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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

Η Περιφζρεια Πελοποννήςου, Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδασ, απευθφνει πρόςκληςη εκδήλωςησ  

ενδιαφζροντοσ,  με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ των Τπηρεςιών τησ 

Π.Ε. Αργολίδασ,  ςφμφωνα με τον  πίνακα του Παραρτήματοσ I που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τησ παροφςασ   

όπωσ ορίςτηκε με το αριθ. πρωτ. 174538/10.06.2021 ζγγραφο του Σμήματοσ Πληροφορικήσ τησ Π.Ε. Αργολίδασ. 

Η διαδικαςία  θα πραγματοποιηθεί  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκε και 

ιςχφει, με τη διαδικαςία τησ απευθείασ ανάθεςησ.  

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςε 29.202,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.  

 
Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο των ειδών, τθρουμζνων των προδιαγραφών όπωσ αυτζσ 

αναφζρονται ςτο Παράρτθμα I. 

Οι ςυμμετζχοντεσ θα υποβάλουν: 

 Οικονομική προςφορά ςε τιμή μονάδασ τεμαχίου, η οποία  θα είναι ςφμφωνη με τισ προδιαγραφζσ του 

παραρτήματοσ Ι τησ παροφςασ.  

 Τπεφθυνη δήλωςη ςτην οποία θα αναφζρει ότι τα είδη τησ οικονομικήσ του προςφοράσ είναι ςφμφωνα 

με την αριθμ. πρωτ. 192807/24.06.2021  Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ τησ Π.Ε. Αργολίδασ, 

την  οποία και αποδζχεται πλήρωσ και ανεπιφφλακτα και ότι η οικονομική του προςφορά ιςχφει για 

χρονικό διάςτημα 3 μηνών από την υποβολή τησ. 

 

Απορρίπτονται προςφορζσ οι οποίεσ: 

 είναι εναλλακτικζσ 

 ζχουν απόκλιςθ από τα ηθτοφμενα είδθ  

 είναι εκπρόκεςμεσ  

 εμπεριζχουν αςυνικιςτα χαμθλζσ τιμζσ 

 δεν καλφπτουν τισ ςυνολικζσ ποςότθτεσ 

 ξεπερνοφν τον ανά είδοσ ι ςυνολικό προχπολογιςμό  

 

             
ΠΡΟ: 

 ΒΛΑΟΠΟΤΛΟ ΚΛΕΑΡΧΟ 
                    e-mail : k.blassopoulos@gmail.com 

 ΜΟΤΚΟΤΝΙΔΗ Π. ΝΙΚΟΛΑΟ 
 e-mail : fotoexelixi@gmail.com 

 ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ ΓΙΑΝΝΗ 
e-mail : john.paraskevopoulos@gmail.com 

 ΠΡΟΙΛΗ ΧΡΗΣΟ 
e-mail : info@procompute.gr 

 ΣΕΜΠΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ & ΙΑ ΟΕ 
e-mail : sales@priza.gr 
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Μειοδότθσ/εσ κα αναδειχκεί ο οικονομικόσ φορζασ με τθν πλζον ςυμφζρουςα οικονομικι προςφορά 

αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), για το ςφνολο των ειδών. 

Στθν προςφορά κα πρζπει οπωςδιποτε να αναγράφονται, θ τιμι τεμαχίου, o ςυντελεςτισ Φ.Π.Α., θ 

ςυνολικι τιμι ανά είδοσ, κακώσ και επί του ςυνόλου των ειδών,  και να προςδιορίηονται οι τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ςφμφωνα με το παράρτθμα Ι. 

 
ε περίπτωςη που ο προςφζροντασ προτίθεται να αναθζςει ποςοςτό  απορρζουςασ ςφμβαςησ υπό μορφή 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, οφείλει να αναφζρει ςτην προςφορά του το ποςοςτό αυτό καθώσ και τουσ 

υπεργολάβουσ που προτείνει ςφμφωνα με το αρθ.58 του ν.4412/16. 

Πριν την υπογραφή  τησ απορρζουςασ  απόφαςησ ανάθεςησ,  ο ανάδοχοσ (και ο υπεργολάβοσ, μόνο ςε 

περίπτωςη που το ποςοςτό υπεργολαβίασ ξεπερνά το 30% τησ ςφμβαςησ) υποχρεοφται να προςκομίςει ςτην 

υπηρεςία: 

 

 υπεφθυνη δήλωςη (επιςυνάπτεται υπόδειγμα – Παράρτημα ΙΙ) 

 φορολογική ενημερότητα για όλουσ τουσ φορείσ πλην Κεντρικήσ Διοίκηςησ (ςε ιςχφ) 

 αςφαλιςτική ενημερότητα μιςθωτών και μη μιςθωτών (ςε ιςχφ)  

 

 

Ο κάθε ενδιαφερόμενοσ (φυςικό – νομικό πρόςωπο) δφναται να απευθφνει και να καταθζςει την  οικονομική 

προςφορά του  ζωσ 05/07/2021 και ώρα 15:00 ςτο  e-mail τησ  Κεντρικήσ Γραμματείασ :gram@argolida.gr. 

 

. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: Σμήμα Πληροθορικής Π.Ε. Αργολίδας (για ενημέρωζη & ανάρηηζη ζηο ppel.gov.gr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Με Εντολή Περιφερειάρχη 

Ο Προϊςτάμενοσ τησ Δ/νςησ 
 
 

Επαμεινώνδασ Μαυρόγιαννησ 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Α 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
 

 «ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ» 
 

 

30 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ 
 

Επεξεργαςτήσ 
Κουτί 

Intel Core i-5 10ησ γενιάσ ή νεότεροσ 
Μεγζθουσ Midi ή Mini Tower & USB θφρεσ μπροςτά για εφκολη 
πρόςβαςη 

κληρόσ Δίςκοσ >= 240 GB SSD  

Μνήμη RAM >= 8 GB DDR4 με δυνατότητα επζκταςησ 

Κάρτα οθόνησ Ενςωματωμζνη ςτη μητρική ή τον επεξεργαςτή με εξόδουσ VGA 
και HDMI 

Κάρτα Δικτφου 100/1000 

Οπτικό Μζςο DVD-RW 

Πληκτρολόγιο – Ποντίκι Περιλαμβάνονται (ενςφρματα) 

Λειτουργικό φςτημα 
Εγγφηςη 
Οθόνη 

Microsoft Windows 10 Pro Gr 64bit εγκατεςτημζνα 
>= 3 ζτη 
 LED >=21,5’’ με τισ παρακάτω προδιαγραφζσ: 

Αναλογία εικόνασ:  16:9 
Μζγιςτη ανάλυςη: 1920x1080 pixels 
Φωτεινότητα: 250 cd/m2 ή καλφτερη 
Αντίθεςη: 1000:1 ή καλφτερη 
υνδεςιμότητα: HDMI (να περιλαμβάνεται το HDMI καλώδιο 
ςφνδεςησ με ΗΤ) και VGA (προαιρετικά) 
Με ενςωματωμζνα ηχεία και ζξοδο για ακουςτικά 
Εγγφηςη: >= 2 ζτη 

 
 

        20 ΚΛΗΡΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ SSD 
 
        Χωρητικότητα >= 240GB 
        Μζγιςτη ταχφτητα ανάγνωςησ >= 540 MB/sec 
        Μζγιςτη ταχφτητα εγγραφήσ >= 430 MB/sec 
 

      30 WEB  ΚΑΜΕΡΕ  για ΗΤ 
 
       Ανάλυςη   Full HD 
       Μικρόφωνο                 Ενςωματωμζνο 
       φνδεςη   Ενςφρματη USB 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 





ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
  

                                                                    
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων 

υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ – Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(4), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

1599/1986, δειώλσ όηη: 

α) δελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα: 

1) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΕΕ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

2) δσξνδνθία, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζύκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη 

ππάιιεινη ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Έλσζεο (ΕΕ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 

1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (ΕΕ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζώο θαη όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθό 

δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, 

3) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ 

Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΕΕ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξώζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

4) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 

1 θαη 3 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

(ΕΕ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απόπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 

απηήο, 

5) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, όπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 

1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ 

πξόιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο 

θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηώζεθε  ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 

λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

 

 

 

 

 

 

 





6) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.04.2011,ζ.1), ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηνλ λ. 4198/2013 (Α΄215). 

 

 

Ηκεξνκελία:  .. …./..…/2021 
 

Ο/Η  Δει….. 
 
 
 

(Τπνγξαθή) 
 
 
 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 
δεινύζα.  
 
 
 

 
 

 
 

 ΣΕΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 
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