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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  
προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών και ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - 
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις 
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.”

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' «Δημόσιες συμβάσεις 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών  (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ 114/Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων». 

5. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2020, που προβλέπει πίστωση  
στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 10-6673.002, 60-7134.002.  

6. Την  υπ΄ αριθμό 413/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων περί καθορισμός 
τρόπου εκτέλεσης προμήθειας και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Η/Υ, 
Περιφερειακών Συσκευών, Δικτυακών Υποδομών και Ανταλλακτικών.

7. Την  υπ΄ αριθμό 461/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων που αφορά την 
τροποποίηση της υπ΄αριθμό 413/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περι καθορισμός τρόπου 
εκτέλεσης προμήθειας και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακών 
Συσκευών, Δικτυακών Υποδομών και Ανταλλακτικών.

8. Την Τεχνική Έκθεση, τις Τεχνικές Προδιαγραφές - Φύλλα Συμμόρφωσης, τον Ενδεικτικό 
Προϋπολογισμό  όπως αυτά έχουν συνταχθεί από την Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και 
Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

9. Το υπ’ αριθμό  39334/2020  Τεκμηριωμένου Αιτήματος της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης 
και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

10. Τις υπ’ αριθμό Α-846/2020 και Α-906/2020 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης που εγκρίνουν τη 
δαπάνη, δεσμεύουν και διαθέτουν πίστωση ύψους 16.800,00€ για την προμήθεια Η/Υ, 
περιφερειακών και ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων.

11. Την υπ’ αριθμό  358/02-09-2019  Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

12. Τις  ανάγκες του Δήμου Χανίων  που επιβάλουν την ανωτέρω δαπάνη.

0001262333

http://www.chania.gr/


                   Προσκαλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών και ανταλλακτικών 
για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα αναλυτική 
πρόσκληση και τις προδιαγραφές που εμπεριέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Τεχνική έκθεση, τεχνικές 
προδιαγραφές - φύλλα συμμόρφωσης  και ενδεικτικός Προϋπολογισμός, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. 

Τα προς προμήθεια είδη ταξινομούνται στα εξής CPV (κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις): 
30237000-9, 30213000-5, 30213200-7.

Ο εξοπλισμός πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος και  είναι ο εξής:

  Τμήμα Α: Προμήθεια εξαρτημάτων ανταλλακτικών
Είδος Ποσότητα

Α.01 Σκληρός Δίσκος SATA 2
Α.02 Σκληρός Δίσκος SSD 60
Α.03 Μνήμη RAM DDR2  2GB PC2-6400 20
Α.04 Μνήμη RAM DDR2 2GB PC2-5300 2
Α.05 Μνήμη RAM DDR 4 16GB 2
Α.06 Πληκτρολόγιο USB 15
Α.07 Ποντίκι USB 20
Α.08 Πληκτρολό και ποντίκι  Ασύρματο (set) 2
Α.09 Δίσκος εξωτερικός  USB 4
Α.10 Μετασχηματιστής σε USB 3
Α.11 Πολύριζο 6 θέσεων με καλώδιο 10
Α.12 Προέκταση καλωδίου σούκο 5
Α.13 USB HUB 1 σε 3 η καλύτερο 2
Α.14 Μπαταρία 9v 4
Α.15 Μπαταρία  ΑΑ 8
Α.16 Μπαταρία  ΑΑΑ 24
Α.17 Μπαταρία CR2032 3v 10
Α.18 Tροφοδοτικό Power over Ethernet 5
Α.19 Tροφοδοτικό Power over Ethernet 5
Α.20 Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για UPS 15
Α.21 Συσκευή Wifi Access Point Dual Band 1
Α.22 Καλώδιο UTP patch cord 10M cat6 10
Α.23 Καλώδιο UTP patch cord 5M cat6 10
Α.24 Καλώδιο UTP patch cord 2m cat6 10
Α.25 UTP Καλώδιο Δικτύου 4
Α.26 Πένσα - πρέσα ακροδεκτών ηλεφωνίας Δικτύου 1
Α.27 Λάμα Σιδηροπρίονο μεταλλικό 4
Α.28 Kόλλα στιγμής 5
Α.29 Μονωτική ταινία Μαύρη 8
Α.30 Τρυπάνι Μπετού  Διαμέτρου 6mm 3
Α.31 Τρυπάνι Μπετού  Διαμέτρου 8mm 2
Α.32 Τρυπάνι Μπετού  Διαμέτρου 10mm 3
Α.33 USB Bluetooth Dongle 2
Α.34 Power line (PLC) σε Ethernet  & WIFI 1
Α.35 Web Camera (Fixed Focus) 10
Α.36 Κάρτα γραφικών Υψηλών επιδόσεων 1
Α.37 Adapter USB 3.0 To Gigabit Ethernet 2
Α.38 Adapter USB type C To Gigabit Ethernet 1



Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) 8.870,97 €
Φ.Π.Α. 24% 2.129,03 €

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) 11.000,00 €

           
Τμήμα Β: Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρων Κοινότητας

Είδος Ποσότητα

Γ.01
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με Οθόνη και λειτουργικό 

σύστημα 4

Γ.02 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα – All in 
One 1

Γ.03 Tablet 1
Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) 4.677,42€

Φ.Π.Α. 24% 1.122,58€
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) 5.800,00€

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 13.548,39€ επιπλέον Φ.Π.Α.(24%) 3.251,61€, δηλαδή 
σύνολο 16.800,00€. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή) αρκεί να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές  μπορούν να  υποβάλλουν προσφορά σε ένα ή σε περισσότερα τμήματα των 
προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω. Η πρόσφορα, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει 
όλα τα ειδή και τις ποσότητες κάθε τμήματος που συμμετέχουν.

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει στην Έδρα του Δήμου Χανίων,  Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73135 (Δ/νση 
Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Γραφείο Πρωτοκόλλου) , μέχρι την Δευτέρα  21-
09-2020 έως τις 14.30  σε  φάκελο σφραγισμένο προς τη Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία  γράμματα, ο τίτλος της 
προμήθειας: «προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών και ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων».

Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του 
Δήμου Χανίων.  Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε μέσω: ΕΛΤΑ, Εταιρείας Ταχυμεταφορών ή 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, η  προσφορά θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο 
Δήμο Χανίων πριν ή κατά την καταληκτική προαναφερόμενη ημερομηνία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και να κατατεθεί σε σφραγισμένο 
φάκελο, όπως αναφέρθηκε άνωθεν, ο οποίος θα εμπεριέχει τρεις υπο-φάκελους:  1)  υπο-φάκελο για   «Α. 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 2) υπο-φάκελο για «Β. Τεχνική Προσφορά» και 3) υπο-φάκελο για  «Γ. 
Οικονομική Προσφορά».  Ο κάθε ένας από τους προαναφερθέντες υπο-φακέλους θα αναγράφει με 
κεφαλαία γράμματα τον τίτλο του υπο-φακέλου, της υπηρεσίας τον αριθμό πρωτοκόλλου της πρόσκλησης 
και τα στοιχεία του αποστολέα. 



Ο καθένας υπο-φάκελος θα περιέχει τα εξής: 

«Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

I. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού  οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους 
διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

II. Πιστοποιητικό σε ισχύ, που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχής, ότι είναι ενήμεροι ως προς 
τις  ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. 

III. Πιστοποιητικό σε ισχύ, που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, ότι είναι ενήμεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας  και της επικουρικής. Σε 
περίπτωση φυσικού πρόσωπου απαιτείται και ασφαλιστική ενημερότητα μη μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α.

IV. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

V. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.



«Β. Τεχνική Προσφορά»

Θα περιέχει  όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τα τεύχη του Παραρτήματος 
Β «Τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές - φύλλα συμμόρφωσης και ενδεικτικός Προϋπολογισμός»  
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει 
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των  
προσφερόμενων ειδών.

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον 
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες 
ενδείξεις.

«Γ. Οικονομική Προσφορά»

Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει την οικονομική  του προσφορά σύμφωνα με το έντυπο του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η δαπάνη για την παράδοση των προς 
προμήθεια προϊόντων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ως απαράδεκτη απορρίπτεται προσφορά στην οποία: α) δίνεται τιμή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς 
ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρ. 4 της παρούσης.

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος 
από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δύο (2)  
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια.

Συνημμένα:
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α -  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ
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