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Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο 

πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία 

στα Χανιά». 

 

Η Σύμπραξη Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA 

2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία στα Χανιά», που υλοποιείται σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, σας καλεί να υποβάλετε οικονομική 

προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανήματος και περιφερειακών, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία θα πρέπει 

να ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 

 

Αντικείμενο Πρόσκλησης 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για την αγορά τριών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, ενός πολυμηχανήματος κι ενός σετ πληκτρολογίου-ποντικιού. 

 Αναθέτουσα Αρχή 

 Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη & την Απασχόληση 

 Ελ.Βενιζέλου 4, 73132 Χανιά 

 Τηλ. 28210 56899 

 www.sfchania.gr, e-mail: info@sfchania.gr 

 

 Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της αγοράς ανέρχεται σε 3.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

καθώς και μεταφοράς κι εγκατάστασης στα γραφεία του φορέα. 

  

 Τόπος παράδοσης  

Το σύνολο της προσφοράς θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί στα γραφεία της Σύμπραξης 

Χανίων, Ελ. Βενιζέλου 4, 3ος όροφος, Κτίριο Ε.Β.Ε.Χ.   
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 Τεχνικά χαρακτηριστικά παραγγελίας 

1) Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

 Θήκη υπολογιστή τύπου Midi Tower 

 Ισχύς τροφοδοτικού: 450W 

 Μητρική: DDR4, max 32GB 

 Επεξεργαστής: 4 πυρήνες, 3.60 GHz, 6MB 

 Μνήμη: DDR4, 8GB, 2400MHz 

 Δίσκος: SSD 240GB 

 Οπτικό μέσο: DVD + RW 

 Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro 64 Bit 

 Οθόνη 21,5’’ 

 Ασύρματο Σετ πληκτρολόγιο-ποντίκι 

 

2) Laptop 

 Οθόνη: έως 15,6’’, Full HD, 1920 x 1080 

 Επεξεργαστής: 2.60 GHz, 2 πυρήνες 

 Μνήμη: DDR4, 8 GB 

 Δίσκος: 256 GB 

 WebCam 

 Wi-Fi 

 Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 

 

3) Laptop 

 Οθόνη: 14’’, FHD Αφής, 1920 x 1080 

 Επεξεργαστής: Core i7, 2.80GHz, 4 πυρήνες 

 Μνήμη: DDR4, 16GB 

 Δίσκος:512GB 

 WebCam 

 Wi-Fi 

 Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro 64 Bit 

 

4) Πολυμηχάνημα 

 Εκτύπωση-Αντιγραφή-Σάρωση-Fax 

 Τεχνολογία Inkjet 

 Ασύρματη σύνδεση 

 Αυτόματος τροφοδότης 

 Ταχύτητα εκτύπωσης: έως 10σελ./λεπτό (ασπρόμαυρες), έως 7σελ./λεπτό 

(έγχρωμες) 

 Έγχρωμη εκτύπωση 

 Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης 

 Οθόνη αφής 
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 Μέγεθος χαρτιού Α4 

 Μελάνια 2 (μαύρο, έγχρωμο) 

 

 Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς 

 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή 

µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 

προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της 

προσφοράς του.  

 Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να 

παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από 

αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.  

 Στην προσφερόμενη τιμή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν 

επιβαρύνσεις, όπως π.χ. έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και διανομής και εν γένει ότι 

προβλέπεται για παράδοση στον τόπο και χρόνο που προβλέπεται στην πρόσκληση. 

 Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή µε αίρεση ή µη σύμφωνη µε ουσιώδεις 

όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή 

προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν 

γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η 

συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.  

 Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, απορρίπτονται ως μη κανονικές  

 Τα προϊόντα θα διαθέτουν κατ’ ελάχιστο εγγύηση, όπως αυτή ορίζεται από την 

Ελληνική νομοθεσία.  

 Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης 

του εξοπλισμού.  

 H πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει εντός πέντε (5) ημερών από την παράδοση/ 

παραλαβή του εξοπλισμού.  

 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή, αφού αξιολογηθούν και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης 

 

 Υποβολή προσφορών 

 Η διάρκεια της προσφοράς θα είναι κατ’ ελάχιστο 30 ημέρες από την ημερομηνία 

υποβολής της. 

 Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα. 

 Καταληκτική ημερομηνία είναι η Τρίτη 23 Μαρτίου 2021, ώρα 14.00   

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο μέσω ΕΛΤΑ ή Εταιρειών 

Ταχυμεταφορών (courier) στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 4, 3ος όροφος, 73132 Χανιά, 

Κτίριο Ε.Β.Ε.Χ. με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ με Α.Π. 

4506/11-3-2021 (έντυπη μορφή). 
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Επίσης, με επιτόπια παράδοση μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στο 28210 56899. 

Λόγω της έκτακτης κατάστασης με τον Covid-19 οι προσφορές μπορούν να 

υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@sfchania.gr με θέμα «Υποβολή 

οικονομικής προσφοράς για την διαδικασία με Α.Π. 4506/11-3-2021». 

 Είτε στην έντυπη είτε στην ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει να εσωκλείεται ή να 

επισυνάπτεται διαβιβαστικό με τα στοιχεία του υποψήφιου οικονομικού φορέα ως 

ακολούθως:   

Επωνυμία:…………………………………………………………. 

Νομική Μορφή:…………………………………………………. 

Διεύθυνση Έδρας:……………………………………………… 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:……………………………………. 

E-mail:………………………………………………………………. 

 Η προσφορά υπογράφεται και σφραγίζεται από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών 

 Οι προσφορές θα παραληφθούν μόνο εφόσον φτάσουν στα γραφεία της Σύμπραξης 

Χανίων μέχρι την ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. 

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται 

υπόψη, ενώ η Σύμπραξη Χανίων δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη 

παραλαβή του φακέλου προσφοράς ή για το περιεχόμενό του. Το εμπρόθεσμο των 

ηλεκτρονικών αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο.  

 Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου προσφοράς ή αποστολής του e-mail 

αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Σύμπραξης Χανίων στο 

οποίο θα πρωτοκολληθούν πάραυτα. Σε κάθε περίπτωση, οι φάκελοι προσφορών θα 

πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Σύμπραξη Χανίων πριν ή κατά την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της Πρόσκλησης. 

 

 Ανάδειξη Αναδόχου-Υπογραφή Σύμβασης 

Σε περίπτωση κατακύρωσης, ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δύο 

(2) εργάσιμων ημερών από την σχετική πρόσκληση σε αυτόν και να προσκομίσει: 

 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

o Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

o Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016. 

o Έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται την υπ’ αριθ. 4465/1-3-2021 πρόσκληση 

o Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος 

o Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016 

 Έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης, σε περίπτωση νομικών προσώπων 
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 Δημοσιότητα: 

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην  

    ιστοσελίδα της Σύμπραξης Χανίων www.sfchania.gr 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΑΝΙΩΝ 

Ο Πρόεδρος 

Ιωάννης Παυλάκης 
  

http://www.sfchania.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α Είδος Προσφερόμενη τιμή χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Προσφερόμενη τιμή με 
Φ.Π.Α. 

1 9θέσιο βαν 

(σύμφωνα με τους όρους της 

πρόσκλησης) 

  

 

Η οικονομική προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα …………………………………….. ημερών 

 

 

Σφραγίδα-Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου 


