
                                                                                  

                                                        

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για  την προμήθεια
ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  στο  πλαίσιο  του  ευρωπαϊκού  έργου  «Δημιουργία  εξατομικευμένης
πρόσβασης  σε  δημόσιες  υπηρεσίες  και  ανοιχτά  δεδομένα  μέσω  κινητών  συσκευών  για
ηλικιωμένους» με ακρωνύμιο Mobile-Age, με απευθείας ανάθεση

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη : 

1. Τις  διατάξεις  του Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή  στις  Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ )» και συγκεκριμένα το άρθρο 118 για την απευθείας ανάθεση

2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄147)» (Αρ. Φ. 171/τ΄Α΄/13-11-2017)

3.  Τις διατάξεις του Ν. 4441/2016,  «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον
ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», άρθρο 22, παρ. 32  (Φ.Ε.Κ. 227/τ. Α’/06-12-2016)

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/τ. Α’/28-06-2014).

5. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και
Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και
άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α’/26-03-2014).

6.  Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωσης  Οδηγίας  2009/50/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ.  85/Α΄/11-4-2012),  άρθρο  6,  παρ.7  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  το
ν.4257/2014 «Επείγουσες Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/14-4-2014)

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/13-7-2010), τεύχος Α' «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4210/2013, άρθρο 23 παρ. 4.

8. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτ/σης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-  Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ.  87/τ.  Α΄/07-06-2010) και  συγκεκριμένα α) το άρθρο 283 στο οποίο αναφέρεται  ότι  οι  περιφέρειες
υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, μετά την έναρξη ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους, σε όλα τα δικαιώματα, περιλαμβανομένων
και  των εμπραγμάτων,  καθώς και  στις  υποχρεώσεις,  των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και  β)  το  άρθρο 186 στο  οποίο
αναφέρονται οι αρμοδιότητες των περιφερειών στον τομέα Προγραμματισμού-Ανάπτυξης, στις οποίες περιλαμβάνεται (παρ. ΙΙ
Α.11)  η  συνεργασία  με  φορείς  της  περιφέρειας  για  τη  σύνταξη  και  υποβολή  προτάσεων  υλοποίησης  έργων  που
χρηματοδοτούνται από τις κοινοτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας. 

9.  Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄/9-3-1999) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει

10. Το Π.Δ. 80/2016  "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες"  (Φ.Ε.Κ. 145/τ. Α΄/5-8-2016)

11. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
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12.  Τον  Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  Π.Δ. 133/2010 (Φ.Ε.Κ. 226/Α΄/27-12-
2010),  όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει  με τις αριθμ. 81320 & 77909 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Αρ. ΦΕΚ 4302/τ΄ Β΄/30-12-2016) για την «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και συγκεκριμένα το άρθρο 4 στο οποίο αναφέρεται το τμήμα Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων και Συνεργασιών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

13. Την αρ. 693319 / 2015 σύμβαση χρηματοδότησης, που έχει υπογραφεί μεταξύ του του Research Executive Agency (REA)
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη μια και του επικεφαλής εταίρου του έργου Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ, που εδρεύει στο
Ηνωμένο Βασίλειο από την άλλη για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία εξατομικευμένης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες
και ανοιχτά δεδομένα μέσω κινητών συσκευών για ηλικιωμένους» με ακρωνύμιο Mobile-Age . 

14. Το γεγονός ότι η ΠΚΜ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο (αποδοχή του έργου με την με αριθμό 14/16-02-2016 απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου). 

15. Τις υποχρεώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που απορρέουν από την εγκεκριμένη πρόταση και συγκεκριμένα
την προμήθεια κινητού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την εγκατάσταση,  εκμάθηση και  λειτουργία της εφαρμογής που θα
αναπτυχθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τους ηλικιωμένους συμμετέχοντες στα εργαστήρια του έργου.
(Δράση 3.1 Co – creation Recruitment & Engagement Planning for trial sites)

16. Την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί  αύξησης των χρηματικών ποσών του
ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων
(Φ.Ε.Κ. 1291/τ. Β΄/11-08-2010).

17. Την αριθμ. οικ. 30110(385)/27-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα,
καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,
στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους  Προϊσταμένους  των  Γενικών  Διευθύνσεων,  των
Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων/Αυτοτελών  Τμημάτων  και  Αυτοτελών  Γραφείων  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/τ.Β΄/10-2-2017), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.  οικ. 243018(3917)/16-6-
2017 (ΦΕΚ 2187/τ.Β΄/27-6-2017)  Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Περί  τροποποίησης  της υπ'  αρίθμ.  οικ.
30110(385)/27.01.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί  μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και  παροχής
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

18.  Την  αριθμ.  294/15-11-2017 (ΑΔΑ:60ΑΓ7ΛΛ-ΗΘ4)  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Π.Κ.Μ.  περί  ψήφισης
προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2018

19. Το υπ΄ αριθμ. οικ. 527007/1436/12-12-2017 (ΑΔΑΜ:17REQ002399643) τεκμηριωμένο αίτημα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης
Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, για τη δαπάνη της προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού έργου «Δημιουργία εξατομικευμένης πρόσβασης σε δημόσιες  υπηρεσίες  και  ανοιχτά  δεδομένα μέσω κινητών
συσκευών για ηλικιωμένους» με ακρωνύμιο Mobile-Age για το έτος 2018.

20.  Την  με  αρ.  πρωτ.  527669(12214)/2-1-2018 Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  (ΑΔΑ:  Ω63Ζ7ΛΛ-ΕΡΑ  και
ΑΔΑΜ:18REQ002516869) και  A/A 142 του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και  Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Κ.Μ. –
Κ.Α.Ε.  02.21.01.723.9899.μθ.01 (καταχωρήθηκε  με  α/α  93  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  Εντολών Πληρωμής  του Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Κ.Μ.), με την οποία εγκρίθηκε το ποσό των 4.000,00 ευρώ για
το οικονομικό έτος 2018, για το συγκεκριμένο έργο.

Ανακοινώνει ότι:

προτίθεται να προβεί σε  διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του  Ν.4412/2016,  για την προμήθεια
ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  στο  πλαίσιο  του  ευρωπαϊκού  έργου  «Δημιουργία  εξατομικευμένης  πρόσβασης  σε  δημόσιες
υπηρεσίες και ανοιχτά δεδομένα μέσω κινητών συσκευών για ηλικιωμένους» με ακρωνύμιο Mobile-Age για το έτος 2018. Η
προμήθεια θα αφορά σε 16 ταμπλέτες (tablets)  οθόνης 8” έως 9.7”, με τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από τη
Διεύθυνση  Διαφάνειας  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  Π.Κ.Μ.  και  θα  είναι  συμβατές  με  τις  ανάγκες  της  πιλοτικής
ηλεκτρονικής  εφαρμογής  που  θα  αναπτυχθεί.  Κριτήριο  αξιολόγησης  είναι  η πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά  βάσει  της  τιμής  (χαμηλότερη  τιμή)  (CPV:[30213200-7]-Φορητοί  υπολογιστές  για  την  εισαγωγή  χειρόγραφου
κειμένου με τη χρήση γραφίδας και ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των ποσό των Τεσσάρων Χιλιάδων Ευρώ
(4.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (3.225,80 € άνευ Φ.Π.Α.). 

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :
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1  . ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   TOY   ΕΡΓΟΥ  

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Ταμπλέτες (tablets) οθόνης 8” έως 9.7” 16

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προδιαγραφές tablets για το πρόγραμμα Mobile Age

α/α περιγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
(τεχνικά

φυλλάδια)
1. Επεξεργαστής: Quad Core τουλάχιστον με 

συχνότητα 1,2 GHz ή μεγαλύτερη
ΝΑΙ

2. Version: Android v5.0 Lollipop ή νεότερη ΝΑΙ
3. Μνήμη (Αποθήκευσης): 16GB τουλάχιστον ΝΑΙ
4. Μνήμη (RAM): 2GB τουλάχιστον ΝΑΙ
5. Οθόνη: 8”  έως 9.7” τεχνολογίας IPS / PLS ΝΑΙ
6. Ανάλυση οθόνης: HD 1280x800 τουλάχιστον ΝΑΙ
7. Οθόνη Πολλαπλής Αφής (Multi Touch) ΝΑΙ
8. Αισθητήρες/Συνδεσιμότητα: GPS, WiFi, 3G/4G ΝΑΙ
9. Ανάλυση οπίσθιας κάμερας: 2MP τουλάχιστον ΝΑΙ
10. Εμπρόσθια κάμερα: Ναι ΝΑΙ
11. Βάρος: < από 530 gr ΝΑΙ
12. Εγγύηση: 1 έτος τουλάχιστον ΝΑΙ
13. Ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του μοντέλου: 

Από 1-1-2016 και μεταγενέστερη
ΝΑΙ

14. Αριθμός Τεμαχίων:16 ΝΑΙ

3. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι  προσφορές  τοποθετούνται  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  δακτυλογραφημένες  και  υποχρεωτικά  στην  Ελληνική
γλώσσα. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει τρείς επί μέρους, ανεξάρτητους,
σφραγισμένους υποφακέλους, δηλαδή:

1)  «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» (εις διπλούν), ο οποίος περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά,
όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (άρθρο 4).

2)   «Υποφάκελος  Τεχνικής  Προσφοράς»  (εις  διπλούν),  ο  οποίος  περιέχει  τα  παρακάτω  έγγραφα,  όπως
προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (άρθρο 5).

3)   «Υποφάκελος  Οικονομικής  Προσφοράς»  (εις  διπλούν), ο  οποίος  περιέχει  τα  στοιχεία  της  Οικονομικής
Προσφοράς του  Αναδόχου, όπως περιγράφονται  στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (άρθρο 6).

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ενώσεις  ή  κοινοπραξίες  αυτών  που  υποβάλλουν  κοινή
προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για
τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η
σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε.
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Στον Υποφάκελο  Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα περιλαμβάνονται εις διπλούν τα κάτωθι:

1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νομίμου
εκπροσώπου  του προσφέροντος  ή  του  υποψήφιου  νομικού προσώπου,  η  οποία  φέρει  ημερομηνία  υπογραφής  των
τελευταίων  30  ημερολογιακών  ημερών,  δίχως  να  απαιτείται  θεώρηση  του  γνήσιου  της  υπογραφής  στην  οποία
δηλώνονται τα κάτωθι:

 Δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα εξής αδικήματα: συμμετοχή σε
εγκληματική  οργάνωση,  δωροδοκία,  απάτη,  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με
τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 

 Τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης  στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο
προσωρινός ανάδοχος έχει  την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και  επικουρικής
ασφάλισης).

 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.
 Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για 180 ημέρες από την επομένη της διενέργειας της

απευθείας ανάθεσης.  
 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 Ο Ανάδοχος  ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις  που θα  αναλαμβάνει όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 1

και 2 της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται  ότι  για  όσα  δηλώθηκαν  υπεύθυνα  με  την  ανωτέρω  Υπεύθυνη  Δήλωση  θα  ζητηθεί  προσκόμιση  των
αντίστοιχων Δικαιολογητικών μόνο από τον μειοδότη και πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης από την Οικονομική
Επιτροπή  της  Π.Κ.Μ.  (Απόσπασμα  Ποινικού  Μητρώου,  Πιστοποιητικό  Φορολογικής  και  Ασφαλιστικής  Ενημερότητας,
Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο  ).   

2) Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η
νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις τυχόν
τροποποιήσεις  τους.  Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες  προμηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  μαζί  με  την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Συγκεκριμένα απαιτούνται τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα:

α) Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.): Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και
της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

β) Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές ΙΚΕ , τις Ομόρυθμες Ο.Ε.
και  Ετερόρρυθμες  Εταιρίες  Ε.Ε.: Ανακοίνωση  καταχώρησης  του  τελευταίου  τροποποιημένου  -
κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

γ)  Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική  εκτύπωση από το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).  

   Από τα  ανωτέρω έγγραφα πρέπει  να  προκύπτουν η  νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα,  όλες  οι  σχετικές
τροποποιήσεις  των  καταστατικών,  το/α  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία
διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κ.λ.π.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει
χορηγηθεί  εξουσία εκπροσώπησης,  καθώς και  η θητεία  του/ων ή/  και  των μελών του οργάνου διοίκησης/  νόμιμου
εκπροσώπου.

     Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:
α)Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των
ακριβών αντιγράφων τους και
β)Εφόσον  πρόκειται  για  ιδιωτικά  έγγραφα  κατατίθενται  σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα από  τα  αντίγραφα,  υπό  την
προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

    Η παραπάνω Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών
εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών (Ι.Κ.Ε.) καθώς και  ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του κάθε οικονομικού φορέα, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του
κάθε  οικονομικού  φορέα  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς  ή  αίτησης  συμμετοχής  ή  το  αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον κάθε οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

             Στην Υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.
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5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

   Τα κάτωθι εις διπλούν θα περιλαμβάνονται στον Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου:
1) Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, με αναφορά στο link της
κατασκευάστριας  εταιρείας,  ή  στην  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  link,  θα  αναφέρονται  αναλυτικά  τα
στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας.
2) Τεχνικά εγχειρίδια (technical paper) του κατασκευαστή
και σύμφωνα με όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 "Τεχνικές Προδιαγραφές" της παρούσας πρόσκλησης.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στην οικονομική προσφορά, η οποία θα υποβληθεί εις διπλούν, θα αναγράφεται σε ευρώ το ποσό αριθμητικώς
και  ολογράφως  άνευ  Φ.Π.Α.  και  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  και  θα  δοθεί  τιμή  μονάδας  για  το  σύνολο  της
απαιτούμενης ποσότητας. Μειοδότης του εν λόγω έργου θα  είναι ο προσφέρων  τη χαμηλότερη τιμή επί του συνολικού
έργου. 

Η οικονομική προσφορά αφορά στην συνολική απαιτούμενη ποσότητα και δεν πρέπει να υπερβαίνει την
συνολική  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  ήτοι  4.000,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  (3.225,80
ευρώ άνευ Φ.Π.Α.).

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από
την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα ως ακολούθως:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ

Φ.Π.Α.

1 Ταμπλέτες (tablets) οθόνης  8”  έως 9.7” 16

ΣΥΝΟΛΑ

7  . ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η Διάρκεια της σύμβασης θα ισχύει από την υπογραφή της και θα ολοκληρωθεί εντός δέκα ημερολογιακών ημερών, κα -
τόπιν συνεννόησης  με την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Η εκτέλεση της σύμβασης θα παρακολουθείται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα
βεβαιώνει  και θα συντάσσει  πρακτικό καλής εκτέλεσης. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το  τιμολόγιο και το  Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης της Επιτροπής Παρα-
κολούθησης και Παραλαβής της ΠΚΜ., καθώς και όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται  από τις  δια-
τάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 

Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύψουν αντικειμενικά αιτιολογημένες συνθή-
κες, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής.
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8. ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς επί εκατόν ογδόντα  (180) ημέρες, προσμετρούμενες
από την επομένη της διενέργειας της απευθείας ανάθεσης.

2.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  την  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης
ενδιαφέροντος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν τη λήξη της, κατ’
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την  παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι  ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να  καταθέσουν  την  προσφορά  τους  ή  να  την  αποστείλουν  ταχυδρομικά  -courier σε
σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία  του Τμήματος  Προμηθειών Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, 3ος όροφος, γραφείο 68,
Τ.Κ.: 54627, Θεσ/νίκη, με την προϋπόθεση ότι έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και έχουν πρωτοκολληθεί έως την 30η
Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται
εκπρόθεσμες και δε θα παραλαμβάνονται.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από τη διενεργούσα τη διαδικασία της ανάθεσης υπηρεσία στα γραφεία
του Τμήματος Προμηθειών Π.Κ.Μ., παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους
την 30η Ιανουαρίου 2017  και ώρα 11:00 π.μ.

Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2313
319142 για διαδικαστικά θέματα και στο τηλέφωνο 2313 319110 για τεχνικά θέματα.

10.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά  ο υποφάκελος  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο
οποίος θα αξιολογηθεί από τη διενεργούσα υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.),
όπου  αξιολογείται  η  ορθότητα  της  κατατεθείσας  Υπεύθυνης  Δήλωσης  σε  σχέση  και  με  τα  αποδεικτικά  έγγραφα
νομιμοποίησης των υποψηφίων. Όσες προσφορές  θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα
συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Τεχνικών Προσφορών» με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Π.Κ.Μ., ως αρμόδιας Υπηρεσίας, λόγω τεχνογνωσίας, για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών της
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα τεχνικά στοιχεία
θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικονομικών Προσφορών». Κατά το άνοιγμα των «Οικονομικών Προσφορών» θα
καταγραφούν  οι  οικονομικές  προσφορές  και  μειοδότης  θα  αναδειχτεί  ο  προσφέρων  τη  χαμηλότερη  τιμή  επί  του
συνολικού έργου. 

Το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης επικυρώνεται με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., ύστερα
από εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών Π.Κ.Μ. προς την Οικονομική Επιτροπή Π.Κ.Μ. Εν συνεχεία, με επιμέλεια του
Τμήματος  Προμηθειών  Π.Κ.Μ.  η  Απόφαση  Ανάθεσης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Π.Κ.Μ.  κοινοποιείται  στους
προσφέροντες. 
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                     Με Εντολή Π.Κ.Μ.
  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της

Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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