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Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOY 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 
Ημερομηνία :10/07/2020 

Αρ. πρωτ. : 49685 

Δ/νση : Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250                                

Αιγάλεω Τ.Κ.12244                

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα                                                           

Πληροφορίες: Ηλίας Βαβάσης 

e-mail: promith@uniwa.gr 

Τηλ.: 2105381118 

Φάξ: 2105623847 

  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 

Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του  
Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

«Προμήθεια Εξοπλισμού Αιθουσών Τηλεδιάσκεψης» 

CPV 32232000-8 - Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

Συνοπτικά στοιχεία: 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: 

Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση 
του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
«Προμήθεια Εξοπλισμού Αιθουσών Τηλεδιάσκεψης» 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ: 

Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  

ΤΟΠΟΣ: 
Η έδρα του  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ,  
Πανεπιστημιούπολη ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ:  
Π. Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Ο προϋπολογισμός που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την 
υποβολή προσφορών ανέρχεται έως του ποσού 50.000,00€  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

Θα βαρύνει το Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων  του Πα.Δ.Α  
Οικονομικού Έτους 2020, ΚΑΕ: 934901,  
 Έργο: 2020ΣΕ04600079 “Εξοπλισμός Προστασίας από τη Διάδοση του 
Κορωνοϊου Covid-19 στο Πα.Δ.Α” 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV CPV 32232000-8 - Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας 
διενέργειας της  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ στο τμήμα Διοικητικής 
Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, Π. Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ 12244 
Αιγάλεω. 
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και 
ώρα απορρίπτονται. 
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Το ΠΑ.Δ.Α έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α΄) : «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

και Άλλες Διατάξεις».  

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α΄) : «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει 
σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του και ιδίως της παρ. 2α του άρθρου 57. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄) : «Οργάνωση και Λειτουργία της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις».  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/7-05-2019, τ. Α΄) : «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 
Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και Λοιπές 
Διατάξεις». 

5. Τη με αριθμ. 125788/Ζ1/6-08-2019 (Φ.Ε.Κ. 564/13-08-2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Διαπιστωτική    Πράξη της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με το: «Διορισμό Πρύτανη και Τεσσάρων 
(4)Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 43283/9-09-2019 Πράξη «Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

7. Τη με αριθμ. 48589/30-09-2019 (Φ.Ε.Κ. 3803/15-10-2019, τ. Β΄) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής σχετικά με τον «Καθορισμό του Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων των 
Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», καθώς και τη διόρθωση σφάλματος 
αυτής (Φ.Ε.Κ. 4064/7-11-2019, τ. Β΄). 

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 49968/3-10-2019 Πράξη «Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

9. Τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10-03-2020 (Φ.Ε.Κ. 783/10-03-2020, τ. Β΄) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας και Θρησκευμάτων - 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών «Επιβολή του 
Μέτρου της Προσωρινής Απαγόρευσης Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, 
Νηπιαγωγείων, Σχολικών Μονάδων, Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών, 
Φροντιστηρίων και Πάσης Φύσεως Εκπαιδευτικών Δομών, Φορέων και Ιδρυμάτων, Δημοσίων και 
Ιδιωτικών, Κάθε Τύπου και Βαθμού της Χώρας για το Χρονικό Διάστημα από 11-03-2020 Έως και 24-03-
2020». 

10. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020, τ. Α΄) : «Κατεπείγοντα Μέτρα 
Αντιμετώπισης των Αρνητικών Συνεπειών της Εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της Ανάγκης 
Περιορισμού της Διάδοσής του». 

11. Τη με αριθμ. πρωτ. 26485/17-03-2020 (με ΑΔΑ : ΩΜΒΡ46Μ9ΞΗ-ΑΧΔ) Απόφαση του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με τα «Μέτρα και Οδηγίες Λειτουργίας των  Διοικητικών 
Υπηρεσιών του ΠΑΔΑ για την Αντιμετώπιση των Αρνητικών Συνεπειών της Εμφάνισης του Κορωνοϊού 
COVID-19 και τον Περιορισμό της Διάδοσής του». 

12. Τη με αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21-03-2020 (Φ.Ε.Κ. 956/21-03-2020, τ. Β΄) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας και Θρησκευμάτων - 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών «Επιβολή του 
Μέτρου της Προσωρινής Απαγόρευσης Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, 
Νηπιαγωγείων, Σχολικών Μονάδων, Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών, 
Φροντιστηρίων και Πάσης Φύσεως Εκπαιδευτικών Δομών, Φορέων και Ιδρυμάτων, Δημοσίων και 
Ιδιωτικών, Κάθε Τύπου και Βαθμού της Χώρας, Προσωρινής Απαγόρευσης των Εκπαιδευτικών 
Εκδρομών Εντός και Εκτός της Χώρας και Προσωρινής Απαγόρευσης  





 3 

13. Μετακινήσεων και Επισκέψεων Μαθητών, Φοιτητών, Σπουδαστών και Εκπαιδευτικών, Καθώς και 
Προσωρινής Απαγόρευσης Λειτουργίας Ελληνόγλωσσων Σχολικών Μονάδων και Πάσης Φύσεως 
Εκπαιδευτικών Δομών του Εξωτερικού για το Χρονικό Διάστημα από 21-03-2020 Έως και 10-04-2020». 

14. Τη με αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10-04-2020 (Φ.Ε.Κ. 1293/10-04-2020, τ. Β΄) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας και Θρησκευμάτων - 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών «Παράταση 
ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/2103-2020 (Β΄ 956) έως και τις 10-05-2020». 

15. Τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 (Φ.Ε.Κ. 25/3-03-1993, τ. Α΄) : «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά 
Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα». 

16. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/9-03-1999, τ. Α΄) : «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και Άλλες Διατάξεις». και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

17. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/7-11-2000, τ. Α΄) : «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας». 

18. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/14-02-2005, τ. Α΄) : «Μέτρα για τη Διασφάλιση της 
Διαφάνειας και την Αποτροπή Καταστρατηγήσεων Κατά τη Διαδικασία Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων», για τη διασταύρωση των στοιχείων του Αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του Π.Δ. 
82/1996 (Φ.Ε.Κ. 66/11-04-1996, τ. Α΄) : «Ονομαστικοποίηση Μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών 
που Μετέχουν στις Διαδικασίες Ανάληψης Έργων ή Προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών 
Προσώπων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα», της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με αριθμ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την Τήρηση των 
Μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/10-11-2005, τ. Α΄)», 
καθώς και των Υπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του 
Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/23-07-2013, τ. Α΄) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων 
φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

19. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/20-03-2007, τ. Α΄) : «Kαταχώρηση Δημοσιεύσεων των 
Φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και Άλλες Διατάξεις».  

20. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010 τ. Α΄) : «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την 
Υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών 
Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και Άλλες Διατάξεις και η Τροποποίηση Αυτού με το 
Άρθρο 23 του Ν.4210/2013 (Φ.Ε.Κ. 254/21-11-2013, τ. Α΄). 

21. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/15-09-2011, τ. Α΄) : «Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

22. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/27-10-2011, τ. Α΄) : «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο 
Μισθολόγιο  Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και Άλλες Διατάξεις Εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» και ιδίως του άρθρου 26 «Συγκρότηση Συλλογικών 
Οργάνων της Διοίκησης και Ορισμός των Μελών τους με Κλήρωση». 

23. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (Φ.Ε.Κ. 52/28-02-2013, τ. Α΄) : «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο. 

24. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/09-05-2013, τ. Α΄) : «Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την Καταπολέμηση των 
Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 

25. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-03-2014, τ. Α΄) : «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και  Λοιπές Ρυθμίσεις» και ιδίως το άρθρο 1. 
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26. Τις διατάξεις του N. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/28-06-2014, τ. Α΄) : «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις». 

27. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (Φ.Ε.Κ. 265/23-12-2014, τ. Α΄) : «Α) Για τη Διαχείριση, τον Έλεγχο και την 
Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ηςΙουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, Τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και Άλλες Διατάξεις», 
καθώς και του Ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267/3-12-2007, τ. Α΄) : «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή 
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013». 

28. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/8-08-2016, τ. Α΄) : «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

29. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (Φ.Ε.Κ. 204/19-07-1974, τ. Α΄): «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως 
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε. 

30. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. 34/23-03-2015, τ. Α΄) : «Κωδικοποίηση Διατάξεων για την 
Πρόσβαση σε Δημόσια Έγγραφα και Στοιχεία».  

31. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/5-8-2016, τ. Α΄) : «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

32. Τις διατάξεις του Π.Δ. 39/2017 (Φ.Ε.Κ. 64/4-05-2017, τ. Α΄) : «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών Ενώπιων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».  

33. Τη με αριθμ. 57654/22-05-2017 (Φ.Ε.Κ. 1781/23-05-2017, τ. Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, σχετικά με τη «Ρύθμιση Ειδικότερων Θεμάτων Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

34. Τη με αριθμ. 56902/215/19-05-2017 (Φ.Ε.Κ. 1924/2-06-2017, τ. Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, σχετικά με τις «Τεχνικές Λεπτομέρειες και Διαδικασίες Λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

35. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω Νόμων εκδοθεισών Κανονιστικών Πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά ανωτέρω. 

36. Τη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ. Α’55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του Άρθρο 12 : Ζητήματα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

37. Την Πράξη 9/25-06-2020 (Θέμα 33ο) της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με Θέμα: 
«Έγκριση Διενέργειας Διαγωνιστικών Διαδικασιών για την «Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού 
Προστασίας από τη Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Σύμφωνα με 
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020, τ. Α΄) : «Κατεπείγοντα Μέτρα 
Αντιμετώπισης των Αρνητικών Συνεπειών της Εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της Ανάγκης 
Περιορισμού της Διάδοσής του» και του Τεχνικού Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε) – «Εθνικοί Πόροι του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ( 2020ΣΕ04600079)». 

38. Το με αριθμ. πρωτ. 49397/10.07.2020 Τεχνική  Έκθεση  της Διεύθυνσης Πληροφορικής, Δικτύου και 
Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  

39. Την ανάγκη για Προμήθεια Εξοπλισμού Αιθουσών Τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ 
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   με λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για 
τη Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής «Προμήθεια Εξοπλισμού Αιθουσών Τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής», όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής.  
CPV 32232000-8 - Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 
 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των 50.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει το Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του ΠΑ.Δ.Α  Οικονομικού Έτους 
2020 ΚΑΕ : 934901 Έργο 2020ΣΕ04600079 “Εξοπλισμός Προστασίας από τη Διάδοση του Κορωνοϊου Covid-
19 στο Πα.Δ.Α”. 
 
Σύμφωνα με τη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ. Α’55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  όπου συγκεκριμένα  ο νομοθέτης 
ορίζει: 
 
Άρθρο 12 : Ζητήματα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
 
4. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον εξακολουθεί 
να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασίες έκτακτης 
προμήθειας εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού για 
την υποστήριξη αναγκών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προγραμμάτων σπουδών α΄ και β ΄κύκλου των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή 
αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απευθείας ανάθεση κατά 
παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων και της περ. β΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 48 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 
(Α’ 167). Οι σχετικές προσκλήσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ημερών και η σύμβαση ανατίθεται με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 
 

 Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
  
 
 
 
 

 Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές για τη Έκτακτη Προμήθεια 
Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
«Προμήθεια Εξοπλισμού Αιθουσών Τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». CPV 32232000-8 
- Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 

 
Η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διατίθεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και 
στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
http://www.eprocurement.gov.gr. 
 
Οι προσφορές θα αναφέρονται για τη Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του 
Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ««Προμήθεια Εξοπλισμού Αιθουσών 
Τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», CPV 32232000-8 - Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων», 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις - τεχνικές προδιαγραφές που εμφανίζονται στο Παράρτημα Α’ και αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο της διακήρυξης αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτος-μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 
του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της αναφερομένης στους Γενικούς Όρους της παρούσας 
ανέρχεται έως του ποσού των Πενήντα Χιλιάδες Ευρώ (50.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 
οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο της Αρχής. 
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερη 
συνολική τιμής. 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κλειστές προσφορές θα κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΠΑ.Δ.Α, Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, 
Τ.Κ.122-44, Αιγάλεω, Κτίριο Διοίκησης – ισόγειο, μέχρι 14/07/2020 (ημέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού), ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ. 
 
Σε περίπτωση μη λειτουργίας του Πανεπιστημίου, οι προσφορές θα παραδοθούν στο κεντρικό φυλάκιο 
της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα. 
 
Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω 
υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερομένου. Για την εμπρόθεσμη 
υποβολή των προσφορών, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης στο ΠΑ.Δ.Α και όχι η ημερομηνία 
σφραγίδας του ταχυδρομείου ή παραλαβής του φακέλου από το courier. Προσφορές που υποβάλλονται ή 
περιέρχονται στην υπηρεσία - με οποιοδήποτε τρόπο- εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν. 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου, μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι ενδείξεις: 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές για την 
Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής 
«Προμήθεια Εξοπλισμού Αιθουσών Τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 

CPV 32232000-8 - Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 14/07/2020 και ώρα 11:00πμ.  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Επωνυμία, Διεύθυνση, αρ. τηλ., αρ. fax, e-mail)  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία και το Πρωτόκολλο. 

 
Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων προμηθευτών, τότε αυτή υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης 
στην ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  
Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι οικονομικοί φορείς και 
τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των τεχνικών ή 
εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός 
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, 
στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
 

ΆΡΘΡΟ 7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, με εξαίρεση τους τεχνικούς 
όρους, που μπορούν να αναφέρονται στην αγγλική και πρέπει να είναι δακτυλογραφημένοι και να μην 
φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά 
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απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της 
Επιτροπής διενέργειας της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  
Ο φάκελος της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων θα περιέχει 3 ξεχωριστούς σφραγισμένους 
υποφακέλους, που θα πρέπει στην εξωτερική τους όψη να φέρουν τις ίδιες ενδείξεις που θα φέρει και ο 
εξωτερικός φάκελος:  

 
1. Φάκελος Α, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

2. Φάκελος Β, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»  

3. Φάκελος Γ, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  

 
Α. Περιεχόμενο φακέλου Α – Προϋποθέσεις Συμμετοχής (επί ποινή αποκλεισμού)  
Α. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι οι εξής: 
 
α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα  τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους λόγους  που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Ποινικό Μητρώο ή 
Υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμιση του σε περίπτωση που αναδεχθεί ανάδοχος) 
 
β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. (Φορολογική – Ασφαλιστική 
Ενημερότητα) 
 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. 
 
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, θα 
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό 
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 
Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία 
του διαγωνισμού και του διαγωνιζόμενου και θα δηλώνεται ότι: 
- έλαβε σαφή γνώση του εύρους, ποσοτικά και ποιοτικά, του συνολικού αντικειμένου της παρούσας 
σύμβασης, 
- συνέταξε την προσφορά του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβε γνώση και τους 
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι 
ακριβή. 
- παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή υπαναχώρησής της, 
- αποδέχεται ως χρόνο ισχύος της προσφοράς του διάστημα τουλάχιστον 120 ημερολογιακών ημερών 
από την επομένη της ημέρας-καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 
Για την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή από ΚΕΠ. 
 
Γ1. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα  
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  
 
Γ2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (επί ποινή αποκλεισμού) 
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Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 
 
Οι οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν 
να συμμορφώνονται με: 

 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο 

Το ως άνω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης ή από 
επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, ώστε να 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των παρεχόμενων προμηθειών, επαληθευόμενη με παραπομπές στις 
τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. 

Β. Περιεχόμενο φακέλου Β- Τεχνική Προσφορά (επί ποινή αποκλεισμού)  
Η Τεχνική Προσφορά την οποία θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να είναι σύμφωνη με το 

Παράρτημα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

 
Γ. Περιεχόμενο φακέλου Γ- Οικονομική Προσφορά (επί ποινή αποκλεισμού) 
Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους, σύμφωνα με το Παράρτημα Β, 
υπογεγραμμένο από τον συμμετέχοντα (ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού κλπ, κατά περίπτωση). Η 
προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε ευρώ (€), θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές 
που δεν δίδουν την τιμή σε ευρώ ή καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Προσφορές που 
θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των προσφερομένων ειδών-υπηρεσιών χωρίς 
Φ.Π.Α.  
Επισημαίνεται ότι περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους 
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  συνεπάγεται απόρριψη των προσφορών.  
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων ειδών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται σε διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές 
ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ή το αποφασίζον όργανο. Από τις διευκρινίσεις λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από 
την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του άρθρου 
97 του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 9. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της και 
ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα  των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΛΗΡΩΜΗ 

1) Διαδικασία Πληρωμής 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει συνολικά με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 
Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο Ανάδοχος δεν έχει καμία απαίτηση κατά της Αναθέτουσας Αρχής για 
δαπάνες, τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή εξ αφορμής αυτού. 
 
2)Τιμές- Κρατήσεις: 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση του συντηρητή 
(Αναδόχου) που τυχόν θα απαιτηθεί, για την εκτέλεση της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 Οι τιμές θα δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ (αριθμητικώς και ολογράφως αναφερόμενες). 

 Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

 Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίδεται 
ενιαία τιμή για το σύνολο των προσφερομένων ειδών, η προσφορά θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 Σε  περίπτωση  λογιστικής  ασυμφωνίας  μεταξύ  της  τιμής  μονάδας  και  της  συνολικής  τιμής, 
υπερισχύει η τιμή που κρίνεται συμφερότερη για την Υπηρεσία. 

 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. 
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις : 
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α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή όπου προβλέπεται θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 11. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
συμπληρωθεί των σχετικών με τις υπηρεσίες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν 
προαναφερθεί στην παρούσα, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και 
δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
«Προμήθεια Εξοπλισμού Αιθουσών Τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 

CPV 32232000-8 - Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 
 

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 
 

ΜΕΙΚΤΗΣ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 

Ποσότητα: Ένα (1) 

built-in AEC 

4 built-in wideband echo cancelling channels 

Four (4) XLR mic level inputs with assignable phantom power, high & low cut filters, GPIO and front panel 
lockout 

EasyMic Port Output plugs into one EasyMic Port Input on EasyUSB Mixer/Amp  

Up to eight (8) mics can be used on two (2) EasyMic Ports 

 

HD PTZ CAMERA CONFERENCING SYSTEM 

Ποσότητα: Ένα (1) 

audio conferencing mixer into a single USB 3.0 device  

10X Optical Zoom Lens with 11X in Super-wide mode  

74° Wide Horizontal Field of View (super-wide mode) 

Exmor 1/2.8-Type 2.14 Effective Megapixels (native 1080p / 60) high-speed  

Audio input: Υποστήριξη μέχρι και 2 μικροφώνων 

Audio output: Line level with power to optional matching speaker – or integrate into existing audio 
infrastructure  

USB 3.0 video and audio connectivity to leading web-based UCC services  

Built-in web server and IP video (H.264) streaming for configuration, control and remote management  

UCC system with PTZ camera, microphone inputs and speaker output  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΗΧΟΥ 

Ποσότητα: Ένα (1) HDMI Audio Inserter Module 

Ποσότητα: Ένα (1) Camera Interface Module for power and audio (with cables) 

Δυνατότητα ενσωμάτωσης του σήματος της μικροφωνικής εγκατάστασης με το σήμα εικόνας που 
καταγράφει η κάμερα 

 

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV 7.2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

Ποσότητα: Ένα (1) 

5 εισόδους HDMI 

2 εξόδους HDMI 

Υποστήριξη MusicCast 

7 channel powerful surround 

Τουλάχιστον 90 W per channel (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.06% THD, 2-ch driven) 

Τουλάχιστον 150 W per channel (8 ohms, 1 kHz, 10% THD, 1-ch driven) 

Ability to add wireless surround speaker/s 

YPAO Reflected Sound Control (R.S.C.) sound optimisation Amazon Alexa voice control compatibility* 
(*Availability varies by region) 

MusicCast multi-room technology  

Music streaming services built-in•  

HDMI® (5 in / 2 out) with Dolby Vision™ and Hybrid Log 
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ΗΧΕΙΑ ΟΡΟΦΗΣ 

Ποσότητα: Τέσσερα (4) 

2 δρόμων 8Ω ηχεία οροφής 

Fitted with an 8" enforced woofer and 1" tweeter making it suitable for the distribution of music at a higher 
volume level. 

Water resistant, IP54 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ 

Ποσότητα: Ένα (1) 

Δυνατότητα υποστήριξης ενός (1) master (προεδρικού) μικροφώνου 

Δυνατότητα υποστήριξης μέχρι 19 conference μικροφώνων 

Δυνατότητα σύνδεσης σε οποιονδήποτε προενισχυτή με είσοδο μικροφώνου (mic-input) 

Είσοδος: RJ-45 

Έξοδος: unbalanced jack connector 6.3 mm 

 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 

Ποσότητα: Οκτώ (8) 

Με κουμπί on/off και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας 

Σύνδεση μέσω RJ45 – CAT 5 καλωδίου 

Συχνότητα 80Hz – 16 KHz 

Maximum SPL 100db 

 

ΒΑΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ 

Ποσότητα: Ένα (1) 

 

PROJECTOR 

Ποσότητα: Ένα (1) 

Τεχνολογία WUXGA Laser 3LCD Projector 

Ανάλυση 1920 x 1200 

Φωτεινότητα: 5.000 Lumens 

Αντίθεση: 500.000 : 1 

Zoom: x 1.45 

Μέγεθος Οθόνης: 40” έως 300” 

Ηχείο: 16W 

Είσοδοι: RGB, 2 x HDMI, HDBaseT interface: RJ45, 4play (video, audio, lan control) 

Video input connector: Phono jack 
Audio input connector: Shared with INPUTA  

Έξοδοι: USB Type A & USB Type B, RJ45 100 base TX, HDBaseT interface: RJ45, 4play (video, audio, lan 
control), Stereo mini jack, D-sup 9-pin 

 

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

5 χρόνια τεχνική καθημερινή υποστήριξη 

On-site παραλαβή και παράδοση του εξοπλισμού προς επισκευή 

Εγκατάσταση του εξοπλισμού σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Ίδρυμα 
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ΑΙΘΟΥΣΑ 2 
 

ΜΕΙΚΤΗΣ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 

Ποσότητα: Ένα (1) 

built-in AEC 

4 built-in wideband echo cancelling channels 

Four (4) XLR mic level inputs with assignable phantom power, high & low cut filters, GPIO and front panel 
lockout 

EasyMic Port Output plugs into one EasyMic Port Input on EasyUSB Mixer/Amp  

Up to eight (8) mics can be used on two (2) EasyMic Ports 

 

HD PTZ CAMERA CONFERENCING SYSTEM 

Ποσότητα: Ένα (1) 

audio conferencing mixer into a single USB 3.0 device  

10X Optical Zoom Lens with 11X in Super-wide mode  

74° Wide Horizontal Field of View (super-wide mode) 

Exmor 1/2.8-Type 2.14 Effective Megapixels (native 1080p / 60) high-speed  

Audio input: Υποστήριξη μέχρι και 2 μικροφώνων 

Audio output: Line level with power to optional matching speaker – or integrate into existing audio 
infrastructure  

USB 3.0 video and audio connectivity to leading web-based UCC services  

Built-in web server and IP video (H.264) streaming for configuration, control and remote management  

UCC system with PTZ camera, microphone inputs and speaker output  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΗΧΟΥ 

Ποσότητα: Ένα (1) HDMI Audio Inserter Module 

Ποσότητα: Ένα (1) Camera Interface Module for power and audio (with cables) 

Δυνατότητα ενσωμάτωσης του σήματος της μικροφωνικής εγκατάστασης με το σήμα εικόνας που 
καταγράφει η κάμερα 

 

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 7.2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

Ποσότητα: Ένα (1) 

5 εισόδους HDMI 

2 εξόδους HDMI 

Υποστήριξη MusicCast 

7 channel powerful surround 

Τουλάχιστον 90 W per channel (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.06% THD, 2-ch driven) 

Τουλάχιστον 150 W per channel (8 ohms, 1 kHz, 10% THD, 1-ch driven) 

Ability to add wireless surround speaker/s 

YPAO Reflected Sound Control (R.S.C.) sound optimisation Amazon Alexa voice control compatibility* 
(*Availability varies by region) 

MusicCast multi-room technology  

Music streaming services built-in•  

HDMI® (5 in / 2 out) with Dolby Vision™ and Hybrid Log 

 

ΗΧΕΙΑ ΟΡΟΦΗΣ 

Ποσότητα: Τέσσερα (4) 

2 δρόμων 8Ω ηχεία οροφής 

Fitted with an 8" enforced woofer and 1" tweeter making it suitable for the distribution of music at a higher 
volume level. 

Water resistant, IP54 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ 

Ποσότητα: Ένα (1) 

Δυνατότητα υποστήριξης ενός (1) master (προεδρικού) μικροφώνου 

Δυνατότητα υποστήριξης μέχρι 19 conference μικροφώνων 

Δυνατότητα σύνδεσης σε οποιονδήποτε προενισχυτή με είσοδο μικροφώνου (mic-input) 

Είσοδος: RJ-45 

Έξοδος: unbalanced jack connector 6.3 mm 

 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 

Ποσότητα: Έξι (6) 

Με κουμπί on/off και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας 

Σύνδεση μέσω RJ45 – CAT 5 καλωδίου 

Συχνότητα 80Hz – 16 KHz 

Maximum SPL 100db 

 

ΒΑΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ 

Ποσότητα: Ένα (1) 

 

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

5 χρόνια τεχνική καθημερινή υποστήριξη 

On-site παραλαβή και παράδοση του εξοπλισμού προς επισκευή 

Εγκατάσταση του εξοπλισμού σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Ίδρυμα 
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ΑΙΘΟΥΣΑ 3 
 

ΜΕΙΚΤΗΣ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 

Ποσότητα: Ένα (1) 

built-in AEC 

4 built-in wideband echo cancelling channels 

Four (4) XLR mic level inputs with assignable phantom power, high & low cut filters, GPIO and front panel 
lockout 

EasyMic Port Output plugs into one EasyMic Port Input on EasyUSB Mixer/Amp  

Up to eight (8) mics can be used on two (2) EasyMic Ports 

 

HD PTZ CAMERA CONFERENCING SYSTEM 

Ποσότητα: Ένα (1) 

audio conferencing mixer into a single USB 3.0 device  

10X Optical Zoom Lens with 11X in Super-wide mode  

74° Wide Horizontal Field of View (super-wide mode) 

Exmor 1/2.8-Type 2.14 Effective Megapixels (native 1080p / 60) high-speed  

Audio input: Υποστήριξη μέχρι και 2 μικροφώνων 

Audio output: Line level with power to optional matching speaker – or integrate into existing audio 
infrastructure  

USB 3.0 video and audio connectivity to leading web-based UCC services  

Built-in web server and IP video (H.264) streaming for configuration, control and remote management  

UCC system with PTZ camera, microphone inputs and speaker output  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΗΧΟΥ 

Ποσότητα: Ένα (1) HDMI Audio Inserter Module 

Ποσότητα: Ένα (1) Camera Interface Module for power and audio (with cables) 

Δυνατότητα ενσωμάτωσης του σήματος της μικροφωνικής εγκατάστασης με το σήμα εικόνας που 
καταγράφει η κάμερα 

 

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 7.2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

Ποσότητα: Ένα (1) 

5 εισόδους HDMI 

2 εξόδους HDMI 

Υποστήριξη MusicCast 

7 channel powerful surround 

Τουλάχιστον 90 W per channel (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.06% THD, 2-ch driven) 

Τουλάχιστον 150 W per channel (8 ohms, 1 kHz, 10% THD, 1-ch driven) 

Ability to add wireless surround speaker/s 

YPAO Reflected Sound Control (R.S.C.) sound optimisation Amazon Alexa voice control compatibility* 
(*Availability varies by region) 

MusicCast multi-room technology  

Music streaming services built-in•  

HDMI® (5 in / 2 out) with Dolby Vision™ and Hybrid Log 

 

ΗΧΕΙΑ ΟΡΟΦΗΣ 

Ποσότητα: Τέσσερα (4) 

2 δρόμων 8Ω ηχεία οροφής 

Fitted with an 8" enforced woofer and 1" tweeter making it suitable for the distribution of music at a higher 
volume level. 

Water resistant, IP54 
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IP/PTZ ΚΑΜΕΡΑ 

Ποσότητα: Τρείς (3) 

Δυνατότητα εισαγωγής SD κάρτας 

Να διαθέτει ηχείο 

Να διαθέτει μικρόφωνο 

Ανάλυση Εικόνας Full HD 

Επιτραπέζια 

Συνδεσιμότητα WiFi 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ 

Ποσότητα: Ένα (1) 

Δυνατότητα υποστήριξης ενός (1) master (προεδρικού) μικροφώνου 

Δυνατότητα υποστήριξης μέχρι 19 conference μικροφώνων 

Δυνατότητα σύνδεσης σε οποιονδήποτε προενισχυτή με είσοδο μικροφώνου (mic-input) 

Είσοδος: RJ-45 

Έξοδος: unbalanced jack connector 6.3 mm 

 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 

Ποσότητα: Έξι (6) 

Με κουμπί on/off και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας 

Σύνδεση μέσω RJ45 – CAT 5 καλωδίου 

Συχνότητα 80Hz – 16 KHz 

Maximum SPL 100db 

 

ΒΑΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ 

Ποσότητα: Ένα (1) 

 

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

5 χρόνια τεχνική καθημερινή υποστήριξη 

On-site παραλαβή και παράδοση του εξοπλισμού προς επισκευή 

Εγκατάσταση του εξοπλισμού σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Ίδρυμα 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.1  Αριθμός Τεμαχίων. 3   

1.2  Τύπος περιβλήματος: Mini ή Micro Tower ΝΑΙ   

1.3  

Ο προσφερόμενος ηλεκτρονικός υπολογιστής 
πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με 
ημερομηνία ανακοίνωσης ή τελευταίας 
ενημέρωσης μέσα στους τελευταίους δώδεκα (12) 
μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της 
προσφοράς, να κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά, και 
να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης 
/απόσυρσής του. 

ΝΑΙ   

1.4  

Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του 
υπολογιστή να προέρχονται από την ίδια 
κατασκευάστρια εταιρία που αναγράφεται 
εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου 
είναι συσκευασμένα. Η κατασκευή και η 
συναρμολόγηση είναι υποχρεωτικό να έχει γίνει 
σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή με 
διεθνή παρουσία, με πιστοποίηση ISO 9001 και 
ISO-14001 

NAI   

1.5  

Τα επί μέρους τμήματα που συνθέτουν τον 
προσφερόμενο ηλεκτρονικό υπολογιστή (μητρική 
πλακέτα, σκληρός δίσκος, οδηγός DVD drive, κλπ.) 
είναι υποχρεωτικό να έχουν πιστοποιηθεί για την 
ορθή λειτουργία τους στο σύνολό τους από τον 
κατασκευαστή του ηλεκτρονικού υπολογιστή  και 
να είναι συναρμολογημένα, στην προσφερόμενη 
σύνθεση, από το εργοστάσιο κατασκευής του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και αυτό είναι 
υποχρεωτικό να τεκμηριώνεται με σχετική 
βεβαίωση που προέρχεται από τον κατασκευαστή 
ή εκπρόσωπό του  

NAI   

1.6  
Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR 7.0 ή νεώτερη, 
EPEAT 

NAI   

1.7  Να διαθέτει το chipset  Intel H310 ή νεώτερο 
τουλάχιστον ισοδύναμο 

ΝΑΙ   

1.8 Trusted Platform Module 2.0 ΝΑΙ   

1.9 
Πληκτρολόγιο - Τύπος QWERTY με μόνιμη 
αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων 
σε κάθε πλήκτρο με σύνδεση USB 

ΝΑΙ   

1.10 Οπτικό ποντίκι με τροχό κύλισης με σύνδεση USB ΝΑΙ   

1.11 

Αριθμός Μονάδων εσωτερικών Σκληρών Δίσκων 
διάστασης 2.5/3.5 ιντσών,  που δύναται να 
υποστηρίξει στην προσφερόμενη σύνθεση ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής  

≥ 2    
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.12 

Επίπεδο θορύβου μετρούμενο στην θέση του 
χρήστη (operator position) και με χρήση του 
σκληρού δίσκου (HDD load) σύμφωνα με ISO 
7779:2010 

≤ 25 dB (A)   

1.13 

Η μέγιστη κατανάλωση του συστήματος με χρήση 
επεξεργαστή i5 ή i7, ενός δίσκου 3.5”, μονάδας 
οπτικού δίσκου, 8 GB RAM (με Windows 10 
λειτουργικό) σε long idle mode δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα δέκα τρία (13) watts με 
υπολογισμούς σύμφωνα με Energy Star 7 

ΝΑΙ   

2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1  

Να αναφερθούν οι ελεύθερες θύρες PCIe της 

Μητρικής Κάρτας του προσφερόμενου σταθμού 

εργασίας  

ΝΑΙ 

  

2.2  Θύρες USB 
 

  

2.2.1  USB 3.1 Gen 2 Type C 

Να παρέχεται 
ως 

δυνατότητα 
αναβάθμισης 

  

2.2.2 
 USB 3.1 Gen 1 εκ των οποίων οι δύο στο 

μπροστινό μέρος του μηχανήματος ≥ 4 
  

2.2.3 
 USB 2.0 εκ των οποίων οι δύο στο μπροστινό 

μέρος του μηχανήματος ≥ 6 
  

2.3  Για τις μονάδες σκληρού δίσκου :    

2.3.1   Αριθμός Μονάδων εγκατεστημένων ≥ 2   

2.3.2   Συνολική Χωρητικότητα 1ης μονάδας δίσκου (GB) ≥ 512   

2.3.3  Τύπος 1ης μονάδας δίσκου SSD   

2.3.4   Συνολική Χωρητικότητα 2ης μονάδας δίσκου (GB) ≥ 2000   

2.3.5  Τύπος 2ης μονάδας δίσκου 
SATA, 7200 

rpm 
  

2.4  Κάρτα γραφικών (on board) ΝΑΙ   

2.5  Κύρια Μνήμη    

2.5.1   Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) ≥ 16   

2.5.2   Μέγεθος Υποστηριζόμενης μνήμης (GB) ≥ 32   

2.5.3   Τεχνολογία μνήμης DDR4 2666 MHz ή ανώτερη ΝΑΙ   

2.6  Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)    

2.6.1  
 Να περιγραφεί ο τύπος και η αρχιτεκτονική της 

CPU 
ΝΑΙ   

2.6.2   Αριθμός μονάδων ≥ 1   

2.6.3   Να αναφερθεί το Clock Rate (GHz) ΝΑΙ   

2.6.4  
 Ημερομηνία ανακοίνωσης επεξεργαστή εντός του 

έτους 2019 ή μεταγενέστερα 
ΝΑΙ  

 

2.6.5  Αριθμός πυρήνων ανά cpu ≥ 8   

2.6.6  Οικογένειας x86-64 Core i7-9700  ή ισοδύναμος. Η ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ισοδυναμία του προσφερόμενου επεξεργαστή 

δύναται να τεκμηριώνεται μόνον με την χρήση 

των μετρήσεων του internet site: 

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.h

tml από τις οποίες να προκύπτει αφενός απόδοση 

ίση ή καλύτερη από αυτήν του αιτούμενου 

επεξεργαστή και αφετέρου όσον αφορά στις 

δυνατότητες της κατηγορίας Advanced 

Technologies που υποστηρίζει ο προσφερόμενος 

επεξεργαστής σε σύγκριση με αυτές του 

αιτούμενου 

2.7  Τροφοδοτικό ≥ 250 W   

2.7.1 

Το τροφοδοτικό θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις 
ανάγκες του συστήματος και θα είναι τεχνολογίας 
PFC (Power Factor Correction) ή αντίστοιχης, με 
βαθμό απόδοσης (power supply efficiency) 
τουλάχιστον 93% σε φορτίο 100% 

ΝΑΙ   

2.8  Θύρες Επέκτασης PCIe 

≥ 1 PCIe 2.0 x4 

(με 

δυνατότητα 

εγκατάστασης 

και κάρτας 

x16) 

≥ 1 PCIe 3.0 

x16 

 

 

2.9  Κύκλωμα Ήχου (on board) ΝΑΙ   

2.10 Εσωτερικό DVD/RW Drive ΝΑΙ   

2.10.1  Να αναφερθεί η ταχύτητα εγγραφής CD/DVD ΝΑΙ   

2.11  Θύρες I/O 
 

  

2.11.1  Θύρα DVI-D ≥ 1   

2.11.2  Θύρα Display Port ≥ 1   

2.11.3   Θύρες δικτύου Ethernet RJ-45, 10/100/1000 ≥ 1   

2.11.4  Θύρες Audio-Out και Audio-In στο πίσω μέρος ΝΑΙ   

2.11.5  Θύρες Microphone, Headphone στο εμπρός μέρος ΝΑΙ   

2.11.6 
 Θύρα M2 on board για σύνδεση μονάδας 

αποθήκευσης τύπου NVMe  ≥ 1   

3 Λειτουργικό Σύστημα και άλλο Λογισμικό 

3.1  

Λειτουργικό σύστημα Windows σε Ελληνικό 

γραφικό περιβάλλον που να συνοδεύεται από την 

άδεια χρήσης του και από το CD εγκατάστασης 

(δεν απαιτείται προσφορά νέων εκδόσεων για την 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

περίοδο του έργου, παρά μόνο να υπάρχει 

ενσωματωμένη η δυνατότητα ενημέρωσης των 

απαραίτητων security updates και bug fixes) 

3.2 Εργαλεία Διαχείρισης Συστήματος    

3.2.1 

Το σύστημα να έχει διαγνωστικά εργαλεία ώστε 
να είναι είναι διαχειρίσιμο και να διαθέτει 
λογισμικό το οποίο θα μπορεί να στείλει μέσω 
του δικτύου alerts στον διαχειριστή, σε 
περίπτωση βλάβης. Να αναφερθεί το λογισμικό 
μέσω του οποίου υλοποιείται. 

ΝΑΙ   

4 ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 

4.1  Μία ανά σταθμό εργασίας ΝΑΙ   

4.2  Διαγώνιος οθόνης (σε ίντσες) ≥ 23.8   

4.3  
Να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή (κεντρική μονάδα) 

ΝΑΙ   

4.4  Πιστοποίηση CE (Conformité Européene)  ΝΑΙ   

4.5  

Να διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις: TCO 
Certified Displays 7.0 ή νεώτερο,  Energy Star 7.0 ή 
νεώτερο, EPEAT, TÜV Low Blue Light Certified, TÜV 
Flicker Free Certified 

ΝΑΙ   

4.6  Zero bright and dark pixel faults, Subpixel faults 
σύμφωνα με ISO9241-307 (Pixel fault class I) 

ΝΑΙ   

4.7  Να διαθέτει χρόνο απόκρισης gray to gray 
(μικρότερο ή ίσο) ≤ 5 msec 

ΝΑΙ   

4.8  Να είναι τεχνολογίας LED με panel IPS (In Plane 
Switching) 

NAI   

4.9  
Η γωνία θέασης (οριζόντια και κατακόρυφη), να 
είναι τουλάχιστον ίση με 178⁰ 

ΝΑΙ   

4.10 Φωτεινότητα τουλάχιστον 250 cd/m2 NAI   

4.11 
Δυναμικός λόγος αντίθεσης τουλάχιστον 
15.000.000:1 

NAI   

4.12 Color Performance: τουλάχιστον 16,7 
εκατομμύρια  

NAI   

4.13 Ultra-Thin Bezel housing NAI   

4.14 Αναλογία οθόνης (Aspect Ratio) 16:9 ΝΑΙ   

4.15 Οριζόντια ανάλυση τουλάχιστον 1920 pixels NAI   

4.16 Κάθετη ανάλυση τουλάχιστον 1080 pixels NAI   

4.17 Να έχει απόσταση μεταξύ κουκίδων (pixel pitch) 
μικρότερο ή ίσο με 0,275 mm 

NAI   

4.18 

Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία ή 
προσαρτώμενα ηχεία τα οποία πρέπει να είναι 
του ίδιου κατασκευαστή με την οθόνη και η 
διαδικασία προσάρτησης και στερέωσης να 
προβλέπεται από τον κατασκευαστή. 

NAI   

4.19 Εργονομική βάση στήριξης ΝΑΙ   

4.20 Δυνατότητα κλίσης (tilt)  -5°/+35°   

4.21 Δυνατότητα ρύθμισης ύψους μέχρι 150mm καθώς 
και δυνατότητα περιστροφής κατά 90° ώστε να 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

βρεθεί σε διάταξη λειτουργίας Portrait 

4.22 Είσοδοι ψηφιακής διασύνδεσης HDMI και Display 
Port 

ΝΑΙ   

4.23 Αναλογική είσοδος VGA ΝΑΙ   

4.24 
Τουλάχιστον 2 x USB downstream θύρες και μία 
USB upstream. Κάθε οθόνη θα συνοδεύεται από 
ένα καλώδιο USB. 

ΝΑΙ   

4.25 

Κάθε οθόνη θα συνοδεύεται από ένα καλώδιο 
ψηφιακής σύνδεσης της οθόνης το οποίο θα 
πρέπει να αναγράφεται στο τεχνικό φυλλάδιο της 
οθόνης ως συστατικό της συσκευασίας της. Σε 
άλλη περίπτωση το προσφερόμενο καλώδιο θα 
πρέπει να είναι πιστοποιημένο από τον 
κατασκευαστή με αποδεκτή τεκμηρίωση την 
βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εκπροσώπου 
του ή της θυγατρικής του 

ΝΑΙ   

4.26 
Να διατίθεται έξοδος ήχου (audio) στο σώμα της 
οθόνης (στα ενσωματωμένα ηχεία) ή στα 
προσαρτώμενα ηχεία. 

ΝΑΙ   

4.27 Τα ηχεία να έχουν ισχύ τουλάχιστον 2 x 2,0 Watts ΝΑΙ   

4.28 Κατανάλωση σε power save mode (σε Watts) ≤ 0,35   

4.29 Κατανάλωση σε λειτουργία με EPA settings (σε 
Watts) 

≤ 17,5   

4.30 Energy Efficient Class 
Τουλάχιστον  

Α+ 
  

4.31 
Το τροφοδοτικό να είναι ενσωματωμένο στο σώμα 
της οθόνης 

ΝΑΙ   

4.32 Να παρέχεται το απαραίτητο καλώδιο AC 
τροφοδοσίας 

ΝΑΙ   

4.33 
Να έχει σχεδιασθεί ώστε να δύναται να λειτουργεί 
24/7 (24 ώρες το 24ωρο όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας) 

ΝΑΙ   

5 ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

5.1  
Όλοι οι προσφερόμενοι σταθμοί θα πρέπει να 

έχουν την ίδια σύνθεση.  
ΝΑΙ   

6. ΕΓΓΥΗΣΗ 

6.1 

On Site Service , με κάλυψη εργάσιμες ημέρες και 

ώρες, διάρκειας τριών (3) ετών. Η εγγύηση είναι 

υποχρεωτικό να παρέχεται από εξουσιοδοτημένα 

συνεργεία/μηχανικούς της κατασκευάστριας 

εταιρείας βεβαιούμενο αυτό από σχετική από 

βεβαίωση που έχει εκδοθεί από την 

κατασκευάστρια εταιρεία ή  εκπρόσωπό της στην 

Ελλάδα. 

ΝΑΙ   

7. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

7.1 
Όλες οι απαντήσεις στις απαιτούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές θα πρέπει να τεκμηριώνονται 
ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

υποχρεωτικά, είτε από επίσημο τεχνικό φυλλάδιο 

της κατασκευάστριας εταιρείας με ταυτόχρονη 

αναφορά στο σχετικό URL, είτε από βεβαίωση που 

έχει εκδοθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία ή 

τον εκπρόσωπό της ή την θυγατρική της στην 

Ελλάδα. Σε περίπτωση κατάθεσης τεχνικού 

φυλλαδίου το οποίο δεν διατίθεται στο διαδίκτυο, 

τότε η αυθεντικότητα αυτού θα πρέπει να 

βεβαιώνεται επίσης από σχετική βεβαίωση της 

κατασκευάστριας εταιρείας ή εκπροσώπου της 

στην Ελλάδα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Η ανάλυση της οικονομικής προσφοράς υποβάλλεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: Σε 
περίπτωση λάθους αναγραφής της τιμής υπερισχύει το ολογράφως έναντι του αριθμητικού. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Τιμή 

(χωρίς Φ.Π.Α) 

1. Προμήθεια Εξοπλισμού Αιθουσών Τηλεδιάσκεψης 1  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  

 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην ΦΠΑ. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται  χωρίς Φ.Π.Α. 

 
 
 
 

Αθήνα,    / / 
 
 
 

Για τον Προσφέροντα 
 

(Ονομ/μο – Υπογραφή‐Σφραγίδα) 
 
 




