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Θεσσαλονίκη, 3/1/2013 
 

        Αρ. Πρωτ.: 8 τ.τ.
 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών 

στο πλαίσιο του έργου  “MED-ROUTE – Mediterranean 
Route for Tourism and Culture” που έχει ενταχθεί και 
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENPI CBC 
MED. 

 
 

 

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε Ευρώ «3.252,03 €» πλέον ΦΠΑ που είναι σήμερα 23% δηλαδή 
επτακόσια σαράντα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (747,97 €). Σύνολο τέσσερις χιλιάδες 
Ευρώ (4.000,00 €). 

Κριτήριο αξιολόγησης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά 
 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 
Κεντρικής Μακεδονίας Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 

 Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α 
 54655, Θεσσαλονίκη  

14/1/2013 Δευτέρα    10:00 π.μ. 
 Γραφείο 4,1ος όροφος 

 
 
 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
 
Στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α – 
54655 Θεσσαλονίκη, γραφείο 9 1ο . όροφος, καθημερινά από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. μέχρι 
και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 11/1/2013 
 

 

  
                                         Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ Κ.Μ.) έχοντας υπόψη τις 
διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», 

2. Το Ν.2218/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα  

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ. 
133/2010), 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις», 

5. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και 
άλλες διατάξεις», 

6. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/16.3.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

7. Το Ν. 3886/2010 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ», 

8. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», κατά το μέρος 
που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού 
των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 

10. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α’/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α’/10-
11-2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 ‘Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας 
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων’», 

11. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α’/2007) «Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των Φορέων του 
Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και την Απόφαση 
18130/11.07.2007 του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ 1226/Β’/17.07.2007), 

ΑΔΑ: ΒΕΦΙΟΡΡΓ-Α0Χ



Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη και υλοποίηση φωνητικής πύλης στο πλαίσιο επέκτασης και αναβάθμισης της 
λειτουργικότητας του Ο.Π.Σ. του Π.Τ.Α. Κ.Μ.» 

 
 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  3 - 20 

 
 

«Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην 
επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών 
εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου», 

12. Την υπ’ αριθ. 2141/98 απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός οικονομικής 
διοίκησης και διαχείρισης των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98), 

13. Την υπ’ αριθ. 4683/98 απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός προσωπικού των 
ΠΤΑ» (ΦΕΚ 140/Β/18-2-98), 

14. Την υπ’ αριθμ. 13/2251/11.08.2011 σύμβαση χρηματοδότησης του έργου 
“Mediterranean Route for Tourism and Culture” με ακρωνύμιο MED-ROUTE και κωδικό 
έργου Ι-B/1.2/368, 

15. Την υπ’ αριθμ. 85/2012  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας για την αποδοχή του έργου και την εκχώρηση της υλοποίησής 
του στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, 

16. Την υπ’ αριθμ. 408/2012 (74η συνεδρίαση της 26/3/2012)  απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία 
έγινε αποδεκτή η εκχώρηση από την ΠΚΜ προς το ΠΤΑ ΚΜ της αρμοδιότητας 
εκτέλεσης του έργου MEDROUTE 

17. την υπ. αριθμ. 453/2012 απόφαση της 83/27-12-2012 συνεδρίασης  του ΔΣ του  ΠΤΑ 
ΚΜ  για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο:  
Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών στα πλαίσια του έργου  “MED-
ROUTE – Mediterranean Route for Tourism and Culture” που έχει ενταχθεί και 
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENPI CBC MED. 

18.  Την υπ. αριθμ. οικ.8/3-1-2013 απόφαση του προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ για τη 
διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών 
υπολογιστών στα πλαίσια του έργου  “MED-ROUTE – Mediterranean Route for 
Tourism and Culture” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
ENPI CBC MED» 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια τεσσάρων (4) 
ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο του έργου  “MED-ROUTE – Mediterranean Route for 
Tourism and Culture” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENPI 
CBC MED» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.  

Ο συνολικός  προϋπολογισμός του έργου του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό 
των τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ και τριών λεπτών «3.252,03 €» πλέον ΦΠΑ 
που είναι σήμερα 23% δηλαδή επτακόσια σαράντα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά 
(747,97 €). Σύνολο τέσσερις χιλιάδες Ευρώ (4.000,00 €). 

 
Κριτήριο αξιολόγησης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά 
 
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ ΚΜ (www.rdfcm.gr) και στην ιστοσελίδα 
του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr). 

 

Στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, παρατίθενται οι 
τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 

Στο Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, παρατίθενται 
πρόσθετα στοιχεία που αφορούν στην υποβολή των προσφορών. 

Στο Παράρτημα Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, παρατίθεται η 
μέθοδος αξιολόγησης των προσφορών. 

Προυπολογισμός: 4.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ ΚΜ (www.rdfcm.gr) την 3η  Ιανουαρίου 
2013, καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr). 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, 
Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 14/01/2013, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., 
μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 11/01/2013, 
στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 9, 1ος όροφος. 
Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

2. Συνεταιρισμοί 

3. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημέρες, προσμετρούμενοι από την 
επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, της δε εγγυητικής συμμετοχής ένας (1) 
μήνας από τη λήξη ισχύος των προσφορών. 

Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-403004. 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση 
Γραφείο Περιφερειάρχη  
    
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΤΑ ΚΜ  
 
 
 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  A |  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
 

A.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Το έργο “MED-ROUTE” έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Προώθηση 
Κοινωνικοοικονομικής Ανάπτυξης και Χωρική Ενίσχυση) – Μέτρο 1.2 (Ενδυνάμωση των 
Οικονομικών Συνεργατικών Σχηματισμών  μέσω της Ανάπτυξης Συνεργιών για το Δυναμικό 
των Χωρών της Μεσογειακής Λεκάνης) στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Πολυμερούς 
Διασυνοριακού Προγράμματος Χωρικής Συνεργασίας «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου» 
(ENPI CBC MED) 2007-2013 με κωδικό I-B/1.2/368 και με αριθμό σύμβασης 
χρηματοδότησης 13/2251/11.08.2011. 

Το έργο έχει ως στόχο την προώθηση του πολιτιστικού και άλλων εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού σε περιοχές της Μεσογειακής Λεκάνης μέσω συνδυασμένων συστημάτων 
μεταφορών. Ο τελικός στόχος του έργου είναι να αυξηθεί η κινητικότητα στις συμμετέχουσες 
περιοχές λόγω θεματικού τουρισμού και ταυτόχρονα να προωθηθεί η προσβασιμότητα από 
τη μία περιοχή / χώρα στην άλλη. 

Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσα από την ανάπτυξη μίας Μεσογειακής 
Πλατφόρμας Web-GIS (διαθέσιμης σε όλες τις γλώσσες των εταίρων καθώς και στα Αγγλικά-
Γαλλικά), η οποία θα γεφυρώσει πολιτισμούς και συστήματα μεταφορών στις περιοχές που 
συμμετέχουν στο έργο.   

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι: 

• Ενδυνάμωση των Μεσογειακών συμμετεχουσών αρχών στην προβολή των τοπικών  
/ περιφερειακών ταυτοτήτων τους και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

• Δημιουργία νέων δια-Μεσογειακών τουριστικών προϊόντων (πολιτιστικοί και θεματικοί 
«δρόμοι» στη λεκάνη της Μεσογείου) 

• Δημιουργία δικτύων μεταξύ των εταίρων και ευρύτερων ομάδων ενδιαφερομένων 
μερών με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφοριών, καθώς 
και το συντονισμό της διαμόρφωσης πολιτικών για την προώθηση του θεματικού 
τουρισμού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

• Μείωση της εποχικότητας και βελτίωση της ποιότητας των τουριστών στις 
συμμετέχουσες περιοχές μέσα από την ενίσχυση της συνεργασίας και την από κοινού 
ανάπτυξη των καθορισμένων δραστηριοτήτων στις περιοχές που συμμετέχουν στο 
έργο 

• Προβολή των πολιτιστικών αγαθών και του φυσικού πλούτου των συμμετεχουσών 
περιοχών  

• Αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος των συμμετεχουσών χωρών με τρόπο 
αποδοτικό και προς όφελος των τοπικών φορέων 

• Διάχυση και διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και των καλών πρακτικών που 
θα συλλεχθούν, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις 
του έργου. 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο, ενώ το σχήμα 
διασυνοριακής συνεργασίας πλαισιώνεται από Έλληνες, Ιταλούς και Ιορδανούς εταίρους. 

 

Οι κύριες δράσεις του έργου αναλύονται ως εξής: 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το ΠΕ 1 αποσκοπεί στη συνολική οργάνωση, συντονισμό και διοίκηση του έργου και 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 

• Εργασία 1.1. Διαχείριση (παρακολούθηση προόδου φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου, εκπόνηση αναφορών, πιστοποίηση δαπανών, διαχείριση κινδύνων, 
επικοινωνία) 

ΑΔΑ: ΒΕΦΙΟΡΡΓ-Α0Χ



Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη και υλοποίηση φωνητικής πύλης στο πλαίσιο επέκτασης και αναβάθμισης της 
λειτουργικότητας του Ο.Π.Σ. του Π.Τ.Α. Κ.Μ.» 
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• Εργασία 1.2. Εσωτερικές και Εξωτερικές Σχέσεις Έργου (συνεργασία με την 
Κοινή Διαχειριστική Αρχή, την Κοινή Τεχνική Γραμματεία και τα λοιπά όργανα του 
Προγράμματος ENPI CBC MED, συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, 
συμμετοχή σε εκδηλώσεις τους προγράμματος κ.ο.κ.) 

• Εργασία 1.3. Διασφάλιση Ποιότητας (σχεδίαση πλάνου, διαδικασιών και 
εγχειριδίου διασφάλισης ποιότητας). 

  

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Το ΠΕ 2 αποσκοπεί στην αποτύπωση των υφιστάμενων πόρων και των μεθόδων 
προώθησης του θεματικού τουρισμού στις συμμετέχουσες περιοχές, τη διαθεσιμότητα 
ψηφιακού υλικού, τη διερεύνηση συναφών καλών πρακτικών και την αξιολόγηση των 
εμπλεκομένων εταίρων. Οι επιμέρους εργασίες αναλύονται ως ακολούθως: 

• Εργασία 2.1. Προσδιορισμός Πολιτιστικών και Φυσικών Πόρων (ανάλυση, 
προσδιορισμός, συλλογή διαθέσιμου ψηφιακού υλικού) 

• Εργασία 2.2. Ανάλυση Γεωμορφολογίας και Υποδομών Μεταφορών (ανάλυση 
γεωγραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχουσών περιοχών, ανάλυση υποδομών 
μεταφορών, προσδιορισμός διαθέσιμου περιεχομένου συναφούς με Γεωγραφικά 
Συστήματα Πληροφοριών) 

• Εργασία 2.3. Αξιολόγηση Πρωτοβουλιών Προώθησης Θεματικού Τουρισμού 
(προσδιορισμός υφιστάμενων πρωτοβουλιών στις συμμετέχουσες περιοχές, 
αξιολόγηση της χρήσης ΤΠΕ για την προώθηση του τουρισμού γενικά) 

• Εργασία 2.4. Συλλογή Καλών Πρακτικών για την Προώθηση του Θεματικού 
Τουρισμού (προσδιορισμός κριτηρίων επιλογής καλών πρακτικών και 
μεθοδολογίας/εργαλείων, συλλογή καλών πρακτικών, επεξεργασία, ανάλυση και 
προετοιμασία ενιαίου οδηγού) 

• Εργασία 2.5. Συγκριτική Αξιολόγηση Συμμετεχουσών Περιοχών (προσδιορισμός 
δεικτών από τις καλές πρακτικές, ανάπτυξη εργαλείου αυτο-αξιολόγησης της 
απόδοσης και των δυνατοτήτων των συμμετεχόντων σε όρους προώθησης του 
θεματικού τουρισμού, επεξεργασία και ανάλυση αποτελεσμάτων) 

• Εργασία 2.6. Σύνθεση Αποτελεσμάτων.  

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Το ΠΕ 3 αποσκοπεί στη σύνταξη τοπικών/περιφερειακών στρατηγικών και επιχειρησιακών 
σχεδίων για όλες τις συμμετέχουσες περιοχές και περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: 

• Εργασία 3.1. Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων για την 
Ανάπτυξη και Προώθηση του Θεματικού Τουρισμού (διαμόρφωση προσχεδίου 
ανά συμμετέχουσα περιοχή, δημόσια διαβούλευση με τοπικούς / περιφερειακούς / 
εθνικούς εμπλεκόμενους φορείς, αναθεώρηση σχεδίων και οριστικοποίηση) 

• Εργασία 3.2. Σχεδίαση και Υλοποίηση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για την 
Ανάπτυξη και Προώθηση του Θεματικού Τουρισμού (αξιολόγηση αναγκών 
κατάρτισης σε κάθε συμμετέχουσα αρχή, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωση 
τοπικών / περιφερειακών σεμιναρίων). 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΠΣ 
(WEB-GIS)  

Το ΠΕ 4 αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας ενιαίας Μεσογειακής Διαδικτυακής Πλατφόρμας για 
την προβολή του τουριστικού προϊόντος και των υποδομών μεταφορών στις συμμετέχουσες 
περιοχές, αξιοποιώντας τεχνολογίες Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΣ) και 
περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: 

ΑΔΑ: ΒΕΦΙΟΡΡΓ-Α0Χ



Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη και υλοποίηση φωνητικής πύλης στο πλαίσιο επέκτασης και αναβάθμισης της 
λειτουργικότητας του Ο.Π.Σ. του Π.Τ.Α. Κ.Μ.» 
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• Εργασία 4.1. Προσδιορισμός Λειτουργικών και Τεχνικών Προδιαγραφών 
(διαμόρφωση προσχεδίου, δημόσια διαβούλευση με τοπικούς / περιφερειακούς / 
εθνικούς εμπλεκόμενους φορείς, αναθεώρηση και οριστικοποίηση) 

• Εργασία 4.2. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πλατφόρμας (σχεδίαση βάσεων δεδομένων, 
διεπιφάνειας χρήστη, πολυγλωσσικών τμημάτων, ανάπτυξη, 
συλλογή/επιμέλεια/μετάφραση περιεχομένου, εκπαίδευση διαχειριστών) 

• Εργασία 4.3. Πιλοτική Λειτουργία – Οριστικοποίηση – Έναρξη Λειτουργίας 
Πλατφόρμας (πιλοτική λειτουργία, έρευνα χρηστών αναφορικά με τη φιλικότητα στη 
χρήση, τελικές διορθώσεις, επίσημη έναρξη λειτουργίας). 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Το ΠΕ 5 αποσκοπεί στην αποτελεσματική επικοινωνία και διάχυση, καθώς και στη 
διατηρησιμότητα και πολλαπλασιαστικότητα των εκροών και αποτελεσμάτων του έργου μέσα 
από τις ακόλουθες εργασίες: 

• Εργασία 5.1. Διαμόρφωση Πράσινης Βίβλου για την Προώθηση του Θεματικού 
Τουρισμού στη Λεκάνη της Μεσογείου (παρουσίαση κύριων ευρημάτων έργου 
αναφορικά με την προώθηση του θεματικού τουρισμού μέσω ΤΠΕ, διαβούλευση, 
οριστικοποίηση και δημοσίευση) 

• Εργασία 5.2. Δράσεις Δημοσιότητας (ανάπτυξη Σχεδίου Επικοινωνίας, 
διαμόρφωση ταυτότητας έργου, σχεδίαση και ανάπτυξη πολυγλωσσικού 
διαδικτυακού τόπου έργου, ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, συνέδρια και 
εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις, πολύγλωσσες μπροσούρες) 

• Εργασία 5.3. Ανάπτυξη Σχεδίου Συνέχισης (έρευνα για τη διατηρησιμότητα των 
εκροών και αποτελεσμάτων του έργου σε κάθε συμμετέχουσα αρχή, διαβούλευση, 
ανάπτυξη στρατηγικής αειφορίας και πολλαπλασιαστικότητας και σχέδιο δράσης) 

• Εργασία 5.4. Αξιολόγηση Έργου (εκ των προτέρων αξιολόγηση των Στρατηγικών 
και Επιχειρησιακών Σχεδίων του ΠΕ 3, συνεχής αξιολόγηση από τους εταίρους του 
έργου σε περιοδική βάση, εκ των υστέρων αξιολόγηση του συνολικού έργου).  

 

 

A.2 Το Έργο “MED-ROUTE – Mediterranean Route for Tourism and Culture”  

προβλέπει στον προϋπολογισμό του πίστωση 4.000 € συμπεριλαμβανομένου για την 
αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο πλαίσιο αυτής της πίστωσης προκηρύσσεται 
ο Πρόχειρος διαγωνισμός:  
Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών στα πλαίσια του έργου  “MED-
ROUTE – Mediterranean Route for Tourism and Culture” που έχει ενταχθεί και 
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENPI CBC MED» με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

A.3 Περιγραφή του προκηρυσσόμενου έργου: 

• Ο Πρόχειρος διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών 
υπολογιστών σύμφωνα με τον πίνακα συμμόρφωσης της παρούσης. 

• Όλα τα προσφερόμενα είδη απαιτείται να είναι καινούργια και σε άριστη κατάσταση 
• Όλα τα προσφερόμενα είδη να συνοδεύονται από σχετικά prospectus και να υπάρχει 

δήλωση, εκ μέρους του προμηθευτή, ότι θα υπάρξει πλήρης τεχνική υποστήριξη για 
οποιοδήποτε, σχετικό με τον εξοπλισμό, πρόβλημα παρουσιασθεί. 

• Ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει και θα επιδείξει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
• Ο προμηθευτής θα περιγράψει την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, την 

ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση (after sales support) και την εξασφάλιση 
ύπαρξης ανταλλακτικών 

• Στο παρόν έργο πρέπει να τηρηθεί ο «Κανόνας προέλευσης» (Rule of origin) του 
προγράμματος ENPI: 

ΑΔΑ: ΒΕΦΙΟΡΡΓ-Α0Χ
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Σύμφωνα με τον κανονισμό ENPI (άρθρο 21), όλες οι προμήθειες και τα υλικά που 
αποκτώνται στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να κατάγονται από την κοινότητα ή μια χώρα που είναι επιλέξιμη 
στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου. Ο κατάλογος των επιλέξιμων χωρών είναι ο εξής: 
 
«Κανόνας  προέλευσης», χώρες που αναφέρονται στον κανονισμό ENPI: 
Κράτη μέλη της ΕΕ: 
Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, 
Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Αυστρία, Γερμανία, Λιθουανία, 
Λετονία, Εσθονία, Φινλανδία, Σουηδία, Δανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, 
Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία 
Χώρες εταίροι ENPI: 
Ρωσία, Λευκορωσία, Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Αλγερία, 
Αίγυπτο, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Κατεχόμενα Παλαιστινιακά 
Εδάφη, Συρία και Τυνησία 
IPA χώρες: 
Κροατία, Τουρκία, Αλβανία, Βοσνία, Μαυροβούνιο,  Σερβία,  Κοσσυφοπέδιο και η 
ΠΓΔΜ 
 
ΕΟΧ: 
Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν 
 
 
Σύμφωνα με το εγχειρίδιο υλοποίησης του προγράμματος , για τις προμήθειες με 
μοναδιαίο κόστος αγοράς μικρότερο από  5.000 €, μια δήλωση από τον προμηθευτή 
που θα προσδιορίζει την προέλευση του εξοπλισμού είναι αρκετή.  
 
Ο κανόνας προέλευσης ισχύει για όλες τις προμήθειες. Σε περίπτωση  απουσίας της 
δήλωσης προέλευσης, το κόστος των προμηθειών θεωρείται μη επιλέξιμο.  
Σημειώνουμε ότι, η προέλευση συχνά αναγράφεται και επιβεβαιώνεται στο ίδιο τον 
εξοπλισμό (π.χ. «made in» ή «assembled in» ή μπορεί να αποδειχθεί μέσω του 
επισυναπτόμενου εγχειρίδιου οδηγιών και / ή τη σχετική ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο).  
 
Ως εκ τούτου δήλωση του προμηθευτή απαιτείται για το σκοπό αυτό. Συνοδευτικά 
έγγραφα μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν εγχειρίδια, φωτογραφίες από την ετικέτα 
του εξοπλισμού που δείχνει την καταγωγή κλπ., αλλά αυτά δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν τη δήλωση του προμηθευτή που απαιτείται σε κάθε περίπτωση. 
 
Επομένως, σε περίπτωση που ο προμηθευτής χορηγήσει δήλωση για την προέλευση 
του εξοπλισμού αλλά η προέλευση που δηλώθηκε τελικά διαφέρει από το τι θα 
αναγράφεται πάνω στον εξοπλισμό αυτός ο εξοπλισμός δεν θα γίνει αποδεκτός και ο 
προμηθευτής θα κηρυχτεί έκπτωτος.  
 

A.4 Πίνακας συμμόρφωσης  

        ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop PC) 
Αριθμός συστημάτων:  Τέσσερα (4) 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαιτηση 

Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπές σε 
Τεχνικά Φυλλάδια 

ή/και Σχόλια 

 Σύστημα  

1.  Τύπου MicroTower ΝΑΙ   

2.  Το προσφερόμενο σύστημα να είναι αναγνωρισμένου 
κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

 Επεξεργαστής 
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Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop PC) 
Αριθμός συστημάτων:  Τέσσερα (4) 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαιτηση 

Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπές σε 
Τεχνικά Φυλλάδια 

ή/και Σχόλια 

3.  Ένας (1) διπύρηνος επεξεργαστής Intel i3 με 3MB 
Cache, υποστήριξη μέχρι 32GB Ram DDR3-
1333/1600 

ΝΑΙ   

4.  Συχνότητα εσωτερικής λειτουργίας επεξεργαστή ≥3,3 GHz   

 Μνήμη 

5.  Τύπος κεντρικής μνήμης (RAM): DDR3 NAI   

6.  Υποδοχές μνήμης (Dimm) ≥4   

7.  Μέγεθος κεντρικής μνήμης (RAM) ≥4 GB   

8.  Τύπος μνήμης DDR3-1600 ΝΑΙ   

9.  Δυνατότητα επέκτασης κεντρικής μνήμης (RAM) ≥32 GB   

 Αποθήκευση 

10.  Ελεγκτής σκληρών δίσκων SATA ΙΙ ή καλύτερος ΝΑΙ   

11.  Ενσωματωμένος αναγνώστης καρτών ΝΑΙ   

12.  Σκληρός δίσκος SATA ΙΙ ή καλύτερος ≥1   

13.  Χωρητικότητα σκληρού δίσκου ≥500 GB   

14.  Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου ≥7200 rpm   

15.  Θέσεις για σκληρούς δίσκους ≥2   

16.  Ένα (1) SATA SuperMulti LightScribe DVD writer ΝΑΙ   

 Λοιπά χαρακτηριστικά 

17.  Θύρες USB 2.0 ≥6   

18.  Θύρες USB 3.0 ≥4   

19.  Θύρες PS/2 για πληκτρολόγιο και ποντίκι ΝΑΙ   

20.  Θύρα VGA ΝΑΙ   

21.  Θύρα DisplayPort  NAI   

22.  Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών ΝΑΙ   

23.  Ενσωματωμένη κάρτα ήχου υψηλής πιστότητας ΝΑΙ   

24.  Ενσωματωμένη κάρτα Gigabit Ethernet ΝΑΙ   

25.  Σειριακή θύρα ≥1   

26.  Τροφοδοσία 320W με απόδοση 90% ΝΑΙ   

27.  Υποδοχές επέκτασης για εσωτερικές κάρτες τύπου 
PCI  

≥1   

28.  Υποδοχές επέκτασης για εσωτερικές κάρτες τύπου 
PCIe x1 (πλήρους ύψους) 

≥2   

29.  Υποδοχές επέκτασης για εσωτερικές κάρτες τύπου 
PCIe x16 (πλήρους ύψους) 

≥1   
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Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop PC) 
Αριθμός συστημάτων:  Τέσσερα (4) 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαιτηση 

Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπές σε 
Τεχνικά Φυλλάδια 

ή/και Σχόλια 

30.  Πιστοποίηση αποδοτικότητας ενέργειας ENERGY 
STAR 

ΝΑΙ   

31.  Πιστοποιήσεις και δηλώσεις συμμόρφωσης του 
προσφερόμενου συστήματος στο σύνολό του 
σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (EMC, SAFETY, 
ENERGY USE, ROHS) 

ΝΑΙ   

32.  Διαχείριση ασφάλειας: 
έλεγχος εγγραφής/εκκίνησης αφαιρούμενων μέσων, 
κωδικός εκκίνησης (μέσω BIOS), κωδικός ρύθμισης 
(μέσω BIOS) 

NAI   

 Παρελκόμενα 

33.  Λειτουργικό σύστημα    

34.  Microsoft Windows 7 Professional (Ελληνικά) 64bit ΝΑΙ   

35.  Συμμόρφωση του προσφερόμενου συστήματος με τον 
«Κανόνα Προέλευσης» (Rule of Origin) του 
προγράμματος ENPI (Α.3 της Διακήρυξης) 

ΝΑΙ   

36.  Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα πρέπει να είναι κατ’ 
ελάχιστον συμβατοί, με βάση τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή, με τα ακόλουθα λειτουργικά 
συστήματα: MS Windows 8 Professional, MS 
Windows 7 Professional, Suse Linux Enterprise 
Desktop 11 

ΝΑΙ   

 Εγγυήσεις 

37.  Εγγύηση on site τρία χρόνια από τον κατασκευαστή 
τόσο για τα μέρη τα οποία το απαρτίζουν όσο και για 
την εργασία. 

ΝΑΙ   

 Οθόνες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 
Αριθμός οθονών:  Τέσσερις (4) 

38.  Τύπος οθόνης LED Backlit LCD ΝΑΙ   

39.  Ίδιου κατασκευαστή με τους προσφερόμενους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

ΝΑΙ   

40.  Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος) ≥ 20”   

41.  Ανάλυση 1600x900 ΝΑΙ   

42.  Φωτεινότητα ≥250cd/m2   

43.  Αντίθεση (static) ≥ 1000:1   

44.  Αντίθεση (dynamics) ≥ 3000000:1   

45.  Απόκριση ≤5ms   

46.  Σύνδεση VGA ΝΑΙ   

47.  Σύνδεση DVI-D NAI   

48.  Πιστοποίηση αποδοτικότητας ενέργειας ENERGY 
STAR 

ΝΑΙ   
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Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop PC) 
Αριθμός συστημάτων:  Τέσσερα (4) 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαιτηση 

Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπές σε 
Τεχνικά Φυλλάδια 

ή/και Σχόλια 

49.  Συμμόρφωση  με τον «Κανόνα Προέλευσης» (Rule of 
Origin) του προγράμματος ENPI (Α.3 της 
Διακήρυξης) 

ΝΑΙ   

50.  Πιστοποιήσεις και δηλώσεις συμμόρφωσης του 
προσφερόμενου συστήματος σύμφωνα με διεθνή 
πρότυπα 

ΝΑΙ   

 Εγγυήσεις 

51.  Εγγύηση on site τρία χρόνια από τον κατασκευαστή 
τόσο για τα μέρη τα οποία το απαρτίζουν όσο και για 
την εργασία. 

ΝΑΙ   

 
 

A.5 Διάρκεια Έργου - Χρονοδιάγραμμα 

 
Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 2 (δύο) μήνες. Προσφορά που αναφέρει σαν χρόνο 
ολοκλήρωσης του έργου, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 2 μήνες, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προσφέρουν και μικρότερο συνολικό χρόνο υλοποίησης 
του έργου από τους 2 μήνες.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  B |  ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

B.1 Τίμημα 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα 
δύο ευρώ και τριών λεπτών «3.252,03» €» πλέον ΦΠΑ που είναι σήμερα 23% δηλαδή 
επτακόσια σαράντα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (747,97 €). Σύνολο τέσσερις 
χιλιάδες Ευρώ (4.000,00 €). 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του “MED-ROUTE – Mediterranean 
Route for Tourism and Culture” 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ. 

Στις τιμές περιλαμβάνονται φόροι, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση. 

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, 
κρυφά κόστη κ.λπ. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος των υπηρεσιών, που 
αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές. 

Οικονομικές Προσφορές με συνολική έκπτωση μεγαλύτερη από το 10% του συνολικού 
προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού του έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) κρίνονται 
ιδιαίτερα χαμηλές και ελλείψει σαφούς και αναλυτικής τεκμηρίωσης δύναται να απορριφθούν. 
Η εν λόγω τεκμηρίωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε χωριστή ενότητα στην προσφορά του 
υποψήφιου αναδόχου και θα πρέπει να βασίζεται σε σχετικά στοιχεία του συνόλου του 
φακέλου της προσφοράς. Η όποια έκπτωση πέραν του 10% του συνολικού 
προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού του έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα πρέπει 
εκτός των άλλων, κατ’ ελάχιστο, να τεκμηριώνεται με βάση τα ακόλουθα σημεία (σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 και του Άρθρου 55 Οδηγία 2004/18/ΕΚ):  

i. τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των 
υπηρεσιών, τεκμηριώνοντας σαφώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης 
μεθόδου (ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία) και τα επιμέρους κέντρα κόστους, τα οποία 
τη διαφοροποιούν, καθώς επίσης και τους συγκεκριμένους λόγους, για τους οποίους 
οδηγεί σε σημαντική μείωση συνολικού κόστους πέραν του προβλεπόμενου.  

ii. τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την εκτέλεση των έργων, την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή 
των υπηρεσιών, παραθέτοντας συγκεκριμένα αναλυτικά στοιχεία (ποσοτικά και 
ποιοτικά), τα οποία πιστοποιούν τις όποιες οικονομίες κλίμακας υφίστανται, καθώς 
επίσης και λοιπές προϋποθέσεις, οι οποίες οδηγούν σε εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες 
εκκίνησης και υλοποίησης του προκηρυσσόμενου έργου.  

iii. την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο 
προσφέρων, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αιχμής που διαφοροποιούν και διακρίνουν 
την προσφορά του και διασφαλίζουν το οικονομικό των προσφερόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών.  

iv. την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας 
που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής. 

v. την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 

Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού 
δύναται να ζητήσει εγγράφως τις όποιες πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τα ανωτέρω 
στοιχεία τεκμηρίωσης, καθώς και για το σύνολο της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου, 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το αποδεκτό ή μη της ιδιαίτερα χαμηλής οικονομικής 
προσφοράς. 

Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών, η αδυναμία των υποψήφιων 
αναδόχων να τεκμηριώσουν πλήρως και με απόλυτη σαφήνεια τα ανωτέρω ελάχιστα 
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απαιτούμενα κριτήρια, θα οδηγήσει αυτομάτως στην απόρριψη των προσφορών τους. 

 

 

B.2 Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει εφ’ άπαξ με την παράδοση και 
εγκατάσταση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων. 

 

B.3 Ισχύς Προσφορών 

Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες, αρχής γενομένης 
από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

B.4 Παραλαβή – Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών 

B.4.1 Τρόπος Λήψης των Εγγράφων του Διαγωνισμού 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προμηθευτούν το τεύχος προκήρυξης από την έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής, και η παραλαβή τους γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier. Στην 
περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία 
απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης.  

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να κατεβάσουν το τεύχος προκήρυξης και από τον δικτυακό 
τόπο της Αναθέτουσας αρχής (www.rdfcm.gr)  ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
www.pkm.gov.gr . Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει 
την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες.  

 

B.4.2 Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 11/1/2013 και ώρα 14:00 στο 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, γραφείο 9, 
1ος όροφος, καθημερινά από 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. 

 

B.4.3 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν: 

I. Με απευθείας παράδοση 

II. Μέσω ΕΛΤΑ 

III. Μέσω COURIER 

Στις περιπτώσεις ΙΙ και ΙΙΙ το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας δεν φέρει 
καμία ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση των προσφορών. 

 

B.4.4 Τρόπος Σύνταξης Προσφορών 

Οι Προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε ένα (1) αντίτυπο, 
δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς 
όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφόσον αυτοί δεν 
μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική. Εκτός από τα 
δακτυλογραφημένα αντίτυπα η Προσφορά κατατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή σε ευρέως 
διαδεδομένο μαγνητικό μέσο (μόνο η Τεχνική Προσφορά), εντός του υποφακέλου που φέρει 
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την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

Στο φάκελο κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα. 

• Ο πλήρης τίτλος της Διακήρυξης. 

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. 

Μέσα στο φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την Προσφορά στοιχεία 
και συγκεκριμένα: 

1. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο 
υποφάκελο που φέρει την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ". 

2. Τα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο 
υποφάκελο που φέρει την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

3. Τα οικονομικά στοιχεία της Προσφοράς, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο 
υποφάκελο που φέρει την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".  

Οι παραπάνω υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

 

B.4.5 Περιεχόμενα Υποφακέλων 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
Ο φάκελος των δικαιολογητικών περιέχει τα εξής:  

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 200 € 

2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν. 

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 

• δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 
118/2007, 

• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 

• είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της 
περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 

• είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 
του Π.Δ. 118/2007, 

• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στη περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 
του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 

3. Δήλωση ορισμού Αντικλήτου. 

4. Εφόσον οι Προσφέροντες συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

5. Στοιχεία του/των προσφέροντος/ντων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του 
αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). 

6. Για τη περίπτωση των νομικών προσώπων:  

• Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής τους. 

• Περιγραφή οικονομικών μεγεθών τους (ίδια κεφάλαια, κύκλος εργασιών και κέρδη 
κατά τα τελευταία 3 έτη, ισολογισμός τριών τελευταίων ετών κ.λπ.). 
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• Περιγραφή του απασχολούμενου προσωπικού τους (αριθμός απασχολουμένων ανά 
ειδικότητα, εκπαίδευση, κ.λπ.). 

7. Περιγραφή της υποδομής τους (κτίρια, τεχνική υποδομή, κ.λπ.). 

8. Για τη περίπτωση των φυσικών προσώπων: 

• Περιγραφή της υποδομής που θα χρησιμοποιήσουν κατά την υλοποίηση του έργου. 

• Ορισμός του project leader της ομάδας. 

• Ορισμός της ομάδας έργου, με υποχρέωση να μην τροποποιηθεί για όλο το χρονικό 
διάστημα ολοκλήρωσης του έργου. Επίσης θα επισυνάπτεται πίνακας με την 
ειδικότητα των μελών και την εμπειρία τους. 

9. Κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων που εκτέλεσε. Ο κατάλογος των έργων 
πρέπει να έχει την εξής μορφή: 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(euro) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

       

10. Κάθε άλλο στοιχείο που να τεκμηριώνει την επάρκεια και εμπειρία του προσφέροντος για 
την εκπόνηση του έργου. 

Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί του 
συνόλου των δικαιολογητικών. Η Επιτροπή θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης όλων των υποψηφίων αναδόχων. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν δικαιούται στο πλαίσιο των διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της 
προσφοράς του. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να συνταχθεί με τον ίδιο τρόπο, δομή, τάξη και αρίθμηση που 
έχει συνταχθεί το Παράρτημα Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης.  

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να δοθεί και σε μαγνητικό μέσο, το οποίο θα εμπεριέχεται 
στο σφραγισμένο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.  

Η αρμόδια Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και εφόσον 
παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να συμπληρώσουν τις παραπάνω 
πληροφορίες ή να παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις και οι Προσφέροντες υποχρεούνται, 
στην περίπτωση αυτή, να τα συμπληρώσουν ή να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις μέσα 
σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
Ο Φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει τη συμπλήρωση του κάτωθι πίνακα: 

Α/Α 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

(ΕΥΡΩ) 

1 4 μονάδες υπολογιστή   

2 4 οθόνες   
ΣΥΝΟΛΟ   

όπως επίσης και τη συνολική οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία 
διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Η Οικονομική 
Προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα. 
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B.5 Αποσφράγιση 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την 14/1/2013 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, 
Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, γραφείο 4, 1ος όροφος. 
 

 

B.6 Τρόπος Αξιολόγησης 

Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά και με βάση τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ. 
 

 

B.7 Τροποποίηση Σύμβασης – Επέκταση Αντικειμένου 

Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, με την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
εγκρίσεων και σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007, δικαιούται να ζητήσει από τον 
Ανάδοχο συμπληρωματικές υπηρεσίες από τις προβλεπόμενες στην παρούσα, στην 
περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της 
Αναθέτουσας Αρχής, ή γεγονότων, και ο Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται στην 
υλοποίηση του συμπληρωματικού αυτού έργου σε χρόνο και με τρόπο που θα συμφωνηθεί 
από κοινού και με κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφερόμενου για ίδιες ή παρόμοιες 
υπηρεσίες. 
 

 

B.8 Γενικοί Όροι 
 

B.8.1 Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση 

Απαγορεύεται η από τον ανάδοχο υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα 
υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. 
 

B.8.2 Περίπτωση Ακύρωσης 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας δεν φέρει καμία ευθύνη για την 
περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ   |  ΜΕΘΟΔΟΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
 

Γ.1  Τεχνική Αξιολόγηση 

 

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται από την Ειδική Επιτροπή. Πριν από την τελική 
βαθμολόγηση των κριτηρίων της Τεχνικής Προσφοράς, οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν να 
απαντήσουν σε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής, είτε εγγράφως είτε 
στα πλαίσια ειδικής παρουσίασης – συνέντευξης, η οποία θα ζητηθεί εγκαίρως και εγγράφως 
από την Επιτροπή. 

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την κατακύρωση της συμφερότερης προσφοράς, έχουν 
ως εξής: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Συντελεστής 
Βαρύτητας 

1. Κριτήριο ΒΑ: Συμφωνία των προσφερόμενων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών με τις τεχνικές προδιαγραφές 70% 

2. Κριτήριο ΒΒ: Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και υπηρεσίες επίδειξης 10% 

3. 

Κριτήριο ΒΓ: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, 
ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση (after sales 
support), τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή, 
εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών  

20% 

 Σύνολο 100% 

 

Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 
ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς, όταν 
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. 

Η συνολική βαθμολογία (Βτ) των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης της Προσφοράς εξάγεται ως 
άθροισμα των επιμέρους γινομένων της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου επί τον αντίστοιχο 
συντελεστή βαρύτητας. 

Για τη συνολική τεχνική βαθμολόγηση των προσφορών εφαρμόζεται ο τύπος: 

ΒΤ = ΒΑ + ΒΒ + ΒΓ 

όπου:  

ΒΤ   =  Η Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς 

ΒΑ  =  Η Βαθμολογία της συμφωνίας των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπολογιστών  

  με τις τεχνικές προδιαγραφές 

ΒΒ  =  Η Βαθμολογία των Υπηρεσίων εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και  

   υπηρεσίες επίδειξης 

ΒΓ  =  Η Βαθμολογία της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας, ποιότητας της  

   εξυπηρέτησης μετά την πώληση (after sales support), τεχνικής βοήθειας εκ  
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   μέρους του προμηθευτή, εξασφάλισης ύπαρξης ανταλλακτικών 

 

Γ.2  Οικονομική Αξιολόγηση 

 

Για τη συγκριτική βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και 
δεν θα απορριφθούν σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, η Επιτροπή 
διαμορφώνει το συνολικό προσφερόμενο κόστος κάθε προσφοράς, το οποίο ορίζεται από τον 
τύπο: 

 

ΒΚ    =    ΚΠ  

 

όπου      

ΒΚ  = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς 
ΚΠ = το συνολικό κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

 

Γ.3  Ολοκλήρωση Αξιολόγησης 

 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η 
Επιτροπή κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού 
βαθμού: 

 

Β = 0,90 Χ (ΒΤ / ΒΜΑΧ) + 0,10 Χ (ΒΜΙΝ/ ΒΚ) 

 

όπου: 

Β  = ο τελικός βαθμός της προσφοράς 
ΒΤ  = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου  
ΒΜΑΧ  = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 
ΒΚ  = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς 
ΒΜΙΝ  = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς 
 

Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο 
βαθμό Β, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

 

------------------------------------------------ 
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