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Στοιχεία Επικοινωνίας 
κα. Αικατερίνη Τζιτζινού 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) 
Πλατεία Μοριχόβου1, 
Τ.Κ. 54625,  Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 539817 
Φαξ : 2310 541491 
E-mail: k.tzitzinou@sbbe.gr 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 01/2018/ΣΒΒΕ: 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
με αντικείμενο την «Προμήθεια Εξοπλισμού» στα πλαίσια του έργου “A 
knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs 
Competitiveness: SMecoMP” (MIS number: 5019198) του προγράμματος 
Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-
Mediterranean 2014-2020’ 
 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του  Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016, εφαρμοζόμενες αναλογικά, 
συμπληρωματικά και όπου χωρεί. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
εφαρμοζόμενες αναλογικά, συμπληρωματικά και όπου χωρεί. 

3. Τις διατάξεις του Ν.  4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», εφαρμοζόμενες αναλογικά, συμπληρωματικά και 
όπου χωρεί. 

4. Την αριθ. 300488/Y∆1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099/Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».  

mailto:k.tzitzinou@sbbe.gr
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5. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2015) 6619/ 25-09-2015 με την οποία 
εγκρίθηκε το Διακρατικό Πρόγραμμα «Βαλκανικής – Μεσογείου»  (“Balkan‐Mediterranean 
2014‐2020” transnational cooperation programme (TNCP)). 

6. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα (Approved Application Form) του Έργου SMecoMP. 

7. Τον Οδηγό Εφαρμογής (Programme Manual) καθώς και τον Οδηγό Υλοποίησης 
(Implementation Manual) έργων που έχουν ενταχθεί στο Διακρατικό Πρόγραμμα «Βαλκανικής 
Μεσογείου» (“Balkan‐Mediterranean 2014‐2020” transnational cooperation programme (TNCP)) 

8. Την αριθ. 300539/ΥΔ 1605 (14/04/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά Συγκρότηση 
και διαδικασία στελέχωσης των Κοινών Γραμματειών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων 
Διασυνοριακής και Διακρατικής Συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», 
σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4314/2014,  

9. Την από 01.12.2017 υπογραφείσα Σύμβαση Χορήγησης Χρηματοδότησης “Subsidy Contract” 
(BMP1/1.3/2376/2017) μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου (lead partner) που είναι το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και της Κοινής Τεχνικής 
Γραμματείας του προγράμματος Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020” για την 
επιχορήγηση του έργου με τίτλο “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship  to 
Boost SMEs Competitiveness”, ακρωνύμιο «SMecoMP» και κωδικό έργου MIS number: 5019198. 
. 

10. Tο υπ’ αριθμόν 1011 πρακτικό της Διοικητικής Επιτροπής του ΣBBE της 7ης Σεπτεμβρίου 
2018, με το οποίο εγκρίθηκε η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι όροι της. 

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

να συμμετέχετε στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με σφραγισμένη προσφορά, για την 
επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια  εξοπλισμού» στα πλαίσια του έργου “A knowledge 
Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: SMecoMP” του 
προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 
2014-2020’», προϋπολογισμού δαπάνης Επτά Χιλιάδων και πεντακοσίων οκτώ Ευρώ (7.508,00 
€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  που θα ισχύει  κατά  την  ημερομηνία  έκδοσης  του  
παραστατικού πληρωμής.   
 
Η κατακύρωση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 
της παρούσας. Παρεκκλίσεις από τις τεχνικές απαιτήσεις της πρόσκλησης, όπως περιγράφονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας, δεν είναι δεκτές, εκτός εάν συνεπάγονται συνολική απόδοση 
και προδιαγραφές ανώτερες από αυτές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.  
 
Η προσφορά θα υποβληθεί μέχρι την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 17:00 στα γραφεία  
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Πλατεία Μοριχόβου 1, T.K. 54625,  
Θεσσαλονίκη, 6ος όροφος. Η χρονική διάρκεια του έργου είναι  15 ημέρες απ’ την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.  Η Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.sbbe.gr) τη Δευτέρα 10 
Σεπτεμβρίου 2018. 
 
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου “A 
knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: 
SMecoMP”, με κωδικό έργου 2376 (MIS number: 5019198), το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 
85% από την  Ευρωπαϊκή  Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής  Ανάπτυξης)  και κατά 15% 

http://www.sbbe.gr/
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από Εθνικούς Πόρους, στο  πλαίσιο  του Διακρατικού Προγράμματος "Βαλκανικής Μεσογείου" 
της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020), σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα: 
 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Το αντικείμενο της παρούσας αφορά στην ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Προμήθεια  
εξοπλισμού» στα πλαίσια του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation 
Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: SMecoMP” του προγράμματος 
Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’»  

Ειδικότερα, ο υπό προμήθεια εξοπλισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Έξι (6) Πακέτα Λογισμικού (Microsoft Office 2016) 

 Έξι (6) Επιτραπέζιους Σταθερούς Υπολογιστές Γραφείου 

 Δύο (2) Εκτυπωτές Laser,  

 Δύο (2) Access Point.  

 Έξι (6) Οθόνες Υπολογιστών   

 Ένα (1) Φορητό Υπολογιστή (laptop)  
Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω στοιχείων παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
1 της παρούσας.  Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον μόνο για το σύνολο 
του εξοπλισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ   

Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο προς τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του 
ΣΒΒΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 
19/09/2018 και ώρα, 17:00 στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, 
Πλατεία Μοριχόβου 1, 6ος  όροφος, Τ.Κ. 54625, Θεσσαλονίκη.   

Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο του προσφέροντος, ή αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή 
courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο ΣΒΒΕ ουδεμία 
ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς, που θα αποσταλούν.  

Ως αποδεικτικό της έγκαιρης κατάθεσης λαμβάνεται μόνο η ημερομηνία πρωτοκόλλησης στο 
Πρωτόκολλο του ΣΒΒΕ και όχι η σφραγίδα ταχυδρομείου ή του αποδεικτικού ταχυμεταφοράς. 
Οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη κατάθεση της πρότασης.  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα απορρίπτονται ως 
εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.  

Οι προφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει 
απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Προσφέροντος και να γράφει 
ευκρινώς τις εξής ενδείξεις:  

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 ΦΟΡΕΑΣ: ΣΒΒΕ 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2018/ΣΒΒΕ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  366) 

 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Εξοπλισμού» στα πλαίσια του έργου “A knowledge 
Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs 
Competitiveness: SMecoMP” (MIS number: 5019198) του προγράμματος 
Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 
2014-2020’ 
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ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη διαδικασία θα 
συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

Εντός του φακέλου της κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:  

 Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (Α’75) 

υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα –φ.π. / το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπου θα 
πρέπει να δηλώνεται ρητά ότι: 

- ∆εν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016. 

- ∆εν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016.  

- ∆εν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016  

- Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) και τις αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα.  

-  Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016. 

-  όταν του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, θα προσκομίσει κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο 
που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στη δήλωσή του και 
ειδικότερα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται ως δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με την 
παρούσα πρόσκληση. 

 Β. Η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά 

Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν σε Ευρώ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 
Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνεται και η μεταφορά των υπό προμήθεια ειδών στην 
έδρα του ΣΒΒΕ, όλα τα εγχειρίδια των κατασκευαστών που συνοδεύουν τα είδη και εγγύηση 
καλής λειτουργίας, όπως καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (ενότητα Π1.4) για κάθε συσκευή. 
Επίσης, στην τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση. Πέραν της τιμής, στην προσφορά θα αναφέρεται το ποσοστό του 
Φ.Π.Α.   

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα επί 120 ημέρες από την επομένη της 
διενέργειας της διαδικασίας. 

Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να πληροί, κατ΄ ελάχιστον, όλες τις τεχνικές 
απαιτήσεις που αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Παρεκκλίσεις από τις τεχνικές απαιτήσεις της 
πρόσκλησης, όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας, δεν είναι δεκτές, εκτός 
εάν συνεπάγονται συνολική απόδοση και προδιαγραφές ανώτερες από αυτές που αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.  

Κάθε προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, θα συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής, η οποία 
θα συνοδεύει τον σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς και θα βρίσκεται ΕΚΤΟΣ αυτού, στην 
οποία θα αναφέρονται η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις (σύμπραξη) που απαρτίζουν τον 
προσφέροντα και που υποβάλλουν την προσφορά. Η αίτηση θα υπογράφεται από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του προσφέροντος (ή σε περίπτωση σύμπραξης από τους νόμιμους 
εκπροσώπους). 
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ΑΡΘΡΟ 4 - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας θα γίνει από τη Διοικητική Επιτροπή του 
ΣΒΒΕ.  

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια είναι υποχρεωμένος, το αργότερο, 
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του εγγράφου ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.  

Ο Ανάδοχος μετά την κατακύρωση και πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να 
προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά: 
 
1. Απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και 
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γ ) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό πρόσωπο. 

Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού 
μητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω 
νομικά πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν λόγω 
πρόσκληση. 

2. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής (κύριας και επικουρικής) ενημερότητας 

3. Νομιμοποιητικά Έγγραφα: 

Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα  δημοσιευμένα 
επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.ΜΗ., κ.λ.π.), τα οποία προβλέπονται από το 
δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτουν: 

-  η νόµιµη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα 

- Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο 
είναι Α.Ε., 

- Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα 
οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με 
την υπογραφή τους. 

 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας 
χώρας, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας 
εγκατάστασής του. 

5.  Πιστοποιητικό εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την 
αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 
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ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών: στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος, Πλατεία Μοριχόβου1, 6ος  όροφος, Τ.Κ. 54625,  Θεσσαλονίκη. 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται σε δεκαπέντε (15) το πολύ ημερολογιακές 
ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ο ανωτέρω χρόνος παράδοσης μπορεί να 
παραταθεί με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΣΒΒΕ.  Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη 
των παραπάνω παρατάσεων θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου. 

ΑΡΘΡΟ 6– ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε Ευρώ, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 
τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του 
Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. Σε κάθε περίπτωση, η πληρωμή θα 
γίνει μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και έλεγχο των υπό προμήθεια ειδών 
και εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της χωρίς προβλήματα 
λειτουργίας τους.  

ΑΡΘΡΟ 7 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ο ΣΒΒΕ, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Διοικητικής Επιτροπής, διατηρεί το 
δικαίωμα: 

α. να αποφασίζει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή της διαδικασίας 

β. να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της πρόσκλησης  

Στην περίπτωση αυτή οι Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτούνται από 
οποιαδήποτε αξίωση έναντι του ΣΒΒΕ από το λόγο της ματαίωσης. Η Διοικητική 
Επιτροπή του ΣΒΒΕ θα γνωστοποιήσει στους Προσφέροντες, που τυχόν θα υποβάλουν 
σχετική αίτηση, τους ακριβείς λόγους της ματαίωσης. 

2. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, σύμφωνα με την 
κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και 
αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΒΒΕ  
Αθανάσιος Σαββάκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Τίτλος:  «Προμήθεια  εξοπλισμού» στα πλαίσια του έργου “A knowledge Alliance in 

Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: 
SMecoMP” του προγράμματος Transnational Cooperation Programme 
Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’ (SMecoMP)», 

 

Π1. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το αντικείμενο του έργου  περιλαμβάνει τα εξής:  

Α. Προμήθεια εξοπλισμού και  ειδικότερα προμήθεια των εξής στοιχείων: 

 Έξι (6) Πακέτα (άδειες) Λογισμικού Microsoft Office 2016 

 Έξι (6) Επιτραπέζιους Σταθερούς Υπολογιστές Γραφείου 

 Δύο (2) Εκτυπωτές Laser 

 Δύο (2) Access Points.  

 Έξι (6) Οθόνες Υπολογιστών   

 Ένα (1) Φορητό Υπολογιστή (laptop)  
 

Β.  Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των παραπάνω συστημάτων, χωρίς κόστος, στο πλαίσιο 
εγγύησης καλής λειτουργίας, όπως καθορίζεται παρακάτω στην ενότητα Π1.4 για κάθε 
συσκευή. 

Π1.2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το προκηρυσσόμενο έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από την  Ευρωπαϊκή  Ένωση 
(Ευρωπαϊκό  Ταµείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης) και  κατά 15% από Εθνικούς Πόρους,  στο  
πλαίσιο  του  Διακρατικού Προγράμματος "Βαλκανικής - Μεσογείου".  

Ειδικότερα, το προκηρυσσόμενο έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια ενός ευρύτερου έργου με 
τίτλο: «“A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship  to Boost SMEs 
Competitiveness: (SMecoMP) ». Το προκηρυσσόμενο έργο αποτελεί μια δράση προμήθειας 
εξοπλισμού στο πλαίσιο του ευρύτερου αυτού έργου.  

 

Π1.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια εξοπλισμού ο οποίος περιλαμβάνει: Έξι (6) Οθόνες 
Υπολογιστών, Έξι (6) Επιτραπέζιους Σταθερούς Υπολογιστές Γραφείου, Έξι (6) Πακέτα (άδειες) 
Λογισμικού Microsoft Office 2016, Ένα (1) Φορητό Υπολογιστή (laptop), Δύο (2) Εκτυπωτές 
Laser, Δύο (2) Access Points. Επίσης, η παροχή δωρεάν υπηρεσιών συντήρησης του παραπάνω 
εξοπλισμού στο πλαίσιο εγγύησης καλής λειτουργίας, κατ’ ελάχιστον για το χρονικό διάστημα 
που καθορίζεται στην επόμενη ενότητα Π1.4 για κάθε συσκευή.  
 
Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών και των λειτουργιών του 
προς προμήθεια εξοπλισμού. 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει υποχρεωτικά να προτείνουν τεχνικές 
λύσεις  που πληρούν κατ΄ ελάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές, ενώ παράλληλα, έχουν και 
τη δυνατότητα να προτείνουν τεχνικές λύσεις που πληρούν ανώτερες προδιαγραφές από αυτές 
που αναφέρονται στη συνέχεια.  Προσφορές που δεν πληρούν, ούτε υπερκαλύπτουν, όλες  τις 
προδιαγραφές που παρατίθενται στη συνέχεια, θα απορρίπτονται .  
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Π1.4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Π1.4.Α. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Π1.4.Α.i. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :   Πακέτα Λογισμικού (άδειες) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:  Το λογισμικό θα πρέπει να είναι καινούριο, όχι 
μεταχειρισμένο. Ο ΣΒΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά έγγραφα όπως 
πχ. παραστατικά εισαγωγής ή εργοστασίου. 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :  Εξι (6) πακέτα (άδειες) Λογισμικού Microsoft Office 2016 

 
Π1.4.Α.ii.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να πληροί κατ΄ ελάχιστον τις παρακάτω τεχνικές 
προδιαγραφές: 

 Το λογισμικό να είναι τουλάχιστον έκδοσης έτους 2016 

 Να είναι εξελληνισμένο 

 Να προβλέπεται νόμιμη χρήση του από μικρές επιχειρήσεις 

 Να μην απαιτείται ετήσια χρέωση για την ανανέωση ή χρήση του (εφ’ άπαξ 
αγορά αυτόνομων αδειών) 

 Να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εφαρμογές Word, Excel, PowerPoint, 
OneNote και Outlook.  

 
Π1.4.Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Π1.4.Β.i. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:  Το σύστημα, δηλαδή ο καθένας από τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, θα πρέπει να είναι καινούργιος, όχι μεταχειρισμένος ή από 
ανακατασκευή, ως προς όλα τα μέρη του (ο ΣΒΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 
αποδεικτικά έγγραφα όπως πχ. παραστατικά εισαγωγής ή εργοστασίου). 

ΕΓΓΥΗΣΗ:  κατ’ ελάχιστον 1 έτος  

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   Εξι (6) Επιτραπέζιους Σταθερούς Υπολογιστές Γραφείου 

 
Π1.4.Β.ii.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το καθένα από τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να πληροί κατ΄ ελάχιστον τις 
παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001: Ναι 

Chipset: Intel B360 ή ανώτερο 

Security: TPM, Setup/BIOS Password, Security Lock Slot 

Επεξεργαστής: Intel i5 8th generation ή ανώτερο 

Αριθμός πυρήνων: ≥6   

Συχνότητα λειτουργίας:  ≥3Ghz   
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Cache:  ≥9MB   

Mέγεθος κεντρικής μνήμης: ≥ 8 GB    

Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας: ≥ 2666 MHz   

Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης (GB): ≥ 32 DDR4 2666 MHz   

Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων: ≥ 1   

Χωρητικότητα δίσκου: ≥ 1 TΒ   

Διασύνδεση δίσκου: SATA 

DVD+/-RW: Εσωτερικό 

Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας 10/100/1000: ≥ 1   

Ηχος: Audio-In , Audio-Out 

Θύρες USB 2.0 ποσότητα: ≥ 4   

Θύρες USB 3.1 ποσότητα (τουλάχιστον 2 μπροστά): ≥ 4   

Τροφοδοτικό Ισχύς: ≥ 300 Watt   

Κάρτα Γραφικών: On-board 

Λειτουργικό Σύστημα:  MS Windows 10 Pro 64bit GR 

Πληκτρολόγιο: Keyboard – Greek (QWERTY) 

Ποντίκι: USB Optical 

Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, ROHS 

Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία On Site Next Business Day από τον 
κατασκευαστή: ≥ 3 Χρόνια 

 
Π1.4. Γ.  ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ  

Π1. 4. Γ.i. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  Εκτυπωτής   

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:  Το σύστημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, όχι 
μεταχειρισμένο ή από ανακατασκευή, ως προς όλα τα μέρη του (ο ΣΒΒΕ διατηρεί το 
δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά έγγραφα όπως πχ. παραστατικά εισαγωγής ή 
εργοστασίου). 

ΕΓΓΥΗΣΗ: κατ’ ελάχιστον 1 έτος  

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :  Δύο (2) τεμάχια 

 
Π1.4.Γ.ii.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω τεχνικές 
προδιαγραφές: 

Τεχνολογία Eκτύπωσης: Laser  

Είδος Εκτύπωσης: Ασπρόμαυρη Εκτύπωση  

Ανάλυση Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης: ≥ 600 X 600 Dpi  
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Μέγιστο Μέγεθος Εκτύπωσης: A4  

Τροφοδοσία Χαρτιού Feeder: 150 Pages  

Τροφοδοσία Χαρτιού Tray: 250 Σελίδες  

Μέγιστη Μηνιαία χρήση: ≥ 30.000 Σελ/Μήνα  

Εκτύπωση Διπλής Όψης: Ναι  

Μνήμη Εκτυπωτή: ≥ 256 MB  

Ασύρματη Σύνδεση: Ναι  

Σύνδεση Ethernet: Ναι  

Σύνδεση USB: Ναι  

 
 
Π1.4. Δ.  ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗΣ  ACCESS POINT 

Π1.4.Δ.i. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  Συσκευή Διαδικτύωσης Access Point   

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Το σύστημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, όχι 
μεταχειρισμένο ή από ανακατασκευή, ως προς όλα τα μέρη του (ο ΣΒΒΕ διατηρεί το 
δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά έγγραφα όπως πχ. παραστατικά εισαγωγής ή 
εργοστασίου). 

ΕΓΓΥΗΣΗ:  κατ’ ελάχιστον 1 έτος 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :  Δύο (2) τεμάχια 

 

Π1.4.Δ.ii.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα πρέπει να πληροί κατ΄ ελάχιστον τις παρακάτω τεχνικές 
προδιαγραφές: 

Τύπος συσκευής: Wireless Access Point 

Wireless protocol: 802.11 b/g/n/ac  

Wireless Speed: up to 1750 Mbps  

Συχνότητα λειτουργίας: Dual Band  

Antenna quantity: ≥ 3 Internal Omni  

Τύπος Ethernet: Gigabit Ethernet  

Θύρες Ethernet: ≥ 1 

 

Π1.4. E. ΟΘΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Π1.4.Ε.i. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  Οθόνες Υπολογιστών   

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Το σύστημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, όχι 
μεταχειρισμένο ή από ανακατασκευή, ως προς όλα τα μέρη του (ο ΣΒΒΕ διατηρεί το  
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δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά έγγραφα όπως πχ. παραστατικά εισαγωγής ή 
εργοστασίου). 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :  Εξι (6) τεμάχια 

 

Π1.4.Ε.ii.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα πρέπει να πληροί κατ΄ ελάχιστον τις παρακάτω τεχνικές 
προδιαγραφές: 

Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001: Ναι 

Διαστάσεις: ≥ 23.8”   

Τεχνολογίας: IPS 

Aspect Ratio: 16:9   

Ανάλυση FHD: ≥ 1920 x 1080   

Είσοδος σήματος: VGA & HDMI   

Φωτεινότητα: ≥ 250 cd/m2   

Pixel pitch: ≥ 0.2745 mm   

Χρόνος απόκρισης: ≤ 6 ms typical (gray to gray) 

Contrast Ratio: 1000:1 Static; 8,000,000:1 Dynamic (DCR)   

Color depth: ≥ 16.7 million   

Viewing Angle: ≥ 178º / 178º   

Color gamut (typical): ≥ 84%(CIE1976)   

Power consumption (typical): ≤ 30W   

Power consumption standby/sleep mode: ≤ 0.3W   

Πιστοποιήσεις: ENERGY STAR, EPEAT Silver3 , TCO Certifed Displays, CECP, RoHS 

Εγγύηση: 3 χρόνια  

 

Π1.4. ΣΤ.  ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Π1.4.ΣΤ.i. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  Φορητός Υπολογιστής  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Το σύστημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, όχι 
μεταχειρισμένο ή από ανακατασκευή, ως προς όλα τα μέρη του (ο ΣΒΒΕ διατηρεί το 
δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά έγγραφα όπως πχ. παραστατικά εισαγωγής ή 
εργοστασίου). 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ :  Ενα (1) τεμάχιο 

 

Π1.4.ΣΤ.ii.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα πρέπει να πληροί κατ΄ ελάχιστον τις παρακάτω τεχνικές 
προδιαγραφές: 

Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001: Ναι 

Επεξεργαστής: Intel i3 8th generation 

Αριθμός πυρήνων: ≥ 2   
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Συχνότητα λειτουργίας: ≥ 2.2 GHz   

Cache: ≥ 4 MB   

Mέγεθος κεντρικής μνήμης: ≥ 4GB   

Τύπος μνήμης: DDR4 

Συχνότητα μνήμης: ≥ 2400 MHz   

Μέγιστη μνήμη: ≥ 32GB DDR4 2400 MHz   

Πλήθος σκληρών δίσκων: ≥ 1   

Χωρητικότητα δίσκου: ≥ 500GB   

Τεχνολογία δίσκου: SATA 

Θύρες δικτύου Gigabit Ethernet: ≥ 1   

Wireless: Intel 8265 ac 2x2 nvP + Bluetooth 4.2 

Web camera: Integrated HD 720p 

Headset/mic combo jack: ΝΑΙ   

Θύρες USB 3.1 ποσότητα: ≥ 2   

Θύρες USB 3.1 Type-C ποσότητα: ≥ 1   

HDMI port 1.4b και VGA port: ΝΑΙ   

SD card reader: ΝΑΙ   

Τροφοδοσία: ≥ 45W AC adapter 

Battery: ≥ 48 WHR   

Battery cells: ≥ 3-cell   

Διάσταση Οθόνης: ≥ 14”   

Ανάλυση: ≥ FHD 1920x1080   

Λειτουργικό Σύστημα: MS Windows 10 Pro 64-bit GR 

Πιστοποιήσεις: ENERGY STAR, EPEAT Gold 

Εγγύηση: 1 έτος  

 

Π1.5.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ και ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την παροχή δωρεάν 
υπηρεσιών συντήρησης στο πλαίσιο εγγύησης καλής λειτουργίας, κατ’ ελάχιστον για το χρονικό 
διάστημα που καθορίζεται στην ενότητα Π1.4 για κάθε συσκευή.  Ειδικότερα, τα προσφερόμενα 
συστήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία θα 
περιλαμβάνει δωρεάν τα ανταλλακτικά και τυχόν έξοδα μεταφοράς των μηχανημάτων προς 
επισκευή. 

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν με όλα τα στοιχεία τεκμηρίωσης χωρίς 
επιπλέον κόστος (εγχειρίδια χρήσης ή άλλα τεχνικά εγχειρίδια των κατασκευαστών που 
αφορούν τις συγκεκριμένες συσκευές, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή). 

 

Π1.6.  ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκριθεί, επί ποινή αποκλεισμού, στις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 Ο ανάδοχος θα αναλάβει την μεταφορά των υπό προμήθεια ειδών στην έδρα του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. 
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 Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επίδειξη 
λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών από τους υποψηφίους αναδόχους πριν την 
κατακύρωση της προσφοράς. 

 Όλες οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια 
(προσπέκτους) των κατασκευαστριών εταιρειών για την επαλήθευση των απαντήσεων 
των υποψηφίων αναδόχων στις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.  

 Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα  να διασταυρώσει τις 
απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων, ως προς την ορθότητα και συμβατότητά τους 
με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της προσφοράς εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος,, με οποιονδήποτε τρόπο. 

 


