(α) 

Περιγραφή 
(β) 

Απαίτηση 
(γ) 

Απάντηση 
(δ) 

Παραπομπή 
(ε) 

14.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά       

  

Τύπος: Headband, On ear 

Συνδεσιμότητα: ενσύρματη, USB 

Μήκος καλωδίου: >=2,4μ 

Εύρος Συχνότητας Ακουστικού: 100Hz - 10KHz 

Ευαισθησία Ακουστικού: 111 dBSPL +/- 3 dB 

Εύρος Συχνότητας Μικροφώνου: 200 HZ-6 KHZ 

Ευαισθησία Μικροφώνου: -44dBV/PA +/-3dB  

 
Ενδεικτικό προϊόν: Headset LOGITECH PC 960 HEADSET USB ή άλλο με 

ίδια ή καλύτερα χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

14.2 Tόπος/χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις       

  

Τόπος παράδοσης: Τμήμα Δικτύων, Κοίλα Κοζάνης 

Χρόνος παράδοσης: 30 ημερολογιακές ημέρες 

Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 χρόνια 

Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 2 εργάσιμες ημέρες 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

15 Συσκευή Pen Mouse       

15.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά       

  

Λειτουργία σε δέρμα, ξύλο, χαρτί και γυαλί 

Συχνότητα Λειτουργίας: 2.402GHz~ 2.483GHz 

Είδος Αισθητήρα: Optical 

Λειτουργική Εμβέλεια: Μέχρι 10m 

Resolution: 800/1200/1600dpi 

Operating Current: 15mA 

Συμβατό με Windows 2000/XP/Vista/7, Linux, Mac OS, Android OS 

(with standard USB interface) 

Τύπος Μπαταρίας: 1x AAA μπαταρία (συμπεριλαμβάνεται) 
 

Ενδεικτικό προϊόν: PR-03 Wireless Pen Mouse Fairy Series 2.4G 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

15.2 Tόπος/χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις       

  

Τόπος παράδοσης: Τμήμα Δικτύων, Κοίλα Κοζάνης 

Χρόνος παράδοσης: 30 ημερολογιακές ημέρες 

Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 χρόνια 

Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 2 εργάσιμες ημέρες 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

16 Ταμπλέτα + Γραφίδα (1)       

16.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά       

  

Σύνδεση USB και Bluetooth 

Συμβατή τουλάχιστον με Windows ≥7 και MacOS  

Ενεργή Επιφάνεια ≥ 210x130 mm 

Επίπεδα πίεσης ≥ 4096 

Ανάλυση        ≥ 2000 lpi 

Ταχύτητα ανάγνωσης ≥ 130 pps 

Γραφίδα : 4k  Περιλαμβάνεται 

Μπαταρία : Li-Ion επαναφορτιζόμενη 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

16.2 Tόπος/χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις       

ΑΔΑ: 9ΔΩΘ469Β7Κ-ΥΒ0





 Πρόσκληση κατεπείγουσας προμήθειας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας   Σελ. 20 

Α/Α 
(α) 

Περιγραφή 
(β) 

Απαίτηση 
(γ) 

Απάντηση 
(δ) 

Παραπομπή 
(ε) 

  

Τόπος παράδοσης: Τμήμα Δικτύων, Κοίλα Κοζάνης 

Χρόνος παράδοσης: 30 ημερολογιακές ημέρες 

Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 χρόνια 

Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 2 εργάσιμες ημέρες 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

17 Ταμπλέτα + Γραφίδα (2)       

17.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά       

  

Σύνδεση USB                    

Συμβατή τουλάχιστον με Windows ≥7 και MacOS 

Ενεργή Επιφάνεια ≥ 145x90 mm 

Επίπεδα πίεσης ≥ 2048 

Ανάλυση  ≥ 2000 lpi 

Ταχύτητα ανάγνωσης ≥ 120 pps 

Γραφίδα : Περιλαμβάνεται 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

17.2 Ποσότητα, τόπος/χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις       

  

Τόπος παράδοσης: Τμήμα Δικτύων, Κοίλα Κοζάνης 

Χρόνος παράδοσης: 30 ημερολογιακές ημέρες 

Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 χρόνια 

Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 2 εργάσιμες ημέρες 

ΝΑΙ (σε 

όλα) 

    

 

Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών : Παναγιώτης Βουτσκίδης (2461056380) 

 

 

Ημερομηνία: ___/___/______ 

 

 

 

 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

(Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής για κάθε ομάδα ειδών με χωριστό προϋπολογισμό. Επιτρέπεται η κατάθεση προσφοράς για μία ή 

περισσότερες ομάδες ειδών με χωριστό προϋπολογισμό. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση προσφοράς για 

μέρος της ζητούμενης ποσότητας κάποιας ομάδας. Απορρίπτονται οι προσφορές που ξεπερνούν το όριο 

του προϋπολογισμού για κάθε ομάδα ειδών.) 

 

Τόπος:__________, ημερομηνία: _____________ 

 

ΑΠΟ: ___________________________________________________________________________________ 

ΠΡΟΣ: Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας 

 

 

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (COVID-19) ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 

διαγωνισμού 

 

 

Με την παρούσα οικονομική προσφορά δηλώνω τη συμμετοχή μου στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας με αρ. πρωτ.: 5347/01-04-2020 που αφορά στην 

προμήθεια εξοπλισμού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους γενικούς και ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται, και προσφέρω 

την παρακάτω τιμή: 

ΟΜΑΔΑ Α (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.500,00 ΜΕ ΦΠΑ 24%) 

Είδος Περιγραφή Ποσότητα 
Προσφερόμενη 
Τιμή μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Τιμή Συνολικής 
ποσότητας χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

1 Μεταγωγέας Cisco για δίκτυο κορμού  2   

2 Μεταγωγέας Cisco 48p για δίκτυο πρόσβασης 2   

3 Μεταγωγέας Cisco 24p για δίκτυο πρόσβασης 4   

4 Tranceiver SFP SX 10   

5 Tranceiver SFP LX 5   

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:  

ΦΠΑ 24%:  

Τελικό σύνολο με ΦΠΑ:   
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ΟΜΑΔΑ Β (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.500,00 ΜΕ ΦΠΑ 24%) 

Είδος Περιγραφή Ποσότητα 
Προσφερόμενη 
Τιμή μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Τιμή Συνολικής 
ποσότητας χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

6 Access Point 25   

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:  

ΦΠΑ 24%:  

Τελικό σύνολο με ΦΠΑ:   

 
 

ΟΜΑΔΑ Γ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 21.000,00 ΜΕ ΦΠΑ 24%) 

Είδος Περιγραφή Ποσότητα 
Προσφερόμενη 
Τιμή μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Τιμή Συνολικής 
ποσότητας χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

7 Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Apple 2   

8 Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 8   

9 Οθόνη Η/Υ 10   

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:  

ΦΠΑ 24%:  

Τελικό σύνολο με ΦΠΑ:   

 
 

ΟΜΑΔΑ Δ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.500,00 ΜΕ ΦΠΑ 24%) 

Είδος Περιγραφή Ποσότητα 
Προσφερόμενη 
Τιμή μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Τιμή Συνολικής 
ποσότητας χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

10 Λογισμικό απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας 2   

11 
Λογισμικό απομακρυσμένης τεχνικής 

υποστήριξης 1 
  

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:  

ΦΠΑ 24%:  

Τελικό σύνολο με ΦΠΑ:   

 
 

ΟΜΑΔΑ Ε (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.000,00 ΜΕ ΦΠΑ 24%) 

Είδος Περιγραφή Ποσότητα 
Προσφερόμενη 
Τιμή μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Τιμή Συνολικής 
ποσότητας χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

12 Σύστημα τηλε-εκπαίδευσης/τηλεδιάσκεψης 22   

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:  

ΦΠΑ 24%:  

Τελικό σύνολο με ΦΠΑ:   
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 12.000,00 ΜΕ ΦΠΑ 24%) 

Είδος Περιγραφή Ποσότητα 
Προσφερόμενη 
Τιμή μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Τιμή Συνολικής 
ποσότητας χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

13 Web camera 40   

14 Συσκευή Headset 40   

15 Συσκευή Pen Mouse 10   

16 Ταμπλέτα + Γραφίδα (1) 10   

17 Ταμπλέτα + Γραφίδα (2) 80   

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:  

ΦΠΑ 24%:  

Τελικό σύνολο με ΦΠΑ:   

 
 

(εξουσιοδοτημένη υπογραφή - σφραγίδα)  
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