
1

                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δνση: Γιδογιάννου 37  
Ταχ. Κώδικας: 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο    
Πληροφορίες: Κων/νος Κάββουρας                
Αρ. τηλεφ.: 2265350636

Ε-mail: k.kavvouras@pste.gov.gr 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού της μίας αίθουσας θεωρητικών εξετάσεων 
υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 8 
του ν. 4850/2021 και σε συμφωνία με την Δ30/Α3/232785/21- 7-2022 (ΑΔΑ:ΩΧ8Ξ465ΧΘΞ-5ΣΥ) 
εγκύκλιο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τις προδιαγραφές, προϋπολογισμού 
10.664,00 € με ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή).

Η Περιφέρεια Στ. Ελλάδος/Π.Ε. Φωκίδας, έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 

4555/2018 “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ” (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2019).

2. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/τ. Α΄/27-12-2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως 

έχει τροποποιηθεί - επικαιροποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 3203/84663/22-6-2017 (ΦΕΚ Β’ 

2201/28-6-2017), 3749/77622/11-6-2018 (ΦΕΚ Β’ 2467/27-6-2018), 6041/119763/22-8-2018 (ΦΕΚ Β’ 

3806/4-9-2018) και 7062/149508/5-10-2018 (ΦΕΚ Β’ 4524/16-10-2018) αποφάσεις του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας, και ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6, του Ν. 4071/2013 (ΦΕΚ 85 Α/2012) “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 

την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, τις διατάξεις του 

Ν.4270/2014” «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 143/28-06-2014».

4. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει.
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5. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α’) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Την παρ.8 του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019.

7. Το Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/Α) άρθρα 3 και 5 “Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ”.

8. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο 

Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., για την περιφερειακή περίοδο 2019-2023.

9. Τα με αριθμ. 192670/608/28-8-2019 και 195058/616/1-9-2019 πρακτικά ορκωμοσίας του 

Περιφερειάρχη και των μελών του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας.

10. Την υπ’ αριθμ. 168/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί 

«Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

11. Την υπ’ αριθμ. 154840/28-12-2022(ΑΔΑ: ΕΒ84ΟΡ10-ΔΡΩ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί επικύρωσης της υπ’ αριθμ. 168/2022  

απόφασης του Περιφερειακού   Συμβουλίου «Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2023  Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας».

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 255898/11-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011582640) πρωτογενές αίτημα της 

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Φωκίδας, περί έκδοσης απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης για την εν θέματι προμήθεια/παροχή υπηρεσίας.

13. Την υπ’ αριθμ. 3988/4356/13-12-2022 (ΑΔΑ:6ΝΔ07ΛΗ-5ΝΡ, ΑΔΑΜ:22REQ011807995) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης.

14. Την υπ’ αριθμ. 3989/4391/13-12-2022 (ΑΔΑ:967Ω7ΛΗ-ΛΨΘ, ΑΔΑΜ:22REQ011818542) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης

15. Την υπ’ αριθμ. 1956/2134/13-02-2023 (ΑΔΑ:9Ψ807ΛΗ-Κ64, ΑΔΑΜ:22REQ011807995) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης

16. Την υπ’ αριθμ. 479/474/03-01-2023 (ΑΔΑ:6ΠΚ37ΛΗ-1ΚΩ, ΑΔΑΜ: 22REQ011818542) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης

17. Την ανάγκη προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της 

Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φωκίδας στην Άμφισσα, σύμφωνα με την αριθμ. 

Δ30/Α3/232785/21-7-2022 (ΑΔΑ:ΩΧ8Ξ465ΧΘΞ-5ΣΥ) εγκύκλιο του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ:

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

της μίας αίθουσας θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την υλοποίηση των 

απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4850/2021 και σε συμφωνία με την Δ30/Α3/232785/21- 

7-2022 (ΑΔΑ:ΩΧ8Ξ465ΧΘΞ-5ΣΥ) εγκύκλιο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τις 

προδιαγραφές, προϋπολογισμού 10.664,00 € με ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή).
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Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ 1723 & 1699.

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Η παρούσα αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού της μίας αίθουσας θεωρητικών 

εξετάσεων υποψηφίων οδηγών όπως αναφέρονται κατωτέρω:

Α/Α ΚΑΕ Είδος Αιτιολογία Τεμάχια CPV Ποσό
(με ΦΠΑ)

1 1723 Οθόνη 

αναπαραγωγής 

οπτικοακουστικού 

υλικού

Οθόνη, η οποία, πριν 

από την έναρξη της 

θεωρητικής εξέτασης, 

αναπαράγει 

οπτικοακουστικό υλικό 

για την ενημέρωση 

των υποψηφίων 

σχετικά με την 

διαδικασία της 

θεωρητικής εξέτασης.

1 3232300

0-3

Οθόνες 

οπτικής 

απεικόνι

σης

4.340,00 €

2 1723 Κάρτες μνήμης SD 

για κάμερα

Για την αποθήκευση 

των φωτογραφιών των 

υποψηφίων, χρειάζεται 

μία κάρτα για κάθε 

εξεταστική μέρα εντός 

του κάθε μήνα, για 4 

μήνες.

50 3865000

0-6

Φωτογρ

αφικός 

εξοπλισμ

ός

124,00*50=

6.200,00 €

3 1699 Θήκη μεταφοράς 

και αποθήκευσης 

καρτών SD

Για την ασφαλή 

αποθήκευση των 

καρτών μνήμης SD

5 4461910

0-3

24,80*5=

124,00 €

Σημείωση:
1. Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το σύνολο των 

ποσοτήτων της προμήθειας για την οποία θα υποβληθούν προσφορές.

2. Οι προσφορές θα δοθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της 

παρούσας και τις τεχνικές προδιαγραφές του συνημμένου εγγράφου Υπ. Υποδ. & Μεταφ. με αρ. 
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Δ30/Α3/232785 (ΑΔΑ ΩΧ8Ξ465ΧΘΞ-5ΣΥ) και θα συναφθεί σύμβαση.

3. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα.

4. Το κόστος μεταφοράς – εγκατάστασης - συναρμολόγησης βαραίνει τον ανάδοχο.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση θα 

γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων που μειοδότησαν.

6. Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες του προϋπολογισμού, καθώς επίσης και 

αντιπροσφορές θα απορρίπτονται.

2. Υποψήφιοι Ανάδοχοι και Προσόντα Συμμετοχής:
Στη διαδικασία ανάθεσης μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένα στα οικεία εμπορικά ή επαγγελματικά Μητρώα. Οι εταιρίες εκπροσωπούνται από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με παραστατικό εκπροσώπησης που έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 

τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή της προσφοράς. Μπορούν να συμμετέχουν και 

ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Για τις ενώσεις 

ή τις συμπράξεις οικονομικών φορέων δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή. Σε περίπτωση 

υποβολής προσφοράς από ένωση ή σύμπραξη οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης 

στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα 

ανάθεσης του έργου ή μέρους του από τον ανάδοχο σε τρίτον κατά οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 

υπεργολαβία) δεν επιτρέπεται, εκτός αν αυτό συμφωνηθεί ρητά. Αν ο ανάδοχος προτίθεται να 

στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 

υποχρεούνται στην υποβολή των ίδιων δικαιολογητικών.

3. Ισχύς των προσφορών:
Οι προσφορές ισχύουν και θα δεσμεύουν τον φορέα για (60) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής τους. Εάν οι προσφορές αναφέρουν ρητά μικρότερο χρόνο ισχύος, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που 

υπερβαίνουν τον παραπάνω προϋπολογισμό, καθώς και προσφορές που παραληφθούν εκπρόθεσμα.

4.Τιμές:
Στις προσφερόμενες τιμές (χωρίς ΦΠΑ) θα περιλαμβάνονται:

i. Η αξία των προσφερόμενων υπηρεσιών σε ΕΥΡΩ.

ii. Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές 

επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.

iii. Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν 

υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

5. Σύνταξη Προσφορών:
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Η προσφορά θα περιέχει τα ακόλουθα: 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 

3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 (τ.Α΄ΦΕΚ 

52/01.04.2019 – Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4412/16), σας ενημερώνουμε θα πρέπει να 
υποβάλετε τα παρακάτω:
 
Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 συμπληρωμένη, με σφραγίδα του οικονομικού φορέα και 

υπογεγραμμένη. Η δήλωση αυτή, σε περίπτωση φυσικού προσώπου αφορά το ίδιο το φυσικό 

πρόσωπο και υπογράφεται από αυτό και σε περίπτωση νομικού προσώπου αφορά κάθε μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του/της προσφέροντος και υπογράφεται από την/τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και δεν απαιτεί θεώρηση γνήσιου υπογραφής. Η δήλωση 

αυτή είναι αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης για την 

υποβολή της προσφοράς, δύναται δε να συντάσσεται και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». 

Ακόμα γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα:

i.   Δεν υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που 

παρατίθεται στο άρθρο 73 & 74 του Ν. 4412/2016.

ii.  Έχουν καταβάλλει φόρους ή εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής).

iii. Δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού.

iv. Δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού 

v. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά τους.

vi. Δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 

ν.4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.

vii. Δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

viii. Δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του ιδίου νόμου.
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ix. Δεν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση.

x. Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως.

2. Φορολογική ενημερότητα για όλους τους φορείς πλην Κεντρικής Διοίκησης. 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμό του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, 

σύμφωνα με την αριθ. 15435/913/ΦΕΚ 1559/Β/ 1559/23.04.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας & 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε (ΦΕΚ/3/Β/04.01.2021).

4. Ισχύον καταστατικό της εταιρείας ή πρόσφατο πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, από το οποίο να προκύπτει και 

η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.

5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό, όπως απεικονίζονται στην με αριθ. πρωτ. …….. 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Π.Ε. Φωκίδας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αρ. 

Δ30/Α3/232785 εγγράφου Υπ. Υποδ. & Μεταφ. με ΑΔΑ ΩΧ8Ξ465ΧΘΞ-5ΣΥ, τα οποία έχει μελετήσει και 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα (Παράρτημα I).

Β. Τεχνική Προσφορά.
Σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο 

και με σφραγίδα του οικονομικού φορέα.

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν τις στήλες του Πίνακα Τεχνικής Προσφοράς. Στην 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ μπορεί να γραφεί ΝΑΙ/ΟΧΙ (αν πληρούται ή όχι η απαίτηση) ή εφόσον ζητείται 

συγκεκριμένη πληροφορία, θα πρέπει να αναφερθεί (π.χ. Μάρκα-Μοντέλο, Ανάλυση, Πιστοποιήσεις, 

κοκ). Στην ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ να αναφερθεί η αντίστοιχη παραπομπή στα συνοδευτικά τεχνικά φυλλάδια 

των ειδών, όπου χρειάζεται. Τους συμπληρωμένους πίνακες απαιτήσεων της Τεχνικής Προσφοράς θα 

πρέπει να συνοδεύουν τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια.

Γ. Οικονομική Προσφορά»,

Σύμφωνα με το υπόδειγμα, η οποία θα περιλαμβάνει το ποσό της προσφοράς σας σε ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με πλήρη ανάλυση του κόστους των προς προμήθεια ειδών με δύο 

δεκαδικά ψηφία, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της 

παρούσας και τις τεχνικές προδιαγραφές του συνημμένου εγγράφου Υπ. Υποδ. & Μεταφ. με αρ. 

Δ30/Α3/232785 (ΑΔΑ ΩΧ8Ξ465ΧΘΞ-5ΣΥ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα & υπογραφή.

Στην προσφορά εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αφορά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού της μίας αίθουσας θεωρητικών εξετάσεων 
υποψηφίων οδηγών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φθιώτιδας 

στην Άμφισσα»
καθώς και: 

α)  η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,

β)  τον αριθμό της πρόσκλησης

γ)  τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Η προσφορά θα συνοδεύεται απο σχετική αίτηση/ή διαβιβαστικό συμμετοχής προς την Αναθέτουσα 

Αρχή, η οποία κατατίθεται (προκειμένου να πρωτοκολληθεί από την Υπηρεσία, Δ/νση Οικ/κου & Δ.Ε./τμ. 

Γραμματείας) και στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του φορέα και της σχετικής 

πρόσκλησης.

6. Διάρκεια Σύμβασης:
Η σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της (ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ) μέχρι τις 

31/12/2023.

7. Αποσφράγιση/αξιολόγηση προσφορών:
Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση 

σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών/Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς) 

στις 28-02-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 , , από το Τμήμα Προμηθειών/Π.Ε. Φωκίδας. 

Κατόπιν της αξιολόγησης της προσφοράς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας, 

εκδίδεται σχετική απόφαση ανάθεσης, με την οποία ανακηρύσσεται ο ανάδοχος, ο οποίος και καλείται 

εντός προθεσμίας να προσέλθει στην αναθέτουσα αρχή προκείμενου να υπογράψει τη σχετική 

σύμβαση.

8. Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής:
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Δ/νσης 

Μεταφορών στην Άμφισσα -κατόπιν επικοινωνίας- με την αρμόδια υπηρεσία και την Επιτροπή 

Παραλαβής όπως αυτή έχει ορισθεί με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας.

9. Τρόπος και χρόνος πληρωμής:
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει εφάπαξ από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση 

Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Φωκίδας από συγκεκριμένο ΚΑΕ στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί 

δέσμευση και έγκριση δαπάνης, μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών/δικαιολογητικών 
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που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και την σύνταξη του σχετικού 

πρωτοκόλλου για την παροχή υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

Τον ¨Ανάδοχο¨ βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Π.Ε. Φωκίδας. 

10. Κατάθεση προσφορών:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στη Δ/νση 

Διοικητικού-Οικονομικού, τμήμα Γραμματείας/Πρωτοκόλλου, στο ισόγειο  του Διοικητηρίου της 

Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας (ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 Άμφισσα, Τ.Κ. 33100) έως και την 28η 
Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ., βάσει του Υποδείγματος στο Παράρτημα ΙΙ.

* Προσφορές που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί την διαδικασία της ανάθεσης χωρίς να

αποσφραγιστούν.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

                                                      ΑΓΛΑΙΑ ΜΕΓΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

                                            Η ΠΡ/ΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
                                            ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

4. Γενικές απαιτήσεις οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου.

4.1 Θα αναφέρεται ευκρινώς πάνω στην οθόνη ο 

κατασκευαστής και το ακριβές μοντέλο.

ΝΑΙ

4.2 Θα υπάρχει ευδιάκριτη, ευανάγνωστή σήμανση CE 

επάνω στη οθόνη.

ΝΑΙ

4.3 Η υπό προμήθεια οθόνη θα είναι καινούργια και 

αμεταχείριστη.

ΝΑΙ

4.4

Το προσφερόμενο μοντέλο οθόνης θα βρίσκεται σε 

παραγωγή από τον κατασκευαστή τη χρονική στιγμή 

υποβολής της προσφοράς. Δεν έχει ανακοινωθεί

παύση της παραγωγής της ή βρίσκεται σε κατάσταση 

“End-οf-Life”.

ΝΑΙ

4.5 Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού 

περιεχομένου δεν θα χρειάζεται συντήρηση.

ΝΑΙ

4.6

Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού

περιεχομένου θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα 

παρελκόμενα της καθώς και ότι άλλο απαιτείται για την 

άμεση θέση της σε λειτουργία.

ΝΑΙ

4.7

Διαθέτει σε ισχύ «Πιστοποιητικό CE»/«Δήλωση 

Συμμόρφωσης EU όπου επιβεβαιώνεται η

συμμόρφωση της φορητής συσκευής ανίχνευσης 

συχνοτήτων, σε αναλυτικά αναφερόμενες σε αυτή,

εφαρμοστέες κοινοτικές νομοθετικές απαιτήσεις και 

εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα προκειμένου να 

φέρει τη σήμανση «CE» (CE mark) για χρήση με 

ασφαλή και ηλεκτρομαγνητικά συμβατό τρόπο.

ΝΑΙ

4.8

Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού

περιεχομένου θα συνοδεύεται από πλήρες τεχνικό 

εγχειρίδιο και εγχειρίδιο χρήστη στην Ελληνική ή 

Αγγλική γλώσσα

ΝΑΙ

4.9

Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού

περιεχομένου θα επιτρέπει την γρήγορη και επιτυχή 

προβολή του οπτικοακουστικού περιεχομένου χωρίς 

την ανάγκη πολύπλοκων ρυθμίσεων ή εξειδικευμένων 

γνώσεων.

ΝΑΙ
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4.10
Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού

περιεχομένου θα έχει μέγεθος οθόνης σε Ίντσες:

55” Wide (16:9) και άνω

ΝΑΙ

4.11
Ο τύπος οθόνης θα είναι:LED 

ΝΑΙ

4.12

Η ανάλυση οθόνης θα είναι:

1920 x 1080 pixels - full HD

ΝΑΙ

4.13
Ο λόγος αντίθεσης της οθόνης θα είναι: Μεγαλύτερος 

από 1000:1 ΝΑΙ

4.14

Η φωτεινότητα της οθόνης θα είναι: Τοποθέτηση 

εσωτερική.

300 έως 1.500 nits

ΝΑΙ

4.15
Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού θα έχει 

γωνία θέασης: Μεγαλύτερη από 170°(H)/170°(V) ΝΑΙ

4.16
Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού θα είναι 

κατάλληλη για συνεχή λειτουργία: 7 × 24 ώρες. ΝΑΙ

4.17
Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού 

περιεχομένου θα έχει τύπος σύνδεσης με Η/Υ: Ethernet ΝΑΙ

4.18
Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού

περιεχομένου θα έχει υποδοχή σύνδεσης δεδομένων

USB 2.0

ΝΑΙ

4.19 Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού 

περιεχομένου θα έχει ενσωματωμένα ηχεία.

ΝΑΙ

4.20

Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού 

περιεχομένου είναι κατάλληλη για :

Εσωτερική χρήση. 

ΝΑΙ

4.21

Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού 

περιεχομένου θα έχει βάση τοποθέτησης: Επίτοιχη. ΝΑΙ

4.22
Η διαχείριση της οθόνης αναπαραγωγής 

οπτικοακουστικού περιεχομένου θα γίνετε μέσω 

υπολογιστή με δωρεάν λογισμικό.

ΝΑΙ

4.23 Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού 

περιεχομένου θα διαθέτει τηλεχειριστήριο

ΝΑΙ

4.24
Αναπαραγωγή του οπτικοακουστικού περιεχομένου: 

Ενσωματωμένη στην οθόνη.

Με συσκευή Digital Signage Media Box. ΝΑΙ

4.25 Η οθόνη υποστηρίζει εμφάνιση στατικού και δυναμικού 

περιεχομένου.

ΝΑΙ
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4.26

Η οθόνη υποστηρίζει προβολή αρχείων

οπτικοακουστικού περιεχομένου: JPG, JPEG, BMP, 

GIF, PNG, MPG, AVI, MP3, MP4, VOB, MKV, MOV, 

WEBM, ASF, WMA, PDF.

ΝΑΙ

4.27 Η οθόνη είναι κατάλληλη για σύνδεση σε τροφοδοσία

240 V AC, 50 Hz

ΝΑΙ

4.28 Η οθόνη θα συνοδεύεται από κατάλληλη επιτοίχια

βάση, με δυνατότητα οριζόντιας και κάθετης κλίσης.

1) Οριζόντια κλίση: +90°~-90°

2) Κάθετη κλίση: +5°~-15°

[Να συμπεριληφθεί στον φάκελο της προσφοράς το

τεχνικό φυλλάδιο της προσφερόμενης βάσης.]

ΝΑΙ

4.29

Η οθόνη λειτουργεί κάτω από τις παρακάτω συνθήκες 

περιβάλλοντος:

Εσωτερική τοποθέτηση Θερμοκρασία 0° C έως +40° C. 

Σχετικής υγρασία έως και 80%. 

ΝΑΙ

4.30
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την τοποθέτηση της οθόνης

σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα

Αρχή. Επίσης θα αναλάβει όποια

εγκατάσταση/παραμετροποίηση απαιτείται για την

πλήρη λειτουργία της.

ΝΑΙ

4.31 Εγγύηση ≥ 2 έτη Εγγύηση ≥ 
2 έτη
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

2. Γενικές απαιτήσεις φορητής αποσπώμενης κάρτας μνήμης.

2.1 Θα αναφέρεται ευκρινώς πάνω στη κάρτα ο 

κατασκευαστής και το ακριβές μοντέλο.

ΝΑΙ

2.2 Η υπό προμήθεια κάρτα θα είναι καινούργια και 

αμεταχείριστη.

ΝΑΙ

2.3

Το προσφερόμενο μοντέλο κάρτας θα βρίσκεται σε 

παραγωγή από τον κατασκευαστή τη χρονική στιγμή 

υποβολής της προσφοράς. Δεν έχει ανακοινωθεί

παύση της παραγωγής της ή βρίσκεται σε κατάσταση 

“End-οf-Life”.

ΝΑΙ

2.4 Η κάρτα θα έχει χωρητικότητα 16GB ή και μεγαλύτερη. ΝΑΙ

2.5 Η κάρτα θα έχει μέγεθος SD ή microSD. ΝΑΙ

2.6 Η κάρτα θα έχει τύπο bus SD UHS-I ΝΑΙ

2.7 Η κάρτα θα έχει ταχύτητα Speed Class 10 ή και 

μεγαλύτερη

ΝΑΙ

2.8 Η κάρτα θα διαθέτει προσαρμογέα SD. ΝΑΙ

2.9 Η κάρτα θα αποθηκεύει αυτόματα τα αρχεία με 

κρυπτογράφηση AES 256 bit

ΝΑΙ

2.10 Η κάρτα θα χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας χρήστη 

μέσω κλειδιού PIN

ΝΑΙ

2.11 Η κάρτα δεν θα επιτρέπει μη εξουσιοδοτημένη διαγραφή 

των δεδομένων της.

ΝΑΙ

2.12 Η κάρτα δεν θα επιτρέπει μη εξουσιοδοτημένη 

τροποποίηση των δεδομένων της.

ΝΑΙ

2.13 Η κάρτα θα έχει διαμόρφωση τύπου FAT32 ΝΑΙ

2.14
Η κάρτα θα συνοδεύεται από πλήρες τεχνικό

εγχειρίδιο και εγχειρίδιο χρήστη στην Ελληνική ή Αγγλική 

γλώσσα

ΝΑΙ

2.15
Η κάρτα διαθέτει μοναδικό εργοστασιακό σειριακό

αριθμό προϊόντος από τον κατασκευαστή ο οποίος δεν 

τροποποιείται.

ΝΑΙ

2.16

Διαθέτει σε ισχύ «Πιστοποιητικό CE»/«Δήλωση

Συμμόρφωσης EU όπου επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση 

της κάρτας, σε αναλυτικά αναφερόμενες σε αυτή,

εφαρμοστέες κοινοτικές νομοθετικές απαιτήσεις και 

εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα προκειμένου να 

φέρει τη σήμανση «CE» (CE mark) για χρήση με ασφαλή 

και ηλεκτρομαγνητικά συμβατό τρόπο.

ΝΑΙ
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2.17

Η κάρτα λειτουργεί κάτω από τις παρακάτω συνθήκες 

περιβάλλοντος:

Θερμοκρασίας -20° C έως +80° C.

Σχετικής υγρασίας μεγαλύτερης από 80%.

ΝΑΙ

Λοιπές Προδιαγραφές (για θήκες μεταφοράς και αποθήκευσης καρτών SD) 

Σχετικά με την ειδική θήκη μεταφοράς, αυτές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές, 

 να προστατεύονται από ηλεκτροστατική εκφόρτιση, την σκόνη, τα χτυπήματα, την βρωμιά, τα τυχόν 

πιτσιλίσματα νερού.

  Απαιτούνται πέντε (5) θήκες, χωρητικότητας τουλάχιστον 10 καρτών μνήμης η κάθε μία. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην εγκατάσταση, συνδεσμολογία και πλήρη λειτουργία των 

παραπάνω υλικών που αναφέρονται στον συνημμένα πίνακα νοούμενων ως απαραίτητων και των 

μικρουλικών που απαιτούνται για την συνδεσμολογία είτε μεταξύ τους είτε και με το ηλεκτρικό ρεύμα σε 

πλήρη λειτουργία. Τέλος, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην εκπαίδευση των υπαλλήλων της 

υπηρεσίας με σκοπό την ορθή χρήση και χειρισμό όλου του εξοπλισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

ΑΦΜ :

Δ.Ο.Υ. :

Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – EMAIL :

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΙΣΧΥΣ) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η παρούσα προσφορά αφορά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια 
εξοπλισμού για την αίθουσα θεωρητικής εξέτασης σημάτων της Δ/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών Π.Ε. Φωκίδας».

Αφού έλαβα γνώση των στοιχείων της πρόσκλησης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά μου ως 

ακολούθως:

α/α ΕΙΔΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΜΑΡΚΑ - 
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΤΜΧ 

ΑΝΕΥΦΠΑ

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1 Οθόνη αναπαραγωγής 

οπτικοακουστικού υλικού
1

2 Κάρτες μνήμης SD για κάμερα 50

3 Θήκη μεταφοράς και 

αποθήκευσης καρτών SD
5

ΣΥΝΟΛΟ:
ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Τόπος………………
Ημερ/νια……………..

Υπογραφή & Σφραγίδα
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