
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Αριθμ. Μελέτης :      19/13             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (βιντεοπροβολείς, 
επιτραπέζιους Η/Υ, φορητούς Η/Υ, 

φωτοτυπικό μηχάνημα)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Μ Ε Λ Ε Τ Η  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 

Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (βιντεοπροβολείς, 
επιτραπέζιους Η/Υ, φορητούς Η/Υ, φωτοτυπικό 

μηχάνημα) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 
α) Τεχνική Έκθεση. 
β) Διακήρυξη Δημοπρασίας. 
γ) Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Αριθμ. Μελέτης :      19/13             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (βιντεοπροβολείς, 
επιτραπέζιους Η/Υ, φορητούς Η/Υ, 

φωτοτυπικά μηχανήματα) 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικών μηχανημάτων (ηλεκτρονικούς υπολογιτές 
επιτραπέζιους, ηλεκτρονικούς υπολογιστές φορητούς, βιντεοπροβολείς, φωτοτυπικά μηχανήματα. 
 
Τα προς προμήθεια μηχανήματα θα καλύψουν λειτουργικές ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής 
Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πολυγύρου. 
 
Τα προς προμήθεια μηχανήματα θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, όπως περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο τεύχος της παρούσας μελέτης και τις 
ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές .  
  
Τυχόν απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται απόρριψη της 
συνολικής προσφοράς. 
 
Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές θα πρέπει να εγκατασταθούν στον χώρο που θα υποδειχτεί από τους 
Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων , και να παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση. Στην περίπτωση που 
αντικαθιστούν παλαιότερους Υπολογιστές , θα πρέπει  ο προμηθευτής να μεταφέρει τα αρχεία από 
τον παλαιό στον καινούριο Υπολογιστή καθώς και να εγκαταστήσει κάθε περιφερειακό που υπάρχει 
συνδεδεμένο με τον παλαιό Υπολογιστή, παράδειγμα εκτυπωτές σαρωτές κλπ.  

 
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόχειρο ανοικτό 
διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 
 

 

 Πολύγυρος   09-04-2013 

 Συντάχθηκε 

 

  

 

 Παπασαραφιανός Γεώργιος 

 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

Αριθμ. Μελέτης :      19/12             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (βιντεοπροβολείς, 

επιτραπέζιους Η/Υ, φορητούς Η/Υ, 
φωτοτυπικά μηχανήματα) 

 
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 
Η Σχολική Επιτροπή Σχολείων Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης 

διακηρύσσει 
την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών  

με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού: 
Προϋπολογισμού 41.118,90 € με ΦΠΑ 23% 

 
 

καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του 
ως άνω έργου και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική       άποψη       
προσφορά 
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Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης   

Δήμου Πολυγύρου 
 

Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 
2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ 
3) Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

(Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) 
4) Τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας υπηρεσίας , στον Κ.Α. ………………………… 

στον οποίο προβλέπεται πίστωση 45.000,00 ΕΥΡΩ για την προμήθεια του τίτλου 
5) Την ανάγκη της Σ.Ε.Σ.Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα 

ειδών. 
6) Την ..……/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης  
Δήμου Πολυγύρου με την οποία ψηφίστηκε πίστωση  

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική       
άποψη       προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης σαράντα μία χιλάδων εκατον δέκα οκτώ ευρώ 
και ενενήντα λεπτών (41.118,90 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% (= 7.688,90 €) με κλειστές 
προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών  
αναγκών των σχολείων. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί   με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
Διαγωνισμού   του Δήμου Πολυγύρου. 
 
 

1.   Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού 
1.1.  Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι η είναι η Σχολική Επιτροπή Σχολείων  Β΄βάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου 
1.2.  Αντικείμενο   του   διαγωνισμού   είναι   η   Ανάδειξη    μειοδότη   για   την προμήθεια 

«Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (βιντεοπροβολείς, επιτραπέζιους Η/Υ, φορητούς Η/Υ, 
φωτοτυπικά μηχανήματα)» υπό τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα. 

1.3. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο για το σύνολο του Έργου. Η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να επιλέξει Μειοδότη, με κριτήριο τη 
συμφερότερη τιμή, η οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό 
του άρθρου 2 της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

2. Προϋπολογισμός του έργου 
2.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των σαράντα μία χιλάδων 

εκατον δέκα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (41.118,90€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
23% (= 7.688,90 €) 

2.2. Στον προϋπολογισμό του έργου συμπεριλαμβάνεται τεχνική υποστήριξη ως προς την 
εγκατάσταση, επανεγκατάσταση υπαρχόντων μηχανημάτων, σύνδεση περιφερειακών κλπ 

2.3. Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους και επί ποινή αποκλεισμού, δεν μπορούν να 
υπερβούν το ως άνω ποσό του προϋπολογισμού του Έργου. 

 

3. Τρόπος υποβολής προσφορών 
3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται: 
3.2. α) Από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους μέχρι την ώρα 

ενάρξεως του διαγωνισμού (καταληκτική προθεσμία) β) Αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο 
με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή 
μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
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3.3. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε 
ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στην υπηρεσία, δε θα λαμβάνονται 
υπόψη και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

 

4. Κατάθεση των προσφορών - Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 
 Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής 
 
Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή προσφορών είναι η Γεωργιάδου Μαρία   
τηλ. +302371350739,  Φαξ: +302371022266 
και για την παροχή διευκρινίσεων ο κ Γεώργιος Παπασαραφιανός στο τηλ. 2371021597 Fax: 
2371021592 
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 18η  Απριλίου 2013 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 ,στην αίθουσα 
Συνεδιάσεων Δημοτικύ Συμβουλίου Πολυγύρου, Πολυτεχνείου 50, 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας.  

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και θα δημοσιευτεί 
στην ημερήσια εφημερίδα του Νομού, Τύπος Χαλκιδικής τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη 
διεξαγωγή του διαγωνισμού.  
 
Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν την αναθέτουσα Αρχή. 
 
6. Αξιολόγηση Προσφορών 
 

1. Κριτήριο Κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
2. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν 

κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 
3. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής 

προσφοράς προς την σταθμισμένη βαθμολογία της. 
4. Για τις δύο ομάδες βαθμολόγησης ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται σε 

ποσοστό επί τοις εκατό 70 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. 
5. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. Όλα τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων 

βαθμολογούνται με βάση τους 100 βαθμούς. 
6. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που 

καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. 
7. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι 

τεχνικές προδιαγραφές. 
8. Επισημαίνεται ότι όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης είναι απαράβατοι και 

η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (παρ.7 του 
άρθρου 3 του Π.Δ. 118/2007). 

9. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της 
κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και 
των ομάδων. 

10. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. 
11. Τα προσφερόμενα αντικείμενα αξιολογούνται ως ένα ενιαίο σύνολο (πακέτο). Οι συντελεστές 

βαρύτητας των επιμέρους αντικειμένων του πακέτου είναι ίσοι. 
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7. Είδος - Προδιαγραφές 
Το είδος και οι προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται λεπτομερώς στο τεύχος 
Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 
 
8. Προσφορές 
 
8.1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της 

διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8.2. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

8.3. Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 
κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. 

8.4. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει 
σχετικό αίτημα προς τους προσφέροντες (5) πέντε ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των 
προσφορών τους. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) μέρες και σε 
περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση,αποστείλουν εγγράφως την αποδοχή της 
παράτασης της ισχύος της προσφοράς τους. Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισμού 
ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής 
της, η κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

8.5. Ο υποψήφιος Μειοδότης δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά 
την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος 
Μειοδότης υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

 έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 
 κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 
 

9.   Κατάρτιση και υποβολή Προσφορών 
9.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν Προσφορά σε δύο 

(2) αντίγραφα. 
9.2. Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια 

(« »). 
- Ο αριθμός της Πρόσκλησης Συμμετοχής. 
- Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 
- Τα στοιχεία του αποστολέα. 
9.4  Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα 

φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του Π.Δ. 118/2007. Μέσα στο φάκελο 
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

9.5. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τα ζητούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ήτοι  

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφοράς Βαθμολογία 
Συντελεστές 
Βαρύτητας 

 
 

 
 

 
 

Μερικοί Ολικοί 

Α' ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 70% 

Α1 Συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης 

100 έως 110 60% 70% 

Α2 Λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των υλικών με 
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

100έως 110 10%  
 

 
Β' ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 30% 

Β1 Η  ποιότητα  της εξυπηρέτησης (service)  μετά την 
πώληση,   τεχνική   βοήθεια,   εξασφάλιση ύπαρξης 
ανταλλακτικών, χρόνος παράδοσης υλικών. 

100έως 110 30% 30% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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i) Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του ότι: 

- Δεσμεύεται να παράσχει στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα είδη και ότι 
αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και των παραρτημάτων της. 

- Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να προσκομίσει εντός 10 
ημερών: 
α) πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου,  
β) φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου,  
γ) ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου και 
δ) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του 

Παραρτήματος Α' της παρούσης 
ii) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Α' της 

παρούσης ποσού 5% επί της προϋπολογισθείσης αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 23%), ήτοι 1.671,50 € 

9.6. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ήτοι οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών 
που προβλέπονται στο τεύχος τεχνικές προδιαγραφές-ειδικοί όροι της παρούσας, 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
συνοδευόμενες από αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια 

9.7. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, που υποβάλλονται σύμφωνα με το έντυπο που 
περιλαμβάνεται στο τεύχος οικονομική προσφορά της  παρούσας, τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

9.8. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

9.9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 
των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να 
μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή 
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών. 

9.10. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Πρόσκλησης ή της προσφοράς. 
Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε ενώπιόν του είτε ύστερα 
από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Σημειώνεται ότι 
από διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 

9.11. Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια 
και αριθμούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με 
την σειρά που επιδόθηκαν. Στην συνέχεια αποσφραγίζονται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά και 
τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο, καθώς και ο φάκελος της οικονομικής 
προσφοράς που παραμένει κλειστός1. 

                                                      
1
 Όταν πρόκειται για διαγωνισμό κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ο τίτλος του συγκεκριμένου άρθρου έχει ως 

εξής: «Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται 

από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν. Στην συνέχεια 

αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση». 
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9.12. Στην συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συμμετέχοντες και τα 
δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμών. 

9.13. Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό δεν αποσφραγίζεται 
αλλά επιστρέφεται σφραγισμένη στον προσφέροντα. 

9.14. Η μη τήρηση των οριζόμενων στις παραγράφους 21.1 έως και 21.3 επισύρει ποινή ακυρότητας 
του διαγωνισμού. 

9.15. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους 
σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται 
με απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσίας (επιτροπής) που διενεργεί τον διαγωνισμό, ο οποίος 
τα μεταβιβάζει στην επιτροπή αξιολόγησης. 

9.16. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των 
λοιπών στοιχείων τους και την συμπλήρωση και βαθμολόγηση των πινάκων Α΄ και Β΄ 
επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισμού για την αποσφράγιση τους2. 

9.17. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, καλεί τους διαγωνιζόμενους σε νέα δημόσια συνεδρίαση 
την ……… και ώρα από ……. έως ……... και παρουσία των διαγωνιζομένων ανακοινώνει: 

α.  Σε αυτούς που αποκλείστηκαν από την συμμετοχή, τους λόγους του αποκλεισμού τους, 
είτελόγω δικαιολογητικών συμμετοχής, είτε λόγω ουσιώδους κριτηρίου, στους οποίους και 
επιστρέφει ολόκληρο το φάκελο τους μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους στο 
διαγωνισμό. 

β.  Σε αυτούς που οι προσφορές τους έγιναν δεκτές και αξιολογήθηκαν, την επιμέρους και την 
συνολική βαθμολογία των προσφορών τους. Στην συνέχεια ανοίγει τις οικονομικές 
προσφορές και ανακοινώνει δημόσια τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, καθώς και 
τους συντελεστές  (Λ) της τιμής προσφοράς προς την σταθμισμένη βαθμολογία της. 

 
10. Τιμές Προσφορών 
10.1.  Η οικονομική προσφορά θα αφορά στο σύνολο της προμήθειας 
10.2. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη. Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την ΕΔΔΑΠ. 
10.3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται 
να τα παρέχουν. 

10.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής των υπό προμήθεια ειδών, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
11. Χρόνος και τρόπος Παράδοσης 
11.1. Χρόνος παράδοσης: 
11.1.1. Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει άπαξ, εντός 202 ημερολογιακών ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. 
11.1.2. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου παράδοσης καθώς και της χορηγηθείσας παράτασής 

του, από υπαιτιότητα του προμηθευτή, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει στον 
προμηθευτή τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ. 
118/2007) κυρώσεις. 

11.1.3. Όταν ο προμηθευτής επικαλείται ανωτέρα βία, φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός, 
το βάρος της απόδειξής της. Στερείται όμως του δικαιώματος να την επικαλεστεί αν δεν την 
αναφέρει εγγράφως και δεν στην Αναθέτουσα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε 
δέκα (10) ημέρες αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν 
την αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικώς την προμήθεια που ανέλαβε. 

                                                      
2
 Όταν πρόκειται για διαγωνισμό κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η παράγραφος αυτή έχει ως εξής:«Οι 

σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους 

επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την αποσφράγιση 

τους». 
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11.2. Παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών: 
11.2.1  Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που θα οριστεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή εντός του προβλεπόμενου στην παρούσα Πρόσκληση και στη 
συναφθείσα σύμβαση χρόνου. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ 
εντός 5 ημερών από την άφιξη των ειδών στους τόπους προορισμού  

 

12. Τρόπος Πληρωμής 

Ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής:  

Τα υλικά θα παραλαμβάνονται από επιτροπή του Δήμου θα ελέγχονται ποσοτικά και ποιοτικά και εφ’ 
όσον κριθούν κατάλληλα θα συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής. 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ' άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών, με 
την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  εξαιτίας 
συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα 
αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο.  
 

13. Κατακύρωση και υπογραφή της σύμβασης - Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
13.1. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το αποφασίζον όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να 
απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να 
επαναλάβει το Διαγωνισμό σταθμίζοντας τα συμφέροντα και τις ανάγκες της. Κανένας από 
τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. 

13.2. Ο διαγωνιζόμενος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, είναι υποχρεωμένος μέσα σε 
δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που θα λάβει τη σχετική πρόσκληση, να προσκομίσει στα 
γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής: 
i. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, 
ii. Φορολογική Ενημερότητα, 
iii. Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

13.3. Ο προσωρινός Μειοδότης, ο οποίος προσκόμισε τα ανωτέρω υπό i)-iii) δικαιολογητικά και 
αναδείχθηκε Μειοδότης, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, 
να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του 
Παραρτήματος Α' της παρούσης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, πρέπει 
να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής αμοιβής του, μη συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων 
φόρων, όπως αυτή θα προσδιορίζεται από τη σχετική σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή. Οι 
εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 
δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην 
Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

13.4. Ο Μειοδότης που θα επιλεγεί θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, που 
θα βασίζεται στους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας 
του επιλεγέντος Μειοδότη να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο πρώτος επιλαχών. 

13.5 Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει 
μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης. 

13.6. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του Μειοδότη με την Αναθέτουσα Αρχή θα 
γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 

 
14. Γενικοί Όροι 
14.1. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από τη 

σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

Αριθμ. Μελέτης :      19/12             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (βιντεοπροβολείς, 

επιτραπέζιους Η/Υ, φορητούς Η/Υ, 
φωτοτυπικά μηχανήματα) 

 
 

 
 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣ. Ε. Μ Τ. ΜΟΝ. ΑΞΙΑ σε €

1 Βιντεοπροβολέας 9  Τεμ. 500,00 4.500,00

2 Η/Υ καθηγητών επιτραπέζιοι 31  Τεμ. 600,00 18.600,00

3 Η/Υ φορητοί (laptop) 7  Τεμ. 490,00 3.430,00

4 Φωτοτυπικό 3  Τεμ. 2.300,00 6.900,00

ΣΥΝΟΛΟΚΗ ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 33.430,00

Φ.Π.Α. 23% 7.688,90

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 41.118,90  
 

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές 
εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.  
 
 

Πολύγυρος 09-04-2013 Πολύγυρος     09-04-2013 Πολύγυρος 09-04-2013  
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΑΡΦΙΑΝΟΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
 
 
 

ΜΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ          

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

 
 

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

Αριθμ. Μελέτης :      19/12             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (βιντεοπροβολείς, 

επιτραπέζιους Η/Υ, φορητούς Η/Υ, 
φωτοτυπικά μηχανήματα) 

 
 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη 
συμμόρφωση έστω και με ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. 
• Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και 

εγκατάστασης των ειδών στις Σχολικές Μονάδες. 
• Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί 

από την Σχολική Μονάδα. 
• Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN -

European Norms), να φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς 
και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση συμμόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να 
πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική 
Νομοθεσία. 

• Όπου, στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και 
το «ή το ισοδύναμό τους». 

 
2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Βιντεοπροβολέας (9 ΤΕΜ)  
τοποθετημένοι με τις βάσεις τους στην οροφή με καλωδίωση. 

 Φυσική ανάλυση SVGA (800 X 600) 
 1700 ANSI lumens 
 Λόγος αντίθεσης 1300 : 1 
 Διάρκεια ζωής λάμπας 6500 ώρες 
 Ελληνικό μενού 
 Εγγύηση 12 μήνες 

 
Η/Υ για τις ανάγκες του γραφείου των καθηγητών (31 τεμ) 
 
Κεντρική Μονάδα 

 Επεξεργαστής Core i3-3220 (3.30GHz) 
 Κάρτα γραφικών HD Graphics 2500 
 Μνήμη 4GB – DDR3 1333MHz 
 Σκληρός δίσκος 500GB 
 DVD-RW 
 Εγγύηση 36 μήνες 

Οθόνη Η/Υ  
 Μέγεθος οθόνης 18,5 ίντσες 
 Ανάλυση οθόνης 1366 χ 768 
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 Φωτεινότητα 0,300 cd/m^2 
 Αντίθεση 700 : 1  -  5.000.000 : 1 
      Πληκτρολόγιο και ποντίκι 

 
 
Φορητός υπολογιστής (7 τεμ) 
 

 Οθόνη 15,6 ίντσες 
 Επεξεργαστής Intel Celeron Processor 1007, 1.5GHz 
 Μνήμη 2GB, DDR3-1600MHz 
 Σκληρός δίσκος SATA 320GB 
 DVD-RW 
 Webcam-Bluetooth-Microphone ενσωματωμένα 
 Εγγύηση 12 μήνες 
 

οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές θα πρέπει να εγκατασταθούν στον χώρο που θα υποδειχτεί 
από τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων , και να παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση. 
Στην περίπτωση που αντικαθιστούν παλαιότερους Υπολογιστές , θα πρέπει  ο 
προμηθευτής να μεταφέρει τα αρχεία από τον παλαιό στον καινούριο Υπολογιστή καθώς 
και να εγκαταστήσει κάθε περιφερειακό που υπάρχει συνδεδεμένο με τον παλαιό 
Υπολογιστή, παράδειγμα εκτυπωτές σαρωτές κλπ.  

 
Φωτοτυπικό μηχάνημα (3 τεμ) 
 

 Ταχύτητα εκτύπωσης 23σελ./λεπτό 
 Χωρητικότητα χαρτιού  : 2 κασέτες 250φ. (Α3,Α4) 
 Μέγεθος χαρτιού Α6- Α3 
 Αυτόματος τροφοδότης ADF 
 Αυτόματη διπλή όψη 
 Σύνδεση σε δίκτυο 
 Οθόνη αφής με ελληνικό μενού 
 Εγγύηση 36 μήνες 
 

 
Πολύγυρος 09-04-2013 Πολύγυρος     09-04-2013 Πολύγυρος 09-04-2013  

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΑΡΦΙΑΝΟΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
 
 
 

ΜΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ          

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

 
 

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

Αριθμ. Μελέτης :      19/12             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (βιντεοπροβολείς, 

επιτραπέζιους Η/Υ, φορητούς Η/Υ, 
φωτοτυπικά μηχανήματα) 

 
 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣ. Ε. Μ Τ. ΜΟΝ. ΑΞΙΑ σε €

1 Βιντεοπροβολέας 9  Τεμ.

2 Η/Υ καθηγητών επιτραπέζιοι 31  Τεμ.

3 Η/Υ φορητοί (laptop) 7  Τεμ.

4 Φωτοτυπικό 3  Τεμ.

 ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Φ.Π.Α. 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

 
 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

(Σφραγίδα –Υπογραφή ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

Ονομασία Τράπεζας ...............................  

Κατάστημα  ................................ 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ - τηλ-FAX) Ημερομηνία έκδοσης .................  

ΕΥΡΩ ......................................  

Προς: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    υπ'    αριθμόν  .................................  για 

ΕΥΡΩ ........................................  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι      του      ποσού      των      ΕΥΡΩ  .....................................  (και ολογράφως) 

..............................................................  υπέρ της Εταιρείας 

................................................................................... ,   οδός ........................................... , 

αριθμός ................. , ΤΚ .......................... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 

.................................  , (2)  ..................................... , κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές 

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης 

προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της 

..................................  για την     προμήθεια     αντικειμένων     με κωδικούς 

...........................................................  σύμφωνα       με       την       υπ' αριθ. 

....................................... Διακήρυξη σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .................................................................. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 

σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Ονομασία Τράπεζας 

Ονομασία Τράπεζας ...............................  

Κατάστημα  ................................ 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ - τηλ-FAX) Ημερομηνία έκδοσης .................  

ΕΥΡΩ ......................................  

 

Προς: 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ   ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  υπ'  αριθμόν  ...............................  για 

ΕΥΡΩ ........................................  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ...............  (και ολογράφως) ........................... στο οποίο και μόνο 

περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας 

.............................................................. ,     οδός ............................................, αριθμός 

............... , ΤΚ ...........................  (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 

.................................  , (2)  ..................................... , κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές 

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης 

προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με αριθμό 

................ σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια αντικειμένων με κωδικούς 

.................................... (αριθμός διακήρυξης ......... / ..... ) προς κάλυψη αναγκών του ΥΠΕΠΘ 

και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ...................................  

ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε 

γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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4. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας 

Ονομασία Τράπεζας ...............................  

Κατάστημα  ................................ 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ - τηλ-FAX) Ημερομηνία έκδοσης .................  

ΕΥΡΩ ......................................  

Προς 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  υπ'  αριθμόν  ..............................  για 

ΕΥΡΩ ........................................  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ...............  (και ολογράφως) ........................... στο οποίο και μόνο 

περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας 

.............................................................. ,     οδός ............................................, αριθμός 

............... , ΤΚ ...........................  (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 

.................................  , (2)  ..................................... , κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές 

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης 

προμηθευτών), για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από αυτή ειδών με 

αριθμό σύμβασης  .............................. , που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία (ένωση 

εταιρειών) για την προμήθεια ειδών με κωδικούς  ..................................  (αριθμός διακήρυξης 

....... / ...... ) προς κάλυψη αναγκών του ΥΠΕΠΘ και το οποίον ποσόν καλύπτει το 2,5% της 

συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ ....................................... ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την  .................... , 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
 

Ημερομηνία.................. 
 
 

 
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού  

 
για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (βιντεοπροβολείς, επιτραπέζιους Η/Υ, 

φορητούς Η/Υ, φωτοτυπικά μηχανήματα) 
 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης   

Δήμου Πολυγύρου 
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική       άποψη       προσφορά για την προμήθεια, «ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (βιντεοπροβολείς, επιτραπέζιους Η/Υ, φορητούς Η/Υ, φωτοτυπικά μηχανήματα)» 
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  σαράντα μία χιλάδων εκατον δέκα οκτώ ευρώ και ενενήντα 
λεπτών (41.118,90€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% (= 7.688,90 €) 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. Πολυγύρου, στις 18-04-2013. ημέρα 
Πέμπτη, ώρα 10:00 Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών 
και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα 
ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών. 
 
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό 1671,50 € που 
αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Αντίγραφο της σχετικής Διακήρυξης και τιμολόγιο προσφοράς διατίθεται από το γραφείο Τεχνικής 
Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 50. Τηλέφωνο 2371 
021 597, 2371 350 739 FAX 2371 022 266 
Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλ. 
2371350739 από την κ. Γεωργιάδου Μαρία . 
 
 
 
 Η προεδρος του Δ.Σ. 
  
  
  
 Ιφιγένεια Κυριάκου 
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