
   

 

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Ιωάννινα, 

Αρ. πρωτ.: 

09-04-2021 

935 

 

 

ΠΡΟΣ: 

 

 

Οικονομικούς Φορείς 

Ταχ. Δ/νση 

 

Ταχ. Κωδ. 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

Email 

: Νεομ. Γεωργίου 1  

 Συν. Πεντέλης 

: 45332, Ιωάννινα 

: Kωστούλα Ε.  

: 26513 60103 

: 26510 49772 

: e.kostoula@kkppe.gr   

 

ΚΟΙΝ.: 

 

 

 

Υπηρεσία μας 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών  για την προμήθεια τεσσάρων (4) μονάδων 

προσωπικών υπολογιστών (CPV: 30213000-5), τριών (3) εξωτερικών σκληρών 

δίσκων(CPV: 30234400-2), δύο (2) πολυμηχανημάτων 4 σε 1(CPV: 30232110-8), 

ενός (1) φορητού υπολογιστή(CPV: 30213000-5) και ενός (1) επαγγελματικού 

φωτοτυπικού(CPV: 30121300-6) για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του 

Κ.Κ.Π.Π.Η.  

 

ΣΧΕΤ.: 1)� Η αρ. πρωτ. 931/09-04-2021 Απόφαση Προέδρου ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Ηπείρου. 

2)� Η αριθ. Πρωτ. 931/09-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΞΨΟΞΧΓ-Π6Κ) απόφαση ανάληψης 

υποχρέ-ωσης. 

3)� Η αριθ. Πρωτ. 932/09-04-2021 (ΑΔΑ: 9ΓΓΓΟΞΧΓ-7ΩΣ) απόφαση ανάληψης 

υποχρέ-ωσης. 

4)� Η αριθ. Πρωτ. 933/09-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΦΛΟΟΞΧΓ-ΓΡΑ) απόφαση ανάληψης 

υποχρέ-ωσης. 

5)� Η αριθ. Πρωτ. 934/09-04-2021 (ΑΔΑ: 92Ω5ΟΞΧΓ-ΩΓΖ) απόφαση ανάληψης 

υποχρέ-ωσης. 

 

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου ενδιαφέρεται να αναθέσει  την 

προμήθεια τεσσάρων (4) μονάδων προσωπικών υπολογιστών τριών (3) εξωτερικών σκληρών 

δίσκων, δύο (2) πολυμηχανημάτων 4 σε 1(CPV: 30232110-8), ενός (1) φορητού υπολογιστήκαι 

ενός (1) επαγγελματικού φωτοτυπικού(CPV: 30121300-6) ως κάτωθι: 

 

ΟΜΑΔΑ Α: 

α) τριών (3) νέων προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών για το Λογιστήριο, το γραφείο 

Μισθοδοσίας και το γραφείο Προμηθειών του Κ.Κ.Π.Π.Η. με τα εξής κατ’ ελάχιστο τεχνικά 

χαρακτηριστικά:  

Για τους Η/Υ (3 τεμάχια): 

�� να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου, 

�� κουτί Mini Tower 

�� Επεξεργαστής: τουλάχιστον Intel Core i5, 10ης γενιάς και 2,9 Ghz. 

�� Μνήμη: 16 GB DDR4. 

�� Σκληρός Δίσκος SSD: 512 GB 

�� Δευτερεύων Σκληρός Δίσκος : 1 TB.  

�� Οπτικός Δίσκος: DVD-RW. 

�
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�� Κάρτα γραφικών: ανεξάρτητη μνήμη τουλάχιστον 2048 MB. 

�� Κάρτα Δικτύου: Ethernet 10 / 100 / 1000. 

�� Ποντίκι: Optical USB. 

�� Πληκτρολόγιο: USB Πληκτρολόγιο. 

�� Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows 10 Pro (64bit). 

�� Εγγύηση κατ’ ελάχιστον 3 έτη On Site-Repair/Replacement 

�� Microsoft Office έκδοση 2019 Home & Business  

Για τις Οθόνες (3 τεμάχια): 

�� Οθόνη: >=27' IPS', ανάλυση >=1920 x 1080, Τύπος σύνδεσης: HDMI,  Χρόνος απόκρισης  

5ms, Αντίθεση: τουλάχιστον 1000:1, Φωτεινότητα: 250 cd/m2, Αναλογία οθόνης 16:9, 

καλώδιο HDMI. 

�� Ηχεία 

Απαραίτητη προϋπόθεση: Η/Υ και οθόνες να είναι της ίδιας εταιρείας 

Εγκατάσταση και Ρυθμίσεις: στα γραφεία του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου. 

 

β) τριών (3) εξωτερικών σκληρών δίσκων για την λήψη αντιγράφων ασφαλείας για 

προστασία των δεδομένων από πιθανές πηγές προβλημάτων, όπως ζημιές της 

παραγωγικής υποδομής IT, απώλειες δεδομένων λόγω data corruption, κλπ, με τα εξής 

κατ’ ελάχιστο τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

�� Χωρητικότητα: Μεγαλύτερη ή ίση του 1TB 

�� Τύπος Σύνδεσης: USB 3.0 ή νεότερο (συμβατό και με USB 2.0) 

�� Τροφοδοσία: Μέσω του καλωδίου USB 

 

γ) δύο (2) πολυμηχανημάτων 4 σε 1, με λειτουργίες σάρωσης, εκτύπωσης, αντιγραφής 

εγγράφων και αποστολής fax αναλαμβάνει να καλύψει κάθε απαίτηση του σύγχρονου 

γραφείου, για τις ανάγκες του τμήματος Εργοθεραπείας και της νοσηλευτικής υπηρεσίας 

του Παραρτήματος ΑμεΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος», προκειμένου να 

ψηφιοποιηθεί το αρχείο των ωφελούμενων του Παραρτήματος. 

 

δ) ενός (1) νέου επαγγελματικού φωτοτυπικού για τις ανάγκες της Μονάδας Ιωαννίνων 

του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων, με τα εξής κατ’ ελάχιστο τεχνικά 

χαρακτηριστικά:  

             Προδιαγραφές Εκτύπωσης: 

�� Ταχύτητα Εκτύπωσης (Α4/Α3) (σελ./λεπτό) 25/12 

�� Ανάλυση εκτύπωσης (dpi): 1.200 Χ 1.200 dpi 

�� Εκτύπωση αυτόματης διπλής όψης (Duplex Unit) 

Προδιαγραφές Φωτοαντιγραφής: 

�� Χρόνος Πρώτου Αντιγράφου (δευτ): 7,4 

�� Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (Α4/Α3) (σελ./λεπτό) 25/12 

�� Ανάλυση εκτύπωσης (dpi): 1.200 Χ 1.200 dpi 

�� Μέγιστος Επιτρεπόμενος Αριθμός Αντιγράφων: 1 έως 9.999 

Διαχείριση Χαρτιού/Τροφοδοσία Τελική Επεξεργασία: 

�� Standard Πηγές Τροφοδοσίας: Dual drawer, dual tray Standard 

�� Χωρητικότητα Χαρτιού (φύλλα): 2 κασσέτες συνολικής χωρητικότητας 500 

φύλλων 

�� Βάρη Χαρτιού από συρτάρι (γρ/m2): 64 έως 128 gsm 

�� Βοηθητικός Δίσκος Τροφοδοσίας  

Προδιαγραφές Σάρωσης: 

�� Αυτόματος Τροφοδότης διπλής όψεως (DADF) 

Συνδεσιμότητα: 

�� USB Θύρα Std: 2.0(Host) x 3, 2.0 (Device) x 1, Θύρα Δικτύου: Std Ethernet, Τύπος: 

10/100/1000 Base TX, Wifi (802.11 b/g) 
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�� Τροχήλατη Βάση 

 

              ε) ενός (1) γνήσιου toner και  ενός (1) γνήσιου drum  για την ανωτέρω συσκευή. 

Εγκατάσταση και Ρυθμίσεις: στη Μονάδα Ιωαννίνων του Παραρτήματος Προστασίας 

Παιδιού Ιωαννίνων 

 

ΟΜΑΔΑ Β: 

στ) ενός (1) φορητού υπολογιστή για τη Μονάδα Ηγουμενίτσας του Παραρτήματος ΑμεΑ 

Θεσπρωτίας για την παροχή δυνατότητας επικοινωνίας των ωφελούμενων με το οικογενειακό 

τους περιβάλλον, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

CPU: AMD Ryzen TM 5 3500U Mobile Processor with Radeon TM Vega 8 Graphics 

Screen: 15.6-inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED  Display  

Memory:8GB, 1x8GB, DDR4, 2400MHzz ,maximum memory 16GB, 2 SODIMM Slots  

DVD Resource: No  

Battery:3-Cell Battery, 42WHr (Integrated 

Hard Drive: 256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive - Additional Disk Available | 

Adapter:45 Watt AC Adapter  | 802.11ac 1x1 WiFi and Bluetooth\ 

Fingerprint: Yes | 

Graphic card:AMD Radeon (TM) Vega 8 Graphics 

Ports:1xRJ-45 ,1xUSB 2.0 ,2xUSB 3.2 Gen 1 ports,1xheadset (headphone and microphone 

combo) port,1xHDMI 1.4 port,1xSD-card slot| 

Weight: 1.96kg 

ΜS Windows 10 Home 64bit Greek  

Εγγύηση: 2 έτη 1Y Onsite Hardware Service Upgrade+ 1Y Collect and Return Service 

   

ζ) ενός (1) νέου προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη Μονάδα Φιλιατών του 

Παραρτήματος ΑμεΑ Θεσπρωτίας με τα εξής κατ’ ελάχιστο τεχνικά χαρακτηριστικά:  

Για τον Η/Υ (1 τεμάχια): 

�� να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου, 

�� κουτί Mini Tower 

�� Επεξεργαστής: τουλάχιστον Intel Core i5, 10ης γενιάς και 2,9 Ghz. 

�� Μνήμη: 16 GB DDR4. 

�� Σκληρός Δίσκος SSD: 512 GB 

�� Δευτερεύων Σκληρός Δίσκος : 1 TB.  

�� Οπτικός Δίσκος: DVD-RW. 

�� Κάρτα γραφικών: ανεξάρτητη μνήμη τουλάχιστον 2048 MB. 

�� Κάρτα Δικτύου: Ethernet 10 / 100 / 1000. 

�� Ποντίκι: Optical USB. 

�� Πληκτρολόγιο: USB Πληκτρολόγιο. 

�� Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows 10 Pro (64bit). 

�� Εγγύηση κατ’ ελάχιστον 3 έτη On Site-Repair/Replacement 

�� Microsoft Office έκδοση 2019 Home & Business  

Για την Οθόνη (1 τεμάχιο): 

�� Οθόνη: >=27' IPS', ανάλυση >=1920 x 1080, Τύπος σύνδεσης: HDMI,  Χρόνος απόκρισης  

5ms, Αντίθεση: τουλάχιστον 1000:1, Φωτεινότητα: 250 cd/m2, Αναλογία οθόνης 16:9, 

καλώδιο HDMI. 

�� Ηχεία 

Απαραίτητη προϋπόθεση: Η/Υ και οθόνη να είναι της ίδιας εταιρείας 

Εγκατάσταση και Ρυθμίσεις: στη Μονάδα Φιλιατών του Παραρτήματος ΑμεΑ 

Θεσπρωτίας 
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Η εν λόγω δαπάνη αναμένεται να ανέλθει για την ανωτέρω προμήθεια στο ποσό των δέκα 

χιλιάδων εξακοσίων ευρώ #10.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις 

πιστώσεις του ΚΑΕ 7123 στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ #5.000,00€, του ΚΑΕ 7127 στο ποσό 

των επτακοσίων πενήντα ευρώ #750,00€ και του ΚΑΕ 7112 στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ #4.500,00€ από την επιχορήγηση των Κρατικών Λαχείων οικ. Έτους 2020, και 

για τις εργασίες εγκατάστασης και ρύθμισης η δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 

τριακοσίων πενήντα ευρώ #350,00€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις 

πιστώσεις του ΚΑΕ 0426 του ενιαίου προϋπολογισμού του Κέντρου, οικ. Έτους 2021.  

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει της τιμής 

(χαμηλότερη τιμή). Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας. Παράδοση 

προμήθειας το αργότερο μέχρι τις 20-05-2021. 

Εκτός της οικονομικής προσφοράς και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθ. 73 του 

Ν.4412/2016, παρακαλούμε για την επιπλέον αποστολή και υποβολή: 

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 

ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου στην 

οποία να αναγράφεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 1  του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 

β. Φορολογική ενημερότητα, η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως 

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την 

υποβολή της και η οποία θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει 

εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων  

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), η οποία να είναι εν ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της και η οποία θα συνοδεύεται από υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 

ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου στην 

οποία να αναγράφεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και συμμορφώνονται με 

τους όρους (παραδοτέα) της παρούσας πρόσκλησης. 

  Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την 15-04-2021 ώρα 11:00 πμ 

στην διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: e.kostoula@kkppe.gr σε κλειδωμένο ηλεκτρονικό αρχείο, τον 

κωδικό του οποίου θα αποστείλετε στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση μετά τη λήξη υποβολής 

προσφορών, προκειμένου να αξιολογηθούν οι προσφορές σας.  

Διευκρινίσεις θα δίνονται μόνο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 
 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

 

 

ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
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