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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                                                                                                         E.13.OΔ-1.2 

 
 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Πρόεδρος του Δ.Σ του ΠΤΑ Κρήτης 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87). 
2. Τις διατάξεις του Ν.2218/94 (Κεφ. Β' περί Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης) όπως 

τροποποιήθηκε και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 56 όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 12, παρ. 6 του Ν. 3074/2002. 

3. Τον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης των ΠΤΑ της χώρας (ΦΕΚ 78 /4-2-98) και 
ειδικότερα του άρθρου 21, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν  40608/2001 απόφαση 
του ΥΠΕΣΔΔΑ. 

4. Το υπ’ αριθ. Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)» (ΦΕΚ Α/150/10-
07), το οποίο εφαρμόζεται συμπληρωματικά και όπου αυτό χωρεί και δεν έρχεται σε 
αντίθεση με τον άνω κανονισμό. 

5. Τη με αριθ. 35130/739 (ΦΕΚ Β 1291/11-08-2010) Υ.Α. για τον ορισμό των χρηματικών 
ποσών του αρθ. 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95. 

6. Το με αριθ. πρωτ. ΠΤΑ 1667/07-05-2013 Τ.Δ.Ε  «Προβολή και προώθηση κρητικών 
προϊόντων διατροφής ( Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας) του Ειδικού Αναπτυξιακού 
Προγράμματος Κρήτη- Πράσινη Ανάπτυξη της ΣΑΕΠ 402 με Κ.Α 2010ΕΠ40200006. 

7. Το με αρ. πρωτ. ΠΤΑ 538/21-02-2013 έγγραφο του «Κρητικού Συμφώνου Ποιότητας». 
8. Την με αριθμ. 4.γ.89/21.2.2013 Απόφαση του Δ.Σ του Π.Τ.Α για την ανάληψη από το ΠΤΑ 

του έργου «Προβολή και προώθηση κρητικών προϊόντων διατροφής ( Κρητικό Σύμφωνο 
Ποιότητας) του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Κρήτη- Πράσινη Ανάπτυξη της 
ΣΑΕΠ 402 με Κ.Α 2010ΕΠ40200006.  

9. Την αριθ. πρωτ. 40154/14884/19-04-2013  (αρ. πρωτ. ΠΤΑ 1574/29-04-2013) έγκριση 
διάθεσης πίστωσης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

10. Την αριθ. πρωτ. ΠΤΑ 1545/26-04-2013 εισήγηση του Ι.Τ.Ε-Ι.Π  για προμήθεια εξοπλισμού . 
11. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. 
12. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, για το υποέργο «Προμήθεια εξοπλισμού» (6ο Υποέργο) του 
‘Έργου «Προβολή και προώθηση κρητικών προϊόντων διατροφής ( Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας) 
του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Κρήτη- Πράσινη Ανάπτυξη της ΣΑΕΠ 402 με Κ.Α 
2010ΕΠ40200006,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης σαράντα τριών χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ 
και σαράντα τριών λεπτών (43.089,43 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (23%), ήτοι συνολικής 
δαπάνης πενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (53.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  σύμφωνα με 
τους αναλυτικούς όρους της προκήρυξης  που περιγράφονται στα παραρτήματα Α’, Β’ και Γ’, τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Τμήμα Γ. 
 

 
Ηράκλειο, 13/05/2013   
Αρ. Πρωτ.: 1545     
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Ο διαγωνισμός θα γίνει την  23η Μαΐου 2013, ημέρα Πέμπτη  , ώρα 11:00 π.μ. στο Περιφερειακό 
Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης στο Ηράκλειο, ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 
 
Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την 20η Μαΐου 2013, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ. στην 
παραπάνω διεύθυνση. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, 
είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή 
διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού/ Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται 
αποδεκτές. 
Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και 
ώρα. 
Δεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται μέσω: 

• ΕΛΤΑ 
• Εταιριών Ταχυμεταφορών (courier)  
• Εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων.  

Όσες Προσφορές υποβληθούν με τους παραπάνω τρόπους, θα γίνουν δεκτές μόνο εάν φτάσουν 
στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και παραληφθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης 
της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου 
δεν λαμβάνεται υπόψη. 
Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σε  συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας 
του Διαγωνισμού.  
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, 
που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του 
παρόντος Διαγωνισμού και στη διαχείριση και οικονομική παρακολούθηση έργων 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 
β) Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, που ασχολούνται νόμιμα στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος 
Διαγωνισμού, και στη διαχείριση και οικονομική παρακολούθηση έργων συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή Προσφορά. 
Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα:  

• Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης - ανάθεσης 
της Σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
Σύμβασης. 

• Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε 
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περίπτωση ανάδειξής τους ως Ανάδοχος, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν 
και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια 
προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε 
παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι 
προσφορές στις οποίες συμμετείχαν. 
 
Αποκλείονται του δικαιώματος να υποβάλλουν προσφορά αυτοί που: 
α) Εις βάρος τους υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, 
για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες.  
β) Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 
αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. 
γ) Έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, βάσει 
απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να 
διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή. 
 
Πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από το 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης. Αρμόδιος υπάλληλος: Εμμανουέλλα Γερογιαννάκη, 
τηλ.: 2810-302492, fax: 2810 220138. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: emma@pta.gr 
 
Τα αιτήματα για το αντικείμενο του έργου υποβάλλονται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 
Κρήτης. Πληροφορίες:  Γεώργιος Παντελάκης,  τηλ.: 2810-302491, fax: 2810 220138 Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο: gepant@pta.gr 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Π.Τ.Α. Κρήτης 
 
 

Σταύρος Αρναουτάκης 
 
Κοινοποίηση 
Εσωτ. Διανομή : 
Δ/ντης  
Τμήμα Β’ 
Τμήμα Γ’ 
Τμήμα Δ’ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α΄ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
                               

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1.1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες,  

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού. Προσφορά 
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

1.2. Οι Προσφορές κατατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο 
που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. 
Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική 
επιστολή (εκτός φακέλου), στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του 
υποψηφίου αναδόχου, που υποβάλλει την προσφορά. 
Όλοι οι φάκελοι (ενιαίος και επί μέρους) των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν 
την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και τυχόν 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του προσφέροντα, καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 
 

Προσφορά 

για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό: «Προμήθεια εξοπλισμού» (6ο Υποέργο) του ‘Έργου «Προβολή και 
προώθηση κρητικών προϊόντων διατροφής ( Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας) του Ειδικού 

Αναπτυξιακού Προγράμματος Κρήτη- Πράσινη Ανάπτυξη της ΣΑΕΠ 402 με Κ.Α 
2010ΕΠ40200006» 

Ημερομηνία Προσφοράς: (ημερομηνία) 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιμέρους 
φακέλους, με τις αντίστοιχες ενδείξεις: 

Α. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» Τα περιεχόμενά του περιγράφονται αναλυτικά 
στην παράγραφο 1.3 και υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα 
αντίγραφο. 
Β. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα περιεχόμενά του περιγράφονται αναλυτικά 
στο Παράρτημα Β’ της παρούσας και πρέπει να είναι ταξινομημένα με τη σειρά που 
ζητούνται και να υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 
Γ. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισμένος επί ποινή 
αποκλεισμού. Περιέχει την Οικονομική Προσφορά των συμμετεχόντων και 
υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 
Η κάθε σελίδα του αντιτύπου που ορίζεται ως πρωτότυπο πρέπει να φέρει, ευκρινώς, τη 
λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και την πρωτότυπη μονογραφή του νομίμου και 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του υποψηφίου αναδόχου. Το περιεχόμενό του είναι 
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επικρατέστερο του περιεχομένου του αντιγράφου, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
τους. 
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, χωρίς ξυσίματα, σβησίματα, 
διαγραφές, προσθήκες, κ.λ.π. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι 
ευκρινώς γραμμένη και πρωτότυπα μονογραμμένη από τον νόμιμο και 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου. 
Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή από τον προσφέροντα όλων των όρων της Προκήρυξης. 

 
 

1.3. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι:                
i. Η επιχείρηση τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 
ii. Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό. 
iii. Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους  

δραστηριότητος. 
iv. Η επιχείρηση είναι ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της. 
v. Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των  συμβατικών της υποχρεώσεων 

όσο και των  υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα. 
vi. Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους, για οποιαδήποτε απόφαση του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του 
διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης του Περιφερειακού ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης. 

vii. Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητούνται από  την Υπηρεσία. 

viii. Το ειδικό επάγγελμά τους και την εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο ή άλλη 
αρμόδια αρχή τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.   

 
1.4. Επισημαίνεται ότι: 
 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δ/ξης δεν 

θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται 
στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια  Επιτροπή.         

 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα  
απορρίπτεται. 

 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους  προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του 
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας 
του διαγωνισμού,  είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 
Διενέργειας μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής. 

 
1.5 Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του 

Διαγωνισμού. Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι φάκελοι των 
Δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η 
αξιολόγησή τους, ανοίγονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, σε τόπο και χρόνο 
που θα κοινοποιηθεί στους υποψηφίους αναδόχους των οποίων τα Δικαιολογητικά και η 
Τεχνική Προσφορά έγιναν αποδεκτά. 
Η διαδικασία της αποσφράγισης θα λάβει χώρα: 
Ημερομηνία: 23/05/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ 
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Τόπος: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης 713 03 
Ηράκλειο Κρήτης 
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν 
υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, σύμφωνα 
με το άρθρο 19, παρ.3 του Π.Δ. 118/2007. 
 

        
2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 
Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα παραδοθεί εντός  ενός (1) μηνός από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον υπό προμήθεια εξοπλισμό  στην  αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής . Η επιτροπή οφείλει μέσα σε 5 εργάσιμες μέρες να διατυπώσει τις απόψεις της. Εφόσον 
παρέλθουν πέντε (5) εργάσιμες μέρες από την παράδοση του υπό προμήθεια εξοπλισμού  χωρίς το 
αρμόδιο όργανο παλαβής  να διατυπώσει εγγράφως παρατηρήσεις προς τον Ανάδοχο, το σύνολο 
του υπό προμήθεια εξοπλισμού θεωρείται αποδεκτό. 
Εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί στις παρατηρήσεις 
αυτές μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών.  
Για την οριστική παραλαβή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής. 
 
4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί μετά την έγκριση και οριστική παραλαβή του συνόλου του 
υπό προμήθεια εξοπλισμού. 
 
5. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα: 

α) Να ανακαλέσει την προκήρυξη και να ακυρώσει το αποτέλεσμα πριν ή μετά την κατακύρωσή 
του, αν συντρέχει παραβίαση κείμενων διατάξεων, η οποία επηρεάζει το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού, εφόσον δεν μπορεί η παραβίαση να επανορθωθεί με εφαρμογή της επόμενης 
περίπτωσης. 

β) Να ακυρώσει εν μέρει και να επαναλάβει τη διαδικασία ή να αναμορφώσει το αποτέλεσμά της, 
αν διαπιστωθεί ότι έγιναν σφάλματα και παραλείψεις που επηρεάζουν το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού. 

γ) Να ακυρώσει το αποτέλεσμα αν ο συναγωνισμός δεν είναι επαρκής. 

δ) Να ανακαλέσει την προκήρυξη αν δεν επιθυμεί πλέον την εκτέλεση της προμήθειας  ή να μην 
εγκρίνει το αποτέλεσμα εάν κριθεί ασύμφορο για τον κύριο της προμήθειας ή να επαναπροκηρύξει  
το διαγωνισμό με τροποποίηση των αρχικών όρων.  
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6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σε αυτόν και κατά της 
διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας 
και ουσίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007, οι οποίες εφαρμόζονται 
αναλόγως. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 
προαναφερομένους δεν γίνονται δεκτές.  Για το παραδεκτό της ένστασης, σύμφωνα με το άρθρο 15 
παρ. 1 και 2 του Π.Δ.118/07, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου 
με το 0,10 επί τις εκατό επί της προϋπολογισμένης αξίας των υπό προμήθεια υπηρεσιών, το ύψος 
του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ.  
 
7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Μετά την ανακοίνωση της κατακυρωτικής απόφασης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία 
ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης. 
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακυρωτική απόφαση, την προκήρυξη και την προσφορά, 
κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης των ειδών, ο 
Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή. 
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα Πέντε  (5) 
ημερών ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, 
προσκομίζοντας: 
 Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση στην περίπτωση 

που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία.  
 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του (φορολογική ενημερότητα).  

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή 
που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

 Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα. 
 
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω εντός της άνω προθεσμίας από την πλευρά 
του αναδόχου, η υπηρεσία προχωρεί σε κατακύρωση της προμήθειας στον συμμετέχοντα με την 
επόμενη συμφερότερη προσφορά.  
 
8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

8.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα 
ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα  θα  συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

8.2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι κατά 
την υπογραφή της σύμβασης να καταθέτουν  εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% 
της συνολικής  αξίας της ανατιθέμενης προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 



 
                                                                                        

 8 

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς 
υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου , δηλαδή θα ισχύει μέχρι 
επιστροφής της στην Τράπεζα. Η εγγυητική αυτή επιστρέφεται με την ολοκλήρωση της 
προμήθειας και την οριστική παραλαβή της. 

 
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β’ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 
«Προμήθεια εξοπλισμού» (6ο Υποέργο) του ‘Έργου «Προβολή και προώθηση κρητικών προϊόντων 
διατροφής ( Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας) του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Κρήτη- Πράσινη 
Ανάπτυξη της ΣΑΕΠ 402 με Κ.Α 2010ΕΠ40200006 
 
Α) ΣΚΟΠΟΣ 
 
Στο πλαίσιο της προσπάθειας της Περιφέρειας Κρήτης για την προβολή του πολιτισμού αλλά και των 
τοπικών προϊόντων της Κρήτης, προβλέπεται η εγκατάσταση πρωτότυπων διαδραστικών 
συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας σε 4 βασικές πύλες εισόδου της Κρήτης: (α) Αεροδρόμιο 
Ηρακλείου, (β) Λιμάνι Ηρακλείου, (γ) Αεροδρόμιο Χανίων και (δ) Λιμάνι Χανίων. Στόχος είναι μέσα 
από αυτά τα συστήματα, οι επισκέπτες του νησιού, κατά την άφιξή τους, να αποκτούν μια πιο 
σφαιρική εικόνα για την Κρήτη, τα προϊόντα και τον πολιτισμό της, αλλά και να δέχονται ποικίλα 
ερεθίσματα τα οποία θα τους κινήσουν το ενδιαφέρον. 
 
Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

Συγκεντρωτικός πίνακας εξοπλισμού: 
Περιγραφή Ποσότητα 
Σταθμός Εργασίας τύπου 1 4 
Σταθμός Εργασίας τύπου 2 10 
TV 55 4 
Touchscreen 55'' 4 
Open frame monitor 12'' 4 
Open frame monitor 15'' 2 
Open frame monitor 22'' 2 
Video Projectors 4 
Camera 4 
Αισθητήρας βάθους 6 
UPS 12 
 
Ο παραπάνω εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη 
συνέχεια. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Α.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
α/α Ποιότητα και όροι προσφερόμενης εγγύησης καλής 

λειτουργίας 
Υποχρεωτική Απαίτηση 

Α.1 

Το σύστημα να συνοδεύεται από καλώδια τροφοδοσίας και  
όλα τα απαιτούμενα καλώδια για τη σύνδεση των 
διαθέσιμων θυρών του 

NAI 

Α.2 

Τα προτεινόμενα συστήματα  πρέπει να είναι 
ΕΠΩΝΥΜΟΥ κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, 
σύγχρονης τεχνολογίας. 

ΝΑΙ 

Α.3 Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο ΝΑΙ 

Α.4 

Το σύστημα να πληροί τις προδιαγραφές Energy Star και 
τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 2006/95/EC, 2004/108/EC,  
1999/5/EC 

ΝΑΙ 

Α.5 

Ο Προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία 
του συστήματος για περίοδο σύμφωνα με την διάρκεια που 
ορίζεται στους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών μετά την 
Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. 
Επιπλέον χρόνος εγγύησης θα αξιολογηθεί θετικά. 

ΝΑΙ 

Α.6 
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητά 
του για την παροχή της εγγύησης (Πιστοποίηση κατά ISO). ΝΑΙ 

Α.7 

Στην Εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να 
περιλαμβάνεται η επί τόπου συντήρησή του και να 
αποδεικνύεται με γραπτή δήλωση του κατασκευαστή. ΝΑΙ 

  Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση   

Α.8 

Για τα Β1.1 και Β1.2, η αποκατάσταση θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη 
στιγμή της αναγγελίας της βλάβης, για τους υπόλοιπους 
πίνακες να αναφερθεί αναλυτικά πώς θα αντιμετωπίζονται 
οι βλάβες 

NAI (να αναφέρεται) 

Α.9 
Τηλεφωνική και ηλεκτρονική υποστήριξη, 24x7, από τον 
κατασκευαστή του εξοπλισμού ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 

Α.10 
Να τεκμηριώνεται αναλυτικά το σχήμα υποστήριξης και ο 
τρόπος λειτουργίας αυτού. 

NAI 

Α.11 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή 
αποστολής εξοπλισμού. NAI 

Α.12 

Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της 
περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω 
τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
(e-mail). 

NAI 

Α.13 

Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με 
παραπομπή σε επίσημα πρωτότυπα (όχι αντίγραφα)  
έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού. 

ΝΑΙ 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

   
  Β.1 Σταθμοί Εργασίας Συνολική Ποσότητα (14) 

     B.1.1 Σταθμός Εργασίας τύπου 1 Η/Υ desktop 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής, σειρά και 
μοντέλο Ναι 

2 Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών 
υπολογιστών  4 

3 Κουτί κεντρικής μονάδας  Mini Tower 
  Λειτουργικό Σύστημα   
4 Windows 7 Pro ή Νεώτερο Ναι 
  Μητρική κάρτα   

5 
Υποστήριξη επεξεργαστή τεχνολογίας INTEL i3, 
i5, i7 3rd Generation ή άλλου ισοδύναμων 
επιδόσεων 

Ναι (να αναφέρεται) 

  Επεξεργαστής   

6 
Τεχνολογίας INTEL Core i7 ή άλλος ισοδύναμων 
ή μεγαλύτερων επιδόσεων (να τεκμηριωθούν οι 
επιδόσεις του) 

Ναι 

7 Συχνότητα ρολογιού επεξεργαστή >=3,4 GHz 
8 Μνήμη cache L2 >= 8MB 
  Κύρια Μνήμη   

9 Προσφερόμενη μνήμη συστήματος DDR3 
SDRAM  >=8 GB 1600MHz 

  Θύρες περιφερειακών συσκευών   
10 PCIe x16 >=2 
11 PCIe x 1 >=1 
12 USB 3.0 >=4 
13 USB 2.0 >=4 
14 Interface SATA III ενσωματωμένο   Ναι 
  Μονάδες σκληρών δίσκων   
15 Αριθμός μονάδων 1 
16 Συνολική χωρητικότητα ανά δίσκο  >=500ΜΒ 32ΜΒ cache 
17 Μέσος χρόνος αναζήτησης  ≤ 8.5ms  
18 Τεχνολογίας SATA III  Ναι 
  Μονάδες οπτικών δίσκων Ναι 

19 DVD Recorder (Να είναι από τις επίσημες 
προτάσεις του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο Ναι 
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μοντέλο) 

  Δικτυακές συνδέσεις   

20 Αριθμός προσαρμογέων 10/100/1000 Mbits/sec 
Ethernet (auto sensing) 1 

21 

Αριθμός προσαρμογέων wifi , PCI express x1, 
omni directional antenna αποσπώμενη RP-SMA, 
Συχνότητα λειτουργίας 2,4GHz έως 5,825GHz, 
standards:IEEE 802.11n/802.11g/802.11b/802.11a 

1 

  Κάρτα Γραφικών   
22 Πυρήνες επεξεργαστή γραφικών (GPU) >=384 
23 Μνήμη κάρτας γραφικών όχι διαμοιραζόμενη  >=1GB  
24 Συχνότητα  μνήμης >=2,5GHz 

25 Υποστηριζόμενες τεχνολογίες DirectX 11, CUDA, PhysX, 
3DVision 

26 Έξοδοι Display Port, DVI - I,HDMI NAI 
   Οθόνη – Πληκτρολόγιο - Κάρτα ήχου.   

27 

Έγχρωμη οθόνη γραφικών του ίδιου 
κατασκευαστή με τον Η/Υ, επίπεδη, TFT, 
τουλάχιστον 8ms response time, contrast ratio 2 
million:1, brightness τουλάχιστον 300cd/m2, 1920 
x 1200 @60Hz , γωνίες θέασης τουλάχιστον 178ο / 
178ο  , IPS Panel. 

>= 21’’ 

28 Είσοδος Σήματος: D-Sub, DVI-D Ναι 

29 Πιστοποιήσεις: Energy Star 5.1, EPEAT Gold, 
TCO 5.2 CECP   

30 

Πληκτρολόγιο (τουλάχιστο 104 πλήκτρων) 
συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη 
αποτύπωση ελληνικών και λατινικών 
χαρακτήρων. 

Ναι 

31 Ποντίκι έξι πλήκτρων laser Ναι 
32 Κάρτα ήχου Ναι 
  Άλλα χαρακτηριστικά   
33 Δυνατότητα ανίχνευσης παραβίασης του Η/Υ  Ναι 

34 
Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση 
τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών 

Ναι 

35 Να αναφερθούν τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 
9001 της κατασκευάστριας εταιρείας Ναι 

36 

Να αναφερθούν τα πιστοποιητικά που 
αποδεικνύουν ότι το προσφερόμενο σύστημα 
πληροί τις προδιαγραφές Energy Star 5.2, EPEAT, 
CE, TUV, CECP,WEEE 

Ναι 

  Εγγύηση   
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37 Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση 
τουλάχιστον Πέντε έτη (5) Ναι 

38 
Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς 
όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-
ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

  

39 

Όλα τα μέρη που συνθέτουν το παραπάνω 
σύστημα (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, κεντρική 
μονάδα) θα πρέπει να είναι του ιδίου διεθνώς 
αναγνωρισμένου κατασκευαστή. 

Ναι 

   B.1.2 Σταθμός Εργασίας τύπου 2 Η/Υ desktop 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής, σειρά και 
μοντέλο Ναι 

2 Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών 
υπολογιστών  10 

3 Κουτί κεντρικής μονάδας  Small Form Factor (SFF) 
  Λειτουργικό Σύστημα   
4 Microsoft Windows 7 Pro 64bit (ENG) Ναι 
  Μητρική κάρτα   

5 
Υποστήριξη επεξεργαστή τεχνολογίας INTEL i3, 
i5, i7 3rd Generation ή άλλου ισοδύναμων 
επιδόσεων 

Ναι (να αναφέρεται) 

  Επεξεργαστής   

6 
Τεχνολογίας INTEL Core i7 ή άλλος ισοδύναμων 
ή μεγαλύτερων επιδόσεων (να τεκμηριωθούν οι 
επιδόσεις του) 

Ναι 

7 Συχνότητα ρολογιού επεξεργαστή >=3,4 GHz 
8 Μνήμη cache L2 >= 8MB 
  Κύρια Μνήμη   

9 Προσφερόμενη μνήμη συστήματος DDR3 
SDRAM  >=8 GB 1600MHz 

  Θύρες περιφερειακών συσκευών   
10 PCIe x16 μισού ύψους >=2 
11 USB 3.0 >=4 
12 USB 2.0 >=4 
13 Interface SATA III ενσωματωμένο   Ναι 
  Μονάδες σκληρών δίσκων   
14 Αριθμός μονάδων 1 
15 Συνολική χωρητικότητα ανά δίσκο  >=500GB 32ΜΒ cache 
16 Μέσος χρόνος αναζήτησης  ≤ 8.5ms  
17 Τεχνολογίας SATA III  Ναι 
  Μονάδες οπτικών δίσκων Ναι 
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18 
DVD Recorder 8x +/-RW (Να είναι από τις 
επίσημες προτάσεις του κατασκευαστή για το 
συγκεκριμένο μοντέλο) 

Ναι 

  Δικτυακές συνδέσεις   

19 Αριθμός προσαρμογέων 10/100/1000 Mbits/sec 
Ethernet (auto sensing) 1 

20 

Αριθμός προσαρμογέων wifi , PCI express x1 - 
low profile, omni directional antenna 
αποσπώμενη RP-SMA, Συχνότητα λειτουργίας 
2,4GHz έως 5,825GHz, standards: IEEE 
802.11n/802.11g/802.11b/802.11a 

1 

  Κάρτα Γραφικών   

21 Μνήμη κάρτας γραφικών όχι διαμοιραζόμενη  
(GDDR5/DDR3) >=1GB  

22 Συχνότητα  μνήμης  >=800 MHz 
23 Υποστηριζόμενες τεχνολογίες DirectX 11, OpenGL, 3D vision 
24 Έξοδοι Display Port και DVI - I NAI 
  Πληκτρολόγιο - Κάρτα ήχου.   

25 

Πληκτρολόγιο (τουλάχιστο 104 πλήκτρων) 
συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη 
αποτύπωση ελληνικών και λατινικών 
χαρακτήρων. 

Ναι 

26 Ποντίκι έξι πλήκτρων laser Ναι 
27 Κάρτα ήχου Ναι 
  Άλλα χαρακτηριστικά   
28 Δυνατότητα ανίχνευσης παραβίασης του Η/Υ  Ναι 

29 
Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση 
τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών 

Ναι 

30 Να αναφερθούν τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 
9001 της κατασκευάστριας εταιρείας Ναι 

31 

Να αναφερθούν τα πιστοποιητικά που 
αποδεικνύουν ότι το προσφερόμενο σύστημα 
πληροί τις προδιαγραφές Energy Star 5.2, EPEAT, 
CE, TUV, CECP,WEEE 

Ναι 

  Εγγύηση   

32 Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση 
τουλάχιστον πενταετή (5) Ναι 

33 
Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς 
όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-
ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ναι 

34 

Όλα τα μέρη που συνθέτουν το παραπάνω 
σύστημα (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, κεντρική 
μονάδα) θα πρέπει να είναι του ιδίου διεθνώς 
αναγνωρισμένου κατασκευαστή. 

Ναι 
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   Β.2 Video Projectors Συνολική Ποσότητα (4) 

     B.2.1   VP 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Αριθμός προσφερόμενων συσκευών 4 
  Προβολή   
2 Φωτεινότητα >=3200 Ansi Lumen 
3 Λόγος Αντίθεσης 2300:1 ή καλύτερος Ναι 
4 Εγγενής Ανάλυση 1280 x 800p 
5 Λόγος διαστάσεων 16:9 
6 Ομοιομορφία 80% ή καλύτερο 
7 Διόρθωση Keystone +40ο / -35ο ή καλύτερο 
8 Λόγος απόστασης/πλάτους (throw ratio) =<0,3 
9 Δυνατότητα 3D Ναι 
  Συνδεσιμότητα   
10 Υποδοχή D-Sub (analog/componet) >=2 
11 Υποδοχή D-Sub 15 pin >=1 

12 Υποδοχή RCA σύνθετου σήματος βίντεο για σήμα 
CVBS >=1 

13 Υποδοχή S-Video 4 ακίδων για σήμα Y/C >=1 
14 Θύρες USB-Α >=1 
15 Θύρες USB-Β >=1 
16 Ασύρματη Λειτουργικότητα (WiFi) Προαιρετικά 

17 Mini στερεοφωνική υποδοχή 3,5 mm για είσοδο 
ήχου >=1 

18 Mini στερεοφωνική υποδοχή 3,5 mm για έξοδο 
ήχου >=1 

19 Υποδοχή Rj45 για δικτύωση Ναι 
20 Υποδοχή HDMI 1.3 (συμβατές με HDCP) >=1 

21 Υποδοχή RS232 D-sub 9 ακίδων για ενσύρματο 
τηλεχειρισμό προβολέα από υπολογιστή >=1 

22 Υποδοχή DC 12V για τον έλεγχο ηλεκτρικής 
οθόνης προβολής Προαιρετικά 

  Συνδεσιμότητα Βίντεο   

23 Είσοδος σύνθετου σήματος / S-Video 
NTSC [J, M, 4.43, PAL (B, D, G, H, 
I, M, N, Nc, 60), SECAM (B, D, G, 
K, K1, L) 

24 Είσοδός HDMI και Component (μέσω VGA) 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p 
  Διάφορα   
25 Λάμπα (σε κανονική λειτουργία) >=2500h 



 
                                                                                        

 15 

26 Επιπλέον συμβατή ανταλλακτική λάμπα του 
ίδιου κατασκευαστή >=2 

27 Ήχος  Ενσωματωμένα Ηχεία 
28 Θόρυβος (σε κανονική λειτουργία) =<39db 
29 Διαστάσεις Να αναφέρονται 
30 Θερμοκρασία Λειτουργίας =<50C >=350C 
31 Υγρασία >=80% 
  ΕΓΓΥΗΣΗ   

32 Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση 
τουλάχιστον τριετή (3) ΝΑΙ 

33 
Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς 
όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-
ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΝΑΙ 

     
Β.3 Οθόνες μεγάλου μεγέθους / Οθόνες Αφής / 

Οθόνες προβολής Συνολική Ποσότητα (16) 

     Β.3.1 Οθόνη 55"      

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

  Γενικά   
1 Αριθμός προσφερόμενων συσκευών 4 

2 
Η προσφερόμενη συσκευή να είναι διεθνώς 
αναγνωρισμένου κατασκευαστή Ναι 

3 Τύπος Led 
4 Χρώμα Να αναφερθεί 
5 Διαγώνιος 55" 
  Βίντεο   
6 Τεχνολογία Led Ναι 
7 Εγγενής Ανάλυση 1920 x 1080 
8 Συχνότητα Ανανέωσης  >=200 Hz 
9 Λόγος Διαστάσεων  16:9 
10 Συμβατότητα με HDCP Ναι 
11 Τεχνολογία 3D Ναι 

12 
Αναπαραγωγή από USB (Βίντεο, Μουσική, 
Φωτογραφίες) Ναι 

13 Υποστηριζόμενες αναλύσεις 
1080/60p, 720/60p, 1080/60i, 
480/60p, 1080/24p, 480/60i  

  Δέκτης   
14 Ψηφιακός Δέκτης DVB - T Ναι 
15 Καλωδιακός Δέκτης (DVB-C) Ναι 
16 Κωδικοποίηση ψηφιακού σήματος MPEG4/MPEG2 
  Ήχος   



 
                                                                                        

 16 

17 Ηχεία >=2 
18 Subwoofer ενσωματωμένο Επιθυμητό 
19 Λειτουργία Surround Ναι 
20 Συνολική ισχύς εξόδου Να αναφέρεται 
21 Χειριστήρια ήχου Ναι 
  Συνδεσιμότητα   

22 HDMI 
Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

23 USB 
Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

24 Component 
Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

25 Composite 
Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

26 VGA (D -Sub) 
Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

27 Είσοδος Ήχου 
Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

28 Έξοδος Ήχου 
Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

29 Ασύρματη Δικτύωση Ναι 
30 Δίκτυο DLNA Ναι 

31 Ethernet (RJ45) 
Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

32 Ενεργειακή κλάση  Να αναφέρεται   
  Διάφορα   
33 Τηλεχειριστήριο Ναι 

34 
Γλώσσα μενού τουλάχιστον Αγγλικά και 
Ελληνικά Ναι 

35 ISOFIX για ανάρτηση σε κάθετη επιφάνεια Ναι 
  Εγγύηση   

36 
Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση 
τουλάχιστον διετή (2) Ναι 

37 

Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς 
όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-
ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ναι 

     B.3.2 Οθόνη Αφής 55" (Πολλαπλών σημείων)   

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

  Γενικά   
1 Αριθμός προσφερόμενων συσκευών 4 

2 Η προσφερόμενη συσκευή να είναι διεθνώς 
αναγνωρισμένου κατασκευαστή Ναι 
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3 Τύπος LED 
4 Χρώμα Να αναφέρεται   
5 Διαγώνιος 55" 
  Βασικά Χαρακτηριστικά   
6 Φωτεινότητα >=500cd/m2 
7 Αντίθεση >=5000:1 

8 Χρόνος απόκρισης εικονοστοιχείου (response 
time) =<8ms 

9 Λόγος Διαστάσεων  16:9 
10 Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετα) >=178ο/178ο 
11 Τεχνολογία 3D Ναι 
12 Σημεία Αφής (ταυτόχρονα) >=2 
13 Γυαλί προστασίας  4 mm 
  Υποστηριζόμενες αναλύσεις   

14 Με σύνδεση σε υπολογιστή 

640x480, 800x600, 1024x768, 
1280x768, 1280x800, 1280x1024, 
1360x768, 1366x768, 1440x900, 
1600x1200,1920x1080,1920x1200 

15 Με σύνδεση σε πηγή video 480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 
1080p 

  Συνδεσιμότητα   

16 DVI - D Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

17 Ethernet (RJ45) Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

18 VGA (D -Sub in) Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

19 VGA (D -Sub out) Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

20 VGA (D -Sub) Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

21 RS 232 (D-Sub 9) Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

22 Είσοδος  Ήχου (3,5mm) Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

23 USB B-Type Να αναφερθεί η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

24 HDMI Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

25 Component Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

  Διάφορα   
33 Ενσωματωμένα δύο ηχεία >=7W / ηχείο 
34 Κατανάλωση ενέργειας  Να αναφέρεται   
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35 Δυνατότητα για ανάρτηση σε κάθετη επιφάνεια 
(VESA MOUNT) Ναι 

  Εγγύηση   

36 Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση 
τουλάχιστον διετή (2) Ναι 

37 
Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς 
όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-
ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ναι 

     Β.3.3 Οθόνη Αφής 22"     

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

  Γενικά   
1 Αριθμός προσφερόμενων συσκευών 2 

2 Η προσφερόμενη συσκευή να είναι διεθνώς 
αναγνωρισμένου κατασκευαστή Ναι 

3 Τύπος LCD 
4 Χρώμα Να αναφέρεται  
5 Διαγώνιος 22" 
  Βασικά Χαρακτηριστικά   
6 Φωτεινότητα >=270c/m2 
7 Αντίθεση >=1000:1 

8 Χρόνος απόκρισης εικονοστοιχείου (response 
time) =<5ms 

9 Λόγος Διαστάσεων  16:10 
10 Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετα) >=170ο/160ο 
11 Λειτουργία με Αφή (touch) Ναι 
  Υποστηριζόμενες αναλύσεις   
12 Με σύνδεση σε υπολογιστή 1680x1050 (native) 
  Συνδεσιμότητα   

13 VGA Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

14 DVI Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

15 USB Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

  Διάφορα   
18 Κατανάλωση ενέργειας  Να αναφέρεται   
  Διαπερατότητα του φίλτρου αφής (ASTM D1003) >=92%  

19 Ανοιχτού πλαισίου για τοποθέτηση σε ειδική 
κατασκευή (open frame) Ναι 

20 Δυνατότητα για ανάρτηση σε κάθετη επιφάνεια 
(VESA MOUNT) Ναι 

  Εγγύηση   
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21 Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση 
τουλάχιστον διετή (2) Ναι 

22 
Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς 
όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-
ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ναι 

     Β.3.4 Οθόνη Αφής 15"     

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

  Γενικά   
1 Αριθμός προσφερόμενων συσκευών 2 

2 Η προσφερόμενη συσκευή να είναι διεθνώς 
αναγνωρισμένου κατασκευαστή Ναι 

3 Τύπος LCD 
4 Χρώμα Να αναφέρεται   
5 Διαγώνιος 15" 
  Βασικά Χαρακτηριστικά   
6 Φωτεινότητα >=230c/m2 
7 Αντίθεση >=500:1 

8 Χρόνος απόκρισης εικονοστοιχείου (response 
time) =<14,5ms 

9 Λόγος Διαστάσεων  4:3 
10 Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετα) >=140ο/115ο 
11 Λειτουργία με Αφή (touch) Ναι 
  Υποστηριζόμενες αναλύσεις   
12 Με σύνδεση σε υπολογιστή 1024x768 (native) 
  Συνδεσιμότητα   

13 VGA Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

14 DVI Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

15 USB Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

  Διάφορα   
18 Κατανάλωση ενέργειας  Να αναφέρεται   
  Διαπερατότητα του φίλτρου αφής (ASTM D1003) >=92%  

19 Ανοιχτού πλαισίου για τοποθέτηση σε ειδική 
κατασκευή (open frame) Ναι 

20 Δυνατότητα για ανάρτηση σε κάθετη επιφάνεια 
(VESA MOUNT) Ναι 

  Εγγύηση   

21 Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση 
τουλάχιστον διετή (2) Ναι 
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22 
Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς 
όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-
ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ναι 

     
Β.3.5 Οθόνη Αφής 12"     

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

  Γενικά   
1 Αριθμός προσφερόμενων συσκευών 4 

2 Η προσφερόμενη συσκευή να είναι διεθνώς 
αναγνωρισμένου κατασκευαστή Ναι 

3 Τύπος LCD 
4 Χρώμα Να αναφέρεται   
5 Διαγώνιος 12" 
  Βασικά Χαρακτηριστικά   
6 Φωτεινότητα >=320c/m2 
7 Αντίθεση >=500:1 

8 Χρόνος απόκρισης εικονοστοιχείου (response 
time) =<40ms 

9 Λόγος Διαστάσεων  4:3 
10 Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετα) >=130ο/105ο 
11 Λειτουργία με Αφή (touch) Ναι 
  Υποστηριζόμενες αναλύσεις   
12 Με σύνδεση σε υπολογιστή 800x600 (native) 
  Συνδεσιμότητα   

13 VGA Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

14 USB Να αναφέρεται  η ποσότητα και το 
σημείο πρόσβασης 

  Διάφορα   
15 Κατανάλωση ενέργειας  Να αναφερθεί 
16 Διαπερατότητα του φίλτρου αφής (ASTM D1003) >=92%  

16 Ανοιχτού πλαισίου για τοποθέτηση σε ειδική 
κατασκευή (open frame) Ναι 

17 Δυνατότητα για ανάρτηση σε κάθετη επιφάνεια 
(VESA MOUNT) Ναι 

  Εγγύηση   

18 Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση 
τουλάχιστον διετή (2) Ναι 

19 
Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς 
όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-
ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ναι 

     



 
                                                                                        

 21 

Β.4 Περιφερειακές Συσκευές Συνολική Ποσότητα (22) 

   B.4.1 Video Camera ειδικού τύπου   

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Αριθμός προσφερόμενων μονάδων 4 

  Ανάλυση   

2 Φωτογραφίας >= 3,2 megapixel 

3 Βίντεο 2080 x 1552 @ 60 FPS 

  Φακός    

5 Δυνατότητα για προσθήκη διαφορετικών φακών Ναι 

6 Προσαρμογή φακού με προσαρμογέα C-mount Ναι 

7 Έγχρωμη λήψη Ναι 

  Εδικά Χαρακτηριστικά   

  
Ενσωματωμένος Αναλογικός / Ψηφιακός 
μετατροπέας (A/D converter) 12 bit 

Ναι 

  
Έλεγχος της ισορροπίας του λευκού (White 
Balance) 

Αυτόματα / Χειροκίνητα ή με 
λογισμικό 

9 
Τύποι εικόνας που υποστηρίζονται (Image Data 
Formats) 

Υ8, Υ16, Mono8, Mono12, Mono16, 
Raw8, Raw12, Raw16, RGB, 
YUV411, YUV422, YUV444 

  Συνδεσιμότητα   

13 USB 3.0 Ναι 

  Λειτουργικά συστήματα (οδηγοί εγκατάστασης)   

  
Να προσφερθεί λογισμικό (SDK) για τον 
προγραμματισμό και την διαχείριση της συσκευής 

Ναι 

14 Windows 7 (32Bit - 64Bit) Ναι 

  Εγγύηση   
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15 
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να 
καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή 
τουλάχιστον για δύο (2) έτη.  

Ναι 

16 
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι 
διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή. 

Ναι 

   
B.4.2   UPS 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής, σειρά και 
μοντέλο Ναι 

2 Αριθμός προσφερόμενων μονάδων 12 
3 Τύπος Line Interactive 
  Ισχύς   
4 Παρεχόμενη Ισχύς (VA) >=900VA 
5 Παρεχόμενη Ισχύς Τροφ. (Watts) 540W 
  Χαρακτηριστικά Μπαταρίας   
6 Αυτονομία Μπαταρίας >=5min (σε πλήρη φορτίο) 
7 Τύπος Μπαταρίας Να αναφέρεται   
8 Αριθμός Μπαταριών Να αναφέρεται   
  Προστασία   
9 Προστασία από βραχυκυκλώματα Ναι 
10 Προστασία από βυθίσματα (τάσης) Ναι 
11 Προστασία από υπέρταση  Ναι 
  Θύρες   
12 Θύρα USB NAI 
13 Έξοδοι IEC 320 C13 >=6 
  Διάφορα   

14 Λογισμικό διαχείρισης 
Ναι (να αναφέρονται  οι 
λειτουργίες) 

15 Ένδειξη λειτουργίας (φόρτιση / αποφόρτιση) Ναι 
16 Διαστάσεις / Βάρος Να αναφέρονται   
  Εγγύηση   

17 Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση 
τουλάχιστον πενταετή (2) Ναι 

18 
Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς 
όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-
ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ναι 

     B.4.3   Αισθητήρας βάθους 



 
                                                                                        

 23 

α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτική απαίτηση 

1 Αριθμός προσφερόμενων μονάδων 6 
2 Καλώδιο σύνδεσης σε θύρα USB 2.0 Ναι ή νεώτερο 
3 Κατανάλωση Ενέργειας =<12W 
4 Απόσταση Λειτουργίας >=1,8μ, =<2,4μ 
5 Αισθητήρες βάθους 3D >=2 
6 Κάμερα RGB 2 
7 Μικρόφωνα στο εμπρός μέρος >=4 
8 Λειτουργία με χωριστή τροφοδοσία 12V Ναι 
9 Γλώσσες προγραμματισμού Να αναφέρονται   
10 Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων Να αναφέρονται   

 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ΄ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την 
παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: 
α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν 
ικανοποιούν τους όρους της προκήρυξης   
β. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών, σύμφωνα με 
τα κριτήρια ως ακολούθως: 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

80% 

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προκήρυξης 

40% 

Ποιότητα και αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης 

30% 

Λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού 10% 

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 20% 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 10% 

Χρόνος παράδοσης 5% 

Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, παρεχόμενη συντήρηση και 
διάθεση ανταλλακτικών 

5% 

 
Η βαθμολογία που μπορεί να λάβει κάθε προσφέρων για κάθε Κριτήριο μπορεί να είναι από 100 
έως 110. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους Κριτήρια. Η συνολική βαθμολογία 
καθορίζεται σε 100 βαθμούς για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της 
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διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή θα αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς στην περίπτωση που 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου, είναι το γινόμενο 
του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του. 
Τέλος, η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς, προκύπτει από το άθροισμα των  βαθμολογιών 
των κριτηρίων. 
Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της οικονομικής προσφοράς σε 
οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το 
προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να 
έχουν αποσφραγισθεί. 
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Διενέργειας, την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων. 
Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο 
των οικονομικών προσφορών και θα προχωρήσει στην  συγκριτική κατάταξη τους. 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα 
κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας 
από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο : 

Λj = 80*(Τj/Τmax) + 20*(Kmin/Kj) 
όπου, 

Τ = Συνολική Βαθμολογία Τεχνικών Κριτηρίων Αξιολόγησης προσφοράς j 
Τmax = Συνολικό Βαθμολογία Τεχνικών Κριτηρίων της αξιολογηθείσας ως καλύτερης 

προσφοράς (αυτός που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία). 
Κmin = Το συνολικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 
Κj = Το συνολικό κόστος της προσφοράς j 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λj. 
Ο υπολογισμός του Λj γίνεται μέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο, χωρίς στρογγυλοποίηση. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας υπολογίζονται και τα υπόλοιπα δεκαδικά ψηφία του αποτελέσματος. 
Ανάδοχος για το κάθε τμήμα του έργου αναδεικνύεται ο προσφέρων με την πλέον συμφέρουσα 
προσφορά για το τμήμα αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους γενικούς και ειδικούς όρους 
της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών. 
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