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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

για την ανάθεση προµήθειας ηλεκτρονικού υπολογιστή 

για τη διαχείριση στα πλαίσια του έργου BioGAIA - Development of sustainable 

biogas strategies for integrated agro industrial wa ste management ( Ανάπτυξη 

βιώσιµων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου µε στόχο την 

ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων) 

 

 

Το έργο έχει εγκριθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκή 

Εδαφική Συνεργασία INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013"  

(ETCP - European Territorial Cooperation Programme) 

 

 

 

 

Προϋπολογισµός: 1.695,00 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

Χρόνος παράδοσης Η/Υ: σε διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή 

της σύµβσης 

 

 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Π∆Ε). 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
Ταχ. ∆/νση :  Πλ. Εθνικής Αντίστασης 
Τ.Κ : 47100, Άρτα 
Πληροφορίες : Β. Ζήση 
Τηλέφωνα  : 26813-61017 
Fax  : 26810-75855 
E-mail  : v.zisi@php.gov.gr 

                 Άρτα    06 / 11 / 2013 
                 Αριθ. Πρωτ:  οικ. 109473/740 
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Έχοντας υπ' όψη:  
 

1. Τις διατάξεις του Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ 266150/10‐07‐2007 «Κανονισµός 

Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», όπως εν προκειµένω δύναται να ισχύουν 

αναλογικά ή συµπληρωµατικά, και κατά µέρος που δεν αντίκειται στις 

διατάξεις του Π.∆. 60/2007.  

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) Προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ, σχετικά µε την εφαρµογή των γενικών 

αρχών που διέπουν την σύναψη της σύµβασης.  

3. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 «περί εφαρµογής του ΦΠΑ».  

4. Την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» (Επίσηµη 

Εφηµερίδα L 134 της 30.04.2004).  

5. Την  υπ’ αριθµ. 31/1359/04-11-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Ηπείρου για την έγκριση διενέργειας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια Η/Υ 

του Έργου BioGAIA µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 

6. Την  αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Π.Σ. Περιφέρειας Ηπείρου, περί  

συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα µεταξύ 

των οποίων και το εγκεκριµένο για χρηµατοδότηση έργο του διµερούς 

διασυνοριακού Προγράµµατος ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ µε τίτλο «Ανάπτυξη 

βιώσιµων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου µε στόχο την 

ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων» 

(“Development of sustainable biogas strategies for integrated agroindustrial 

waste management’’). 

7. Το Π.∆.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ 318 (ΚΑ 

2012ΕΠ31880043) στην οποία έχει περιληφθεί το ανωτέρω έργο. 

8. Το εγκεκριµένο Τ∆Ε (application form) του έργου “BioGAIA” που έχει ενταχθεί 

στον Άξονα 3 Μέτρο 3.2 στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού 

Προγράµµατος Εδαφική Συνεργασία "Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013". 
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Η Περιφέρεια Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, προκειµένου να 

αναθέσει την εκτέλεση της προµήθειας Η/Υ, όπως ορίζεται στο application form 

(Τ∆Ε) του έργου BioGAIA, καλεί κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που 

ασχολείται µε την εµπορία και διάθεση των ανωτέρω, να εκδηλώσει ενδιαφέρον µε 

σχετική οικονοµική προσφορά στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφερειακής 

Ενότητας Άρτας (2ος όροφος), έως και τη Τρίτη 12-11-2013 και ώρα 10.00 π.µ. 

Την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα θα γίνει το άνοιγµα των οικονοµικών 

προσφορών ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής της Π.Ε. Άρτας. Πέραν της 

συγκεκριµένης ηµεροµηνίας και ώρας δεν γίνονται δεκτές προσφορές. 

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.695,00 € µε 

ΦΠΑ 23% για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης στα πλαίσια του έργου BioGAIA 

- Development of sustainable biogas strategies for integrated agro industrial waste 

management. Η παράδοση της προµήθειας θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέσα σε 

διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης  µε τον 

ανάδοχο. 

Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Ηπείρου στον προµηθευτή εκείνον ο οποίος θα προσφέρει τη 

χαµηλότερη τιµή για τη προµήθεια. 

Ο φάκελος προσφοράς υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο ή τον 

νόµιµο εκπρόσωπο του. Όταν η προσφορά κατατίθεται από αντιπρόσωπο του 

προσφέροντος, αυτός υποβάλλει µαζί και το παραστατικό εκπροσώπησης. Τον 

φάκελο προσφοράς θα συνοδεύει διαβιβαστικό έγγραφο το οποίο θα αναφέρει το 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που υποβάλλει τη προσφορά.  

Τα προς κατάθεση δικαιολογητικά είναι το έντυπο οικονοµικής προσφοράς 

του παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης, υπογεγραµµένο και σφραγισµένο 

κατάλληλα. Η οικονοµική προσφορά θα κατατίθενται σε φάκελο στον οποίο θα 

αναγράφονται ευκρινώς:  

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό.  

γ) Ο πλήρης τίτλος του έργου.  

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

ε) Ο αριθµός της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

στ) Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα και οι διευθύνσεις των µελών της 

ένωσης (Επωνυµία, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο, Fax)  
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Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του εν λόγω έργου και 

ειδικότερα τη ΣΑΕΠ 318 (ΚΑ 2012ΕΠ31880043). 

Για την συµµετοχή στην διαδικασία δεν απαιτείται προσκόµιση εγγύησης 

συµµετοχής. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι 

της παρούσας πρόσκλησης. 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της πρόσκλησης και έγγραφα που 

αφορούν τη πρόσκληση παρέχονται από την Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, 

Πλ. Εθνικής Αντίστασης (2ος όροφος) – ΤΚ 47100, Άρτα, καθηµερινά όλες τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ. 26813-61017)  e-mail: v.zisi@php.gov.gr – Αρµόδια 

: Β. Ζήση).  

Η δηµοσίευση της πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας 

για πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού 

(www.php.gov.gr, www.peartas.gov.gr),  καθώς και στον ιστοχώρο «Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια».  

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Υ 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει στον χώρο της Περιφερειακής Ενότητας 

Άρτας. 

Ο χρόνος εγγύησης του προς προµήθεια υλικού δεν µπορεί να είναι 

µικρότερος του ενός έτους. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του Η/Υ αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Γενικά  
Να αναφερθεί το Μοντέλο ΝΑΙ 
Το σύστηµα να παραδοθεί πλήρως λειτουργικό, να έχει 
εγκατεστηµένο το λειτουργικό σύστηµα, τους οδηγούς 
καθώς και το προσφερόµενο συνοδευτικό λογισµικό. 

ΝΑΙ 

Βάρος ≤ 2.1 κιλά 
∆ιάρκεια Μπαταρίας  ≥ 6 ώρες 
Επεξεργαστής  

Τύπος 
Αντίστοιχο µε Intel® Core 

Ι5 ή ανώτερο 
Ταχύτητα ≥ 2.5 GHz 
Κεντρική Μνήµη  
Τύπος µνήµης DDR3 
Μέγεθος ζητούµενης µνήµης  ≥ 4 GB 
Κάρτα Γραφικών Intel HD Graphics 4000 
Κάρτα Ήχου ON BOARD 

Ηχεία 
Στερεοφωνικά 
ενσωµατωµένα  

Μονάδα Σκληρού ∆ίσκου  
Χωρητικότητα  ≥ 500 GΒ  
Οθόνη  
µέγεθος διαγωνίου σε ίντσες  ≥ 13.3 
Τύπος LED 
Ανάλυση ≥ 1280x800 
Πληκτρολόγιο – Touch pad   
πληκτρολόγιο οπίσθιου φωτισµού ΝΑΙ 
Multi-Touch trackpad ΝΑΙ 
Συνδεσιµότητα Ασύρµατη  
WiFi 802.11b/g/n 
Bluetooth 4.0 
Συνδεσιµότητα και θύρες επέκτασης  
Ethernet RJ45 ΝΑΙ 
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Usb 3 ≥ 2  
FireWire ≥ 1 
Θύρα για κάρτες SDXC ΝΑΙ 
Έξοδος ακουστικών ΝΑΙ 
Θύρα Thunderbolt ΝΑΙ 
Προσαρµογέας Thunderbolt σε VGA ΝΑΙ 
Προσαρµογέας Thunderbolt σε HDMI ΝΑΙ 
Κάµερα Ενσωµατωµένη  720p HD 
DVDRW NAI 
Λογισµικό  
OS X  ή ισοδύναµο ΝΑΙ 
Γλώσσα Ελληνικά 
Συνοδευτικά  
Τροφοδοτικό και καλώδια σύνδεσης ΝΑΙ 
Εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης µε όλο το 
προσφερόµενο λογισµικό (Λειτουργικό σύστηµα, 
οδηγοί κλπ) 

ΝΑΙ 

Τσάντα µεταφοράς  ΝΑΙ 
Εγγύηση ≥ 1 έτος 

 
Η παραλαβή του Η/Υ θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής η οποία 

έχει οριστεί από την Π.Ε. Άρτας. 

Σε περίπτωση που το παραδοτέο δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που 

περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι, δεν θα γίνεται αποδεκτό από την Επιτροπή 

Παραλαβής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Επωνυµία Επιχείρησης : 
Τηλ. Επικοινωνίας : 
Φαξ : 
 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Γενικά  
Να αναφερθεί το Μοντέλο  
Το σύστηµα να παραδοθεί πλήρως λειτουργικό, 
να έχει εγκατεστηµένο το λειτουργικό σύστηµα, 
τους οδηγούς καθώς και το προσφερόµενο 
συνοδευτικό λογισµικό. 

 

Βάρος  
∆ιάρκεια Μπαταρίας   
Επεξεργαστής  
Τύπος  
Ταχύτητα  
Κεντρική Μνήµη  
Τύπος µνήµης  
Μέγεθος ζητούµενης µνήµης   
Κάρτα Γραφικών  
Κάρτα Ήχου  
Ηχεία  
Μονάδα Σκληρού ∆ίσκου  
Χωρητικότητα   
Οθόνη  
µέγεθος διαγωνίου σε ίντσες  
Τύπος  
Ανάλυση  
Πληκτρολόγιο – Touch pad   
πληκτρολόγιο οπίσθιου φωτισµού  
Multi-Touch trackpad  
Συνδεσιµότητα Ασύρµατη  
WiFi  
Bluetooth  
Συνδεσιµότητα και θύρες επέκτασης  
Ethernet RJ45  
Usb 3  
FireWire  
Θύρα για κάρτες SDXC  
Έξοδος ακουστικών  
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Θύρα Thunderbolt  
Προσαρµογέας Thunderbolt σε VGA  
Προσαρµογέας Thunderbolt σε HDMI  
Κάµερα Ενσωµατωµένη  
DVDRW  
Λογισµικό  
OS X  ή ισοδύναµο  
Γλώσσα  
Συνοδευτικά  
Τροφοδοτικό και καλώδια σύνδεσης  
Εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης µε όλο το 
προσφερόµενο λογισµικό (Λειτουργικό 
σύστηµα, οδηγοί κλπ) 

 

Τσάντα µεταφοράς   
Εγγύηση  
Εγγύηση µε επί τόπου επισκευή   
  

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€) 

Μη 

συµπεριλαµβαν

οµένου ΦΠΑ 

(Αριθµητικά και 

ολογράφως)  

Συµπεριλαµβα

νοµένου ΦΠΑ 

(Αριθµητικά 

και 

ολογράφως) 

ΦΠΑ 
Ποσοστό και ποσό αριθµητικά 

και ολογράφως 

 

Με την υποβολή της παρούσας δηλώνω πως τα προς προµήθεια υλικά 

ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν οριστεί από την 

Περιφέρεια Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

 
     Ο προσφέρων 

.........................

......................... /2013 

                                                                                           Σφραγίδα/Υπογραφή 
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