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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ                                                 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ. ∆/νση       : Πλ.Εθν.Αντίστασης 
Ταχ.Κώδικας  :  47100 
FAX                 :  26810-75855 
Πληροφορίες  :  Γιώργος Σπύρος 
Τηλέφωνο       :  2681361033 
 

Άρτα         29  - 01 -2014 
Αρ.Πρωτ.:οικ.392 

 

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την : «Προµήθεια 
και εγκατάσταση εξοπλισµού µηχανογράφησης για την πιστοποίηση του τµήµατος 
ΚΤΕΟ Π.Ε. Άρτας βάσει των προδιαγραφών της 20794/2222/3-5-2012 (ΦΕΚ1466-Β’) 
Υπουργικής Απόφασης» 

    

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των Ν. 2286 & 2362/95, περί «προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα και 
Ν.Π.∆.∆.» 

2. Το Π.∆. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α’/10-07-2007). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 – Πρόγραµµα  Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της δι-
αφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και 
άλλες διατάξεις. 

5. Την υπ΄αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊό-
ντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Το Π.∆. 140/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-
2010). 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµ-
βάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατά-
σταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτω-
χευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204Α΄). 

8. Την ανάγκη για πιστοποίηση του τµήµατος ΚΤΕΟ Π.Ε Άρτας βάσει των προδια-
γραφών της 20794/2222/3-5-2012 (ΦΕΚ1466-Β’) Υπουργικής Απόφασης, σε συν-
δυασµό µε το γεγονός ότι ο πρόχειρος διαγωνισµός που προκηρύχτηκε µε την α-
ριθµ. 2297/17-10-2013 διακήρυξή µας κατέστη άγονος όσον αφορά την ΟΜΑ∆Α Β΄ 
«Εξοπλισµός µηχανογράφησης» και ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη Επαναπροκή-
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ρυξης του διαγωνισµού για τα είδη της εν λόγω οµάδας σύµφωνα και µε το από 
20/12/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών . 

 

9. Την υπ’ αριθµ. 11/67/30-10-2013  απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπεί-
ρου, µε την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2014. 

10. Την αριθµ. 23/οικ.235/17-01-2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που καταχω-
ρήθηκε µε α/α 72/17-01-2014 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωµών της Υ∆Ε Ν. Άρ-
τας. 

11. Την αριθµ. 38/1697/30-12-2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπεί-
ρου. 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού µηχανογράφησης για 
την πιστοποίηση του τµήµατος ΚΤΕΟ Π.Ε. Άρτας βάσει των προδιαγραφών της 
20794/2222/3-5-2012 (ΦΕΚ1466-Β’) Υπουργικής Απόφασης 

 

1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 12.000€ µε  
Φ.Π.Α.( ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 072 ΚΑΕ 1723) 
 

2. ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
• Το αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης αφορά την «Προµήθεια και εγκατάσταση ε-
ξοπλισµού µηχανογράφησης για την πιστοποίηση του τµήµατος ΚΤΕΟ Π.Ε. Άρτας βάσει 
των προδιαγραφών της 20794/2222/3-5-2012 (ΦΕΚ1466-Β’) Υπουργικής Απόφασης». Στο 
ΚΤΕΟ της Άρτας υπάρχει µια µικτή γραµµή ελέγχου (ελαφρά και βαρέα οχήµατα) και έχει 
τοποθετηθεί γραµµή ελέγχου BEISSBARTH 

• Τα ζητούµενα είδη αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας διακήρυξης. 

• Οι προµηθευτές πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών όπως αυ-
τά περιγράφονται στο Παράρτηµα Α. 

• Οι προµηθευτές θα πρέπει να αναφέρονται στην καταγωγή των προσφεροµένων υλι-
κών σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Π.∆ 118/2007 

 

3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού -
Οικονοµικού   της Π.Ε. Άρτας στη Πλατεία Εθνικής Αντίστασης ΤΚ 47100 στις 18 Φε-
βρουαρίου 2014  ηµέρα  Τρίτη και ώρα 10:00 έως 11:00.  

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
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1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

2.Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια (Π.Ε. 
Άρτας – ∆/νση ∆/κού –Οικ/κού / Τµήµα Προµηθειών) 

3.Ο αριθµός της διακήρυξης  

4.Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

5.Τα στοιχεία του αποστολέα.  

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν οι ασχολούµενοι µε την εµπορία και συντή-
ρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού µηχανογραφικού εξοπλισµού.  Οι προσφορές 
θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής   διαγωνισµών, παρουσία αν το επι-
θυµούν και των ενδιαφεροµένων, αµέσως µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προ-
σφορών. 

 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Εντός του κυρίως φακέλου της κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνονται τρεις υ-
ποφάκελοι  σφραγισµένοι,  οι οποίοι θα φέρουν τα στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου και 
τις ενδείξεις: 

Α. Φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαµβάνει Υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, 
και µε ηµεροµηνία της υπεύθυνης δήλωσης αυστηρώς – επί ποινή αποκλεισµού – την 
ηµεροµηνία της προσφοράς: 
 

• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. 

• Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση. 

• Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. 

• Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή 
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990. 

• Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. 

• Ότι δεν τελούν σε αποκλεισµό µε βάση αµετάκλητης απόφασης του Υπουργείου 
Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.∆. 118/2007 κατά την ηµεροµηνία διε-
νέργειας του διαγωνισµού. 

• ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδι-
κήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π ∆/τος 60/2007 (συµµετοχή σε εγκληµατική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριό-
τητες), για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την ά-
σκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της εκβίασης της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της διόλας 
χρεοκοπίας. 

• Ότι συνέταξαν την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

• Να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση 
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρ. 5 περ. Β (Αξιολόγηση Προσφο-
ρών) . 
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• Η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, από την επόµενη της ηµεροµη-
νίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε 
αυτό και το επάγγελµά τους. 

Ότι  δεν  αναγράφεται  στην  παρούσα διακήρυξη ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του Π.∆. 118/07 ( Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆.)    

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
Στο φάκελο αυτό θα βρίσκεται η τεχνική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου η οποία υ-
ποχρεωτικά θα περιλαµβάνει τους πίνακες συµµόρφωσης που βρίσκονται στο παράρτηµα 
Α της παρούσης κατάλληλα συµπληρωµένους.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ικανοποιεί το σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων 
όπως αυτές αναφέρονται στους πίνακες του παραρτήµατος Α της παρούσης. Σε διαφορε-
τική περίπτωση αποκλείεται.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Στον συγκεκριµένο φάκελο τοποθετείται η οικονοµική προσφορά υπόδειγµα της οποίας 
υπάρχει στην διακήρυξη.  Η οικονοµική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά συ-
νηµµένο τον πίνακα του υποδείγµατος, συµπληρωµένο ευκρινώς. Εάν δεν είναι συ-
µπληρωµένες όλες οι  τιµές των ζητουµένων ειδών του αντίστοιχου ΠΙΝΑΚΑ  που 
επισυνάπτεται  στην οικονοµική προσφορά ο ενδιαφερόµενος αποκλείεται. 

 Η προσφορά πρέπει να δοθεί για το σύνολο των προσφεροµένων ειδών που περιγράφο-
νται στο Παράρτηµα Α . 

Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ευρώ, περιλαµβάνει τις νόµιµες κρατήσεις που βαρύνουν 
τον προµηθευτή, οι οποίες υπολογίζονται επί της τιµής προσφοράς πριν συµπεριληφθεί σ’ 
αυτή ο Φ.Π.Α. Στην προσφερόµενη τιµή και µετά την αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων  
γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4 % . 

Αναλυτικά οι κρατήσεις είναι: 

• - Υπέρ ΜΤΠΥ 3%. 

• - Χαρτόσηµο 2% επί του ΜΤΠΥ. 

• - Ο.Γ.Α χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου του ΜΤΠΥ.  

• - Φόρος 4% επί της αξίας και µετά την αφαίρεση των κρατήσεων.  

• - Κράτηση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆.Σ.   0,10 %) 

• - Τέλος χαρτοσήµου 3% επί της κράτησης Ε.Α.Α.∆.Σ. 

• - Εισφορά  20% υπέρ Ο.Γ.Α. επί του Τέλους χαρτοσήµου Ε.Α.Α.∆.Σ. 

 

 

Επισηµαίνεται ότι εφόσον η προσφερόµενη τιµή δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφορά 
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για την σύγκριση των τιµών λαµβάνεται υπόψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. 
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5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής  διαγωνισµών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφρά-
γισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη, εκτός και 
αν από την επιτροπή δοθεί προς τούτο παράταση. 

Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

Α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι ,καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµε-
τοχής, µονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά 
φύλλο. 

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών.  Οι φάκελοι των τε-
χνικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, κατά την αξιολόγηση 
δικαιολογητικών συµµετοχής, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, µετά την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 

Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών συντάσσεται 
σχετικό πρακτικό από την αρµόδια Επιτροπή εις τριπλούν το οποίο παραδίδεται στην ∆ιε-
ύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Τµήµα Προµηθειών, το οποίο αποστέλλεται για έγκριση 
στην Οικονοµική Επιτροπή.  

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και την έγκριση από την Οικονοµική Επιτροπή, σε 
ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στον διαγωνι-
σµό µε σχετική ανακοίνωση ή θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά. 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, 
κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέ-
φονται, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 

Η οικονοµική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προµήθεια ειδών, θα γίνει, µε κριτή-
ριο αυτό της συνολικά χαµηλότερης προσφερόµενης τιµής. 

Β. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφής ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή 
Αξιολόγησης του διαγωνισµού, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητι-
κά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν: 

1. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµή-
νου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προ-
κύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευ-
σης. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προ-
κύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υπο-
χρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµή-
νου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προ-
κύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
άλλες ανάλογες καταστάσεις(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσω-
πα). 

4. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύ-
πτουν τα δηλούµενα στην υπεύθυνη δήλωσή του στοιχεία. 

ΑΔΑ: ΒΙΨΗ7Λ9-Π9Τ
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Μετά το πέρας του ελέγχου η αρµόδια Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό εις τριπλούν (3) το 
οποίο παραδίδει στην ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Τµήµα Προµηθειών, το οποίο απο-
στέλλεται στην Οικονοµική Επιτροπή για έγκριση. 

 

6. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις  υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το 
άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007 για το παραδεκτό της άσκησης της ένστασης προσκοµίζεται 
παράβολο κατάθεσης υπέρ του δηµοσίου χιλίων 1000,00 Ευρώ. 

 

7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή.    

Η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού γίνεται µε σχετική απόφαση της Οι-
κονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,  κατόπιν εισηγήσεως της επιτροπής διε-
ξαγωγής του διαγωνισµού. 

Για  την  κατακύρωση  των  αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, θα λαµβάνεται υπόψη και η 
προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή. 

Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισµός, είναι υποχρεωµένος µέσα σε 
πέντε εργάσιµες µέρες από την διενέργεια του διαγωνισµού να προσέλθει για να υπογρά-
ψει τη σύµβαση. 

 

8. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ο ανά-
δοχος υποχρεούται σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες να ολοκληρώσει το φυσικό αντικείµενο 
του έργου.  

 

9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                                                

   Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία εγκα-
τάστασης η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ύψους 5 % επί του συµβατικού 
προϋπολογισµού. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο προµηθευτής ή οι προµηθευτές υπο-
χρεούνται µε δικά τους έξοδα και ευθύνη να αντικαθιστούν κάθε εξάρτηµα που θα αποδει-
χθεί ελαττωµατικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής ποιότητας και γενικά να αποκαθιστά 
οποιαδήποτε βλάβη προκύπτει στον ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ προερχόµενη 
από τη συνήθη και ορθή χρήση τους, αποστέλλοντας εξειδικευµένο συνεργείο τεχνικών 
στο τόπο όπου βρίσκεται το Τµήµα ΚΤΕΟ της Π.Ε. Άρτας. Ο χρόνος ανταπόκρισης του 
προµηθευτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή του. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται µετά το πέρας της εγγύησης. 

     

10. ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα γίνει, µετά την οριστική παραλαβή 
των υλικών και την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου της παρούσας διακήρυξης κα-
θώς και τη κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του 
Κ.Π.∆. 
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11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Για ότι δεν περιλαµβάνεται στην ∆ιακήρυξη έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του Π.∆. 
118/2007. 

 

12. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Η παρούσα διακήρυξη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας και να κο-
ινοποιηθεί στο Ε. Β. Επιµελητήριο της Άρτας. 

Σηµείωση: Η ανωτέρω διακήρυξη, µε τα σχετικά παραρτήµατα, παρέχεται, µε ελεύθερη 
πρόσβαση, και στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση : www.peartas.gov.gr  . 

 

13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για οποιαδήποτε πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά µε την παρούσα ∆ιακήρυξη οι εν-
διαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο:26813-61033 Γεώργιος Σπύρος 
(αρµόδιος υπάλληλος) 

 
 
 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

 
1. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Γενικά    
Να αναφερθεί το Μοντέλο ΝΑΙ   
Το προτεινόµενο σύστηµα να είναι κατασκευαστή 
διεθνούς εµβέλειας σύγχρονης τεχνολογίας 

ΝΑΙ 
  

Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα του Server 
(πληκτρολόγιο, motherboard, case) να προέρχονται 
από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα ανα-
γράφεται εµφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια 
όπου θα είναι συσκευασµένα 

ΝΑΙ 

  

Το σύστηµα να παραδοθεί πλήρως λειτουργικό, να 
έχει εγκατεστηµένο το λειτουργικό σύστηµα, τους 
οδηγούς καθώς και το προσφερόµενο συνοδευτικό 
λογισµικό. 

ΝΑΙ 

  

Κουτί     
Tower ΝΑΙ   
Επεξεργαστής    
Τύπος Intel Xeon   
Αριθµός υποστηριζόµενων επεξεργαστών ≥ 2   
Αριθµός εγκατεστηµένων επεξεργαστών ≥ 1   
Αριθµός Πυρήνων ανά επεξεργαστή ≥ 4   
FSB ≥ 1066 MHz   
Συχνότητα Λειτουργίας ≥ 2.4 GHz   
Κεντρική Μνήµη    

Τύπος µνήµης 
DDR3 -1333 
MHz ή ανώ-

τερο   
Μέγεθος ζητούµενης µνήµης  ≥ 8 GB   
Αποθήκευση    
Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SAS ΝΑΙ   
Υποστήριξη RAIDs RAID 0, 1   

Μονάδα Σκληρού ∆ίσκου    
Συνολικό πλήθος ζητούµενων µονάδων ≥ 2   
Τύποι µονάδων SAS   
Ταχύτητα περιστροφής  ≥ 15K (rpm)   
Χωρητικότητα για κάθε δίσκο ≥ 300 GΒ   
∆υνατότητα αντικατάστασης εν λειτουργία (hot plug) ΝΑΙ   
∆ιάταξη RAID 1 ΝΑΙ   
Οδηγός Οπτικού ∆ίσκου    
DVD + -RW Εσωτερικό  ΝΑΙ   
∆ικτύωση    
Gigabit Ethernet Card ΝΑΙ   
Πλήθος δικτυακών εξόδων RJ45 ≥ 2   
Τροφοδοσία    
Τύπος Hot Swap ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΒΙΨΗ7Λ9-Π9Τ
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθµός Μονάδων 2   
Ισχύς (κάθε τροφοδοτικού)  ≥ 600 Watt   
Λογισµικό    
Λογισµικό αποµακρυσµένης διαχείρισης NΑΙ   
Windows 2008 Server 64bit Standard Edition ΝΑΙ   
Συνοδευτικά    
καλώδια σύνδεσης ΝΑΙ   
CD - DVD µε όλο το προσφερόµενο λογισµικό (Λει-
τουργικό σύστηµα, λογισµικό αποµακρυσµένης δια-
χείρισης, οδηγοί κλπ) 

ΝΑΙ 
  

Πιστοποίηση    
Το σύστηµα (hardware) θα πρέπει να είναι πιστο-
ποιηµένο σύµφωνα µε τα πρότυπα CE & GS 

ΝΑΙ 
  

Να προσκοµισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων 
πιστοποιητικών. 

ΝΑΙ 
  

 
2. BACKUP ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΟ 1) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Γενικά    
Να αναφερθεί το Μοντέλο ΝΑΙ   
Το προτεινόµενο σύστηµα να είναι κατασκευαστή 
διεθνούς εµβέλειας σύγχρονης τεχνολογίας 

ΝΑΙ 
  

Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα του Server 
(πληκτρολόγιο, motherboard, case) να προέρχονται 
από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα ανα-
γράφεται εµφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια 
όπου θα είναι συσκευασµένα 

ΝΑΙ 

  

Το σύστηµα να παραδοθεί πλήρως λειτουργικό, να 
έχει εγκατεστηµένο το λειτουργικό σύστηµα, τους 
οδηγούς καθώς και το προσφερόµενο συνοδευτικό 
λογισµικό. 

ΝΑΙ 

  

Κουτί     
Tower ΝΑΙ   
Επεξεργαστής    

Τύπος 

Intel® Core  
Ι5-3470  
στα 3.2 GHz 
ή αντίστοιχο   

Κεντρική Μνήµη    
Τύπος µνήµης DDR3   
Μέγεθος ζητούµενης µνήµης  ≥ 4 GB   
Μονάδα Σκληρού ∆ίσκου    
Αριθµός ζητουµένων µονάδων 2   
Χωρητικότητα για κάθε δίσκο ≥ 500 GB   
∆ιάταξη RAID 1 (mirror) ΝΑΙ   
Οδηγός Οπτικού ∆ίσκου    
DVD + -RW Εσωτερικό  ΝΑΙ   
∆ικτύωση    
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Gigabit Ethernet Card ΝΑΙ   
Τροφοδοσία    
Ισχύς ≥ 350 Watt   
Λογισµικό    
Windows 7 Professional  ΝΑΙ   
Συνοδευτικά    
καλώδια σύνδεσης ΝΑΙ   
CD - DVD µε όλο το προσφερόµενο λογισµικό (Λει-
τουργικό σύστηµα, οδηγοί κλπ) 

ΝΑΙ 
  

Πιστοποίηση    
Το σύστηµα (hardware) θα πρέπει να είναι πιστο-
ποιηµένο σύµφωνα µε τα πρότυπα CE & GS 

ΝΑΙ 
  

Να προσκοµισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων 
πιστοποιητικών. 

ΝΑΙ 
  

 
 

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 3) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Γενικά    
Να αναφερθεί το Μοντέλο ΝΑΙ   
Τα τµήµατα που συνθέτουν τον Η/Υ (πληκτρολόγιο, 
motherboard, case) να προέρχονται από την ίδια 
κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εµ-
φανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι 
συσκευασµένα 

ΝΑΙ 

  

Το σύστηµα να παραδοθεί πλήρως λειτουργικό, να 
έχει εγκατεστηµένο το λειτουργικό σύστηµα, τους 
οδηγούς καθώς και το προσφερόµενο συνοδευτικό 
λογισµικό. 

ΝΑΙ 

  

Κουτί     
Tower ΝΑΙ   
Επεξεργαστής    

Τύπος 
Intel® Core  
Ι5-3350 
ή αντίστοιχο   

Κεντρική Μνήµη    
Τύπος µνήµης DDR3   
Μέγεθος ζητούµενης µνήµης  ≥ 4 GB   
Κάρτα Ήχου (on board) ΝΑΙ   
Ηχεία ΝΑΙ   
Μονάδα Σκληρού ∆ίσκου    
Χωρητικότητα  ≥ 500 ΜΒ   
Οδηγός Οπτικού ∆ίσκου    
DVD + -RW Εσωτερικό  ΝΑΙ   
∆ικτύωση    
Gigabit Ethernet Card ΝΑΙ   
Τροφοδοσία    
Ισχύς (κάθε τροφοδοτικού)  ≥ 300 Watt   
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Λογισµικό    
Windows 7 Professional  ΝΑΙ   
Συνοδευτικά    
καλώδια σύνδεσης ΝΑΙ   
CD - DVD µε όλο το προσφερόµενο λογισµικό (Λει-
τουργικό σύστηµα, οδηγοί κλπ) 

ΝΑΙ 
  

Εγγύηση    
 

4. ΟΘΟΝΗ (ΤΕΜΑΧΙΑ 5) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τεχνολογία Led ΝΑΙ   
Ανάλυση ≥ 1366 x 768   

∆ιαγώνιος 19’   
Φωτεινότητα ≥ 250 cd/m2   
Εγγύηση    

 
5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΟ 1) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Χωρητικότητα >= 1ΤΒ   
Αριθµός ∆ίσκων 2   
Πρωτόκολλο επικοινωνίας δίσκων SATA   
∆ιασύνδεση Ethernet, usb   
Θύρες επικοινωνίας  1xRJ45, 

1xusb 
  

RAID 0,1   
Λογισµικό διαχείρισης δίσκων ΝΑΙ   
Λογισµικό backup ΝΑΙ   

 
6. ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΟ 1) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατασκευής ΝΑΙ   
Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι σύγχρονης 
τεχνολογίας µε ανακοίνωση τους τελευταίους 12 µή-
νες από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 

ΝΑΙ 
  

∆ιαγώνιος οθόνης ≥ 7,9''   
Χωρητικότητα (GB) ≥ 8   
Ανάλυση φωτογραφικής µηχανής στην πίσω όψη ≥ 600x480   
Φλας (φωτισµός) για την φωτογραφική µηχανή στην 
πίσω όψη 

ΝΑΙ 
  

Ενσωµατωµένο ηχείο και µικρόφωνο ΝΑΙ   
Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες ΝΑΙ   
∆υνατότητα σύνδεσης µε ασύρµατο δίκτυο Wifi 802.11   
Συνδεσιµότητα µέσω USB 2.0 ή USB 3.0 ΝΑΙ   
 
7. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΟ 1) 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατασκευής ΝΑΙ   

Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι σύγχρονης 
τεχνολογίας µε ανακοίνωση τους τελευταίους 18 µήνες 
από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 

ΝΑΙ 
  

Ανάλυση (ασπρόµαυρη, σε dpi) 
≥1200x12
00 dpi   

Σύνδεση µε θύρα High Speed USB (ή συµβατή µε USB 
2.0)  

ΝΑΙ 
  

Σύνδεση σε τοπικό δίκτυο µε θύρα Ethernet ΝΑΙ   
Ταχύτητα σε κανονική ποιότητα (σελίδες/λεπτό) ≥ 35   

Μεγέθη εκτύπωσης 
Τουλάχιστο 

A4   
Τροφοδοσία χαρτιού (σε φύλλα) ≥ 250   
Εκτύπωση και στις 2 όψεις ΝΑΙ   
Μηνιαία απόδοση ≥ 15000   

Συνοδευτικό λογισµικό 
Drivers και 
Utilities CD   

Καλώδια επικοινωνίας µε τον υπολογιστή και καλώδιο 
τροφοδοσίας 

ΝΑΙ 
  

Εγχειρίδια ΝΑΙ   
∆ελτία προδιαγραφών ΝΑΙ   

Τεκµηρίωση συνοδευτικού λογισµικού ΝΑΙ   

 
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ-
ΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Όλος ο εξοπλισµός (υλικά και συνοδευτικό λογι-
σµικό) θα παραδοθούν πλήρως τοποθετηµένα, 
εγκατεστηµένα και παραµετροποιηµένα ώστε να 
λειτουργούν µεταξύ τους χωρίς να απαιτείται κά-
ποια παρέµβαση από τον χειριστή τους  

ΝΑΙ 

  
Εγγύηση καλής λειτουργίας των προσφεροµένων 
ειδών 

≥ 3 έτη 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Αρ. ∆ιακήρυξης:…………/201………. 

Ηµ. ∆ιαγωνισµού: …/…/201.………… 

Επώνυµο  

ή Επωνυµία:……………………………. 

Έδρα:……………………………………. 

Τηλέφωνα:………………………………. 

Α.Φ.Μ:…………………………………… 

ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
47100 ΑΡΤΑ 

 
 

Για την προµήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισµού προσφέρουµε συνολική τιµή (χωρίς Φ.Π.Α.) 
ως κατωτέρω : 
 
Ποσό ………………………………………………………………………….(αριθµητικώς) 
Ποσό …………………………………………………………………………..(ολογράφως) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  ΑΡΤΑ ……/……/………. 
 

                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
 
                            

                                  ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ [€] ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

[€] 

1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ)    

2 
BACKUP ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ 
(ΤΕΜΑΧΙΟ 1) 

   

3 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ 3) 

   

4 ΟΘΟΝΗ (ΤΕΜΑΧΙΑ 5)    

5 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΟ 1) 

   

6 
ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 
(ΤΕΜΑΧΙΟ 1) 

   

7 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΟ 1)    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
 
 ΑΡΤΑ ………. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Στην Άρτα σήµερα _______ ηµέρα _________ οι υπογεγραµµένοι: 

1) Βασίλειος Ψαθάς Αντιπεριφερειαρχης Άρτας, ενεργώντας ως νόµιµος εκπρόσωπος της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Άρτας και  

2) ___________ ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας _________ συµφώνησαν και συναπο-
δέχτηκαν τα εξής: 

Ο πρώτος των συµβαλλόµενων µε την παραπάνω ιδιότητα και έχοντας υπόψη: 
α) Την αριθµ. ________ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου περί «Κα-
τάρτισης και έγκρισης των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την προµήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισµού και µηχανογράφησης για την πιστοποίηση του Τµήµατος ΚΤΕΟ της Π.Ε. Άρτας» 
β) Την από __________ οικονοµική και τεχνική προσφορά της εταιρείας ____. 
γ) Τα από __________ πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης 
των προσφορών. 
δ) Την αριθµ. __________ απόφαση της  Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε την 
οποία κατακυρώνει την δηµοπρασία που έγινε στις ________ στην εταιρεία ________ για την 
προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού και µηχανογράφησης. 
 
Αναθέτει στο δεύτερο των συµβαλλοµένων καλούµενος εφεξής «Προµηθευτής» την προµήθεια 
και εγκατάσταση του κάτωθι εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Τµήµατος ΚΤΕΟ της Π.Ε. 
Άρτας βάσει της από _______     Οικονοµικής προσφοράς του µειοδότη και µε όλα τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, τον εξοπλισµό και τις εγγυήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην από 
_________ τεχνική προσφορά του και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης : 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΤΙΜΕΣ 

 
 ΕΙ∆ΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(Χωρίς Φ.Π.Α.) 
ΣΥΝΟΛΟ 

    
    
    

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  
Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
 

Η παράδοση του εξοπλισµού θα γίνει µε έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή στο Τµήµα ΚΤΕΟ της 
Π.Ε. Άρτας, µέσα σε διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας 
σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους της αριθµ. …………… διακήρυξης της Π.Ε. Άρτας .  

 
Η αµοιβή ορίζεται στο συνολικό ποσό των ___________________________________ συµπε-
ριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει µε εξό-
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φληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή αυτών εντός των προβλε-
πόµενων από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆./τος 118/07 προθεσµιών και µε την προϋπόθεση ότι ο 
προµηθευτής θα έχει προσκοµίσει έγκαιρα τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 
Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων  και κάθε άλλη δαπάνη, βαρύνουν 
τον προµηθευτή µε εξαίρεση το Φ.Π.Α. που βαρύνει την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.  
 
Για την πληρωµή του προµηθευτή εκδόθηκε η αριθµ. α/α ______________________ απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης και καταχωρήθηκε µε α/α ___________________ στο Βιβλίο Εγκρίσε-
ων και Πληρωµών της Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ν. Άρτας . 
 
Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται 
αυτά ανεπιφύλακτα και θα καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας µετά την παραλαβή του εξο-
πλισµού . 
Στην παρούσα σύµβαση επισυνάπτονται τα ακόλουθα στοιχεία κατά σειρά ισχύος:  
(α) η διακήρυξη και (β) η τεχνική και οικονοµική προσφορά. 
 
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και από τα οποία ένα 
έλαβε ο κάθε συµβαλλόµενος και το 3ο και 4ο κατατέθηκαν στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ  

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 
 

 
               ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
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