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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δ/νςθ: Κοίλα Κοηάνθσ, ΣΚ 50150 

Σθλ.: +30 2461068232 & 2461068102 

Email: ghaitidis@uowm.gr, aff00574@uowm.gr 

 Κοηάνθ,  16-06-2022 

 Αρικμ. Πρωτ. 6369 

 Πλθροφορίεσ: Γ. Χαϊτίδθσ 

 

Πρόςκλθςθ για κατάκεςθ οικονομικϊν προςφορϊν για: 

τθν προμικεια ανταλλακτικϊν και εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Σμιματοσ Μθχανοργάνωςθσ του 

Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ προχπολογιςμοφ 5.263,91€, ςυμπεριλαμβανομζνου 24% ΦΠΑ 

 

Σο Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ, βάςει του Ν. 4412/2016, και ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιιςεων αυτοφ όπωσ ιςχφουν και 

ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 118. 

2. Σο από 08/06/2022 Πρωτογενζσ αίτθμα του Σμ. Μθχανοργάνωςθσ του ΠΔΜ, με ΑΔΑΜ: 

22REQ010742082. 

3. Σθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ με αρικμό 565/14-06-2022, με ΑΔΑ: ΨΙΘ9469Β7Κ-ΚΗ και 

ΑΔΑΜ: 22REQ010742149, 

προςκαλεί κάκε ενδιαφερόμενο να κατακζςει οικονομικι προςφορά για: τθν προμικεια ανταλλακτικϊν 

και εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Σμιματοσ Μθχανοργάνωςθσ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ 

Μακεδονίασ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 5.263,91 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24%, 

ςφμφωνα με τισ ςυνθμμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Παραρτιματοσ Ι τθσ Παροφςασ. 

Πλθροφορίεσ για τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν: Σςιότςιασ Θλίασ, προϊςτάμενοσ του τμ. 

Μθχανοργάνωςθσ, τθλ: 2461056375, email: etsiotsias@uowm.gr.  

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον Σακτικό Προχπολογιςμό του Ιδρφματοσ ζτουσ 2022, ΚΑΕ: 1281-Α CPV: 

30236000-2. 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι μποροφν να κατακζςουν οικονομικι προςφορά για ζνα ι περιςςότερα 

από τα επιμζρουσ είδθ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ, με χωριςτό προχπολογιςμό. Κριτιριο αξιολόγθςθσ 

των προςφορϊν κα είναι θ χαμθλότερθ ςυνολικι τιμι για κάκε είδοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι 

πλθροφνται όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του Παραρτιματοσ τθσ παροφςασ. 

Απορρίπτονται οι προςφορζσ που ξεπερνοφν το όριο του προχπολογιςμοφ του κάκε είδουσ. 

Θ παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςτο ΚΘΜΔΘ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του 

Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ κζςθ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΘΣΑ - «ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ – ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ», 

(https://uowm.gr/category/news/calls/), όπου διατίκενται και οι πίνακεσ Σεχνικισ & Οικονομικισ 

Προςφοράσ των Παραρτθμάτων τθσ παροφςασ ςε επεξεργάςιμθ μορφι.  

Οι παραλιπτεσ, κα πρζπει να αποςτζλλουν θλεκτρονικά τα ςτοιχεία των ενδιαφερομζνων 

εταιριϊν (επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ ghaitidis@uowm.gr ι aff00574@uowm.gr, ζτςι ϊςτε το Κδρυμα να ζχει ςτθ διάκεςι του πλιρθ 

κατάλογο όςων παρζλαβαν τθν Πρόςκλθςθ, για τθν περίπτωςθ που κα ικελε να τουσ αποςτείλει τυχόν 
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ςυμπλθρωματικά ζγγραφα ι διευκρινιςεισ. 

Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ, αποκλειςτικά ςε ςφραγιςμζνο 

φάκελο, όπου κα περιζχονται:  

1) Σεχνικι Προςφορά, που κα περιλαμβάνει:  

a. Πιςτοποιθτικό Επιμελθτθρίου ςε ιςχφ (όπου κα φαίνεται ότι το αντικείμενο τθσ 

δραςτθριότθτασ του υποψθφίου είναι ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ). 

b. Σον Πίνακα υμμόρφωςθσ του Παραρτιματοσ Ι, ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον 

προςφζροντα (διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου word). 

2) Οικονομικι προςφορά του Παραρτιματοσ ΙΙ, ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον 

προςφζροντα (διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου word).  

3) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Παραρτιματοσ ΙΙΙ, ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα 

(διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου word). 

τον παραπάνω φάκελο κα αναγράφονται εξωτερικά τα ςτοιχεία:  

α) του προςφζροντοσ (πλιρθ επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Τ., δ/νςθ, τθλζφωνο, email) και 

β) τθσ διαδικαςίασ, ιτοι:  

ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΚΛΘΘ ΓΙΑ ΚΑΣΑΘΕΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΣ. 6369 /16-06-2022 ΓΙΑ ΣΘΝ 

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΜΘΧΑΝΟΡΓΑΝΩΘ 

ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΘΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ: 24-06-2022, 11.00  π.μ. 

(Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο) 

Οι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν μζχρι τισ 24-06-2022 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 11.00 

π.μ. (θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν) ςτο Σμιμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιςτθμίου Δυτ. 

Μακεδονίασ, 3οσ Όροφοσ, ςτα Κοίλα Κοηάνθσ, Σ.Κ. 50150, τθλ. 24610-56303, 56304, 56305. Σο άνοιγμα 

των φακζλων κα πραγματοποιθκεί κατά τθν παραπάνω θμ/νία και ϊρα ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων τθσ 

Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτα Κοίλα Κοηάνθσ. 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 

τριϊν (3) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ Διενζργειασ τθσ Πρόςκλθςθσ, ιτοι ζωσ 25/09/2022. 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά: 

i) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο 

προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 

τουσ δραςτθριότθτασ 

ii) Πιςτοποιθτικά ςε ιςχφ που εκδίδονται από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ Αρχζσ, από τα οποία να 

προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ κφριασ και επικουρικισ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

iii) Πιςτοποιθτικό ςε ιςχφ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι 

ενθμερότθτα). 

iv) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
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νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και 

δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ του ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό 

πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 

είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν 

εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 

εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 

τθν υποβολι του.  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 

πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του.  

τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ 

ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 

οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 

εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

ε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί 

εξουςίεσ ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται 

επιπλζον απόφαςθ-πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ 

προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. 

2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ που κα αναφζρονται ςτθ ςφμβαςθ μζςα ςε 

προκεςμία εξιντα (60) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Θ παράδοςθ κα γίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ, ςτα Κοίλα 

Κοηάνθσ. 

4. Σα είδθ κα παραδοκοφν με Δελτίο/α Αποςτολισ που κα εκδοκοφν ςτα παρακάτω ςτοιχεία: 

1. Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ ςτθν Κοηάνθ 

Κοίλα Κοηάνθσ, Σ.Κ. 50100 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Τ Κοηάνθσ 

 

5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναγράψει ςτο δελτίο/α αποςτολισ και τιμολόγιο/α πϊλθςθσ τον 

ςειριακό αρικμό κάκε είδουσ εφόςον υπάρχει. 

6. Σο τιμολόγιο κα εκδοκεί ςτα εξισ ςτοιχεία: 

Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ  

Κοίλα Κοηάνθσ, Σ.Κ. 50150 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Τ Κοηάνθσ 

Σόποσ Παράδοςθσ: ……………………………(ςφμφωνα με τα παραπάνω Δελτία αποςτολισ) 

7. Σον προμθκευτι βαρφνουν τα ζξοδα μεταφοράσ μζχρι και τθσ κζςεωσ που κα υποδείξει το 

Πανεπιςτιμιο. Θ πλθρωμι του κα γίνει μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των προσ 

προμικεια ειδϊν και αφοφ προθγθκεί βεβαίωςθ των αρμόδιων Επιτροπϊν παραλαβισ περί 

εκπλθρϊςεωσ των εν γζνει ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου.  
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8. Σον ανάδοχο βαρφνει ο προβλεπόμενοσ κάκε φορά φόροσ του Δθμόςιου Σομζα (ςθμερα 4% για τισ 

προμθιειεσ & 8% για τισ υπηρεςίεσ), ο οποίοσ όμωσ ςυμψηφίζεται ςτο τζλοσ του ζτουσ από τθν 

επιχείρθςθ, ςφμφωνα με βεβαίωςη που ια χορηγηιεί από την υπηρεςία μασ. 

9. Επίςθσ, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με:  

 Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 

 Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν  
 

 Οι παραπάνω κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

ε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ των παραπάνω κρατιςεων, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται 

ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ. 

10. Κάκε διαφορά που κα προκφπτει, μεταξφ του αναδόχου και του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ από 

τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί, κα επιλφεται από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο του Πανεπιςτθμίου ι 

από τα Δικαςτιρια Κοηάνθσ. 

Για τυχόν περαιτζρω πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να απευκφνονται ςτο Σμιμα 

Προμθκειϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (τθλ. επικοινωνίασ 

24610 68232, 68102), email: ghaitidis@uowm.gr. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΙΝΑΚA ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

 

Σα είδθ προορίηονται : 

 εν μζρει για τθν κάλυψθ αναγκϊν ΟΛΩΝ των χρθςτϊν του ΠΔΜ (πλθκτρολόγια, ποντίκια, ςκλθροί 

δίςκοι), 

 εν μζρει για τθν αναβάκμιςθ Θ/Τ των ΟΛΩΝ των χρθςτϊν (δίςκοι SSD), 

 εν μζρει για κάλυψθ αναγκϊν του τμιματοσ (Θ/Τ, οκόνθ, UPS), 

 εν μζρει για τθν λειτουργία τθσ υπθρεςίασ επιςκευισ εξοπλιςμοφ 

και κεωροφνται απαραίτθτα για τθν ομαλι λειτουργία των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και τθν 

απρόςκοπτθ εργαςία των μελϊν του προςωπικοφ του ιδρφματοσ και ειδικότερα του τμιματοσ 

Μθχανοργάνωςθσ. 
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τθ τιλθ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα 

οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΠΑΙΣΘΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 

υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο ι ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ 

προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ, κεωροφνται ωσ απαράβατοι όροι ςφμφωνα με τθν παροφςα. Προςφορζσ 

που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Αν θ ςτιλθ «ΑΠΑΙΣΘΘ» δεν ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «ΝΑΙ» ι με κάποιον αρικμό, τότε θ προδιαγραφι δεν είναι 

απαράβατοσ όροσ. Προςφορζσ που δεν καλφπτουν τουσ μθ απαράβατουσ όρουσ ι αποκλίνουν από αυτοφσ δεν 

απορρίπτονται. 

τθ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΘΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Προςφορά, ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του 

αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Προςφορά. 

τθ ςτιλθ «ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςτα αρικμθμζνα Σεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, 

που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Πινάκων υμμόρφωςθσ, εφόςον 

κατατεκοφν. 

 

 
Πληροφορίεσ για τη ςφνταξη των τεχνικϊν προδιαγραφϊν: Τςιότςιασ Ηλίασ, Τμήμα Μηχανοργάνωςησ, τθλ: 

2461056375, email: etsiotsias@uowm.gr 

 

Α/Α 
(α) 

Περιγραφι (β) 
Μονάδα 

(γ)  
Ποςότθτα 

(δ) 
Απαίτθςθ 

(ε) 
Απάντθςθ 

(η) 
Παραπο-
μπι (θ) 

1. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ      

1.1  USB Stick Σφποσ A Σεμ 4    

  
USB Stick Samsung Duo Plus 64GB USB 

3.1 Stick (USB-A & USB-C)     

Ναι (ςε 
όλα) 

  

1.2  USB Stick Σφποσ B Σεμ 2    

  
USB Stick Kingston DataTraveler 

DTMAX/256GB MAX USB 3.2 TYPE-C     

Ναι (ςε 
όλα) 

  

1.3  USB Stick Σφποσ Γ Σεμ 10    

  
USB Stick Kingston DataTraveler Kyson 

32GB USB 3.2 Stick Αςθμί     

Ναι (ςε 
όλα) 

  

1.4  Δίςκοσ SSD  Σεμ 4    

  
Δίςκοσ SSD Crucial BX500 240GB 2.5 

SATA ΙΙΙ     

Ναι (ςε 
όλα) 

  

1.5  Ποντίκι  Σεμ 10    

  
Mouse Logitech B100 For Business     

Ναι (ςε 
όλα) 

  

1.6  Πλθκτρολόγιο  Σεμ 5    

  
Keyboard Logitech K120 GR   Ελλθνικά     

Ναι (ςε 
όλα) 

  

1.7  Docking Station Σεμ 1    

  
Docking Station για 2 κλθροφσ     

Ναι (ςε 
όλα) 

  

mailto:etsiotsias@uowm.gr
ΑΔΑ: 6Θ9Ε469Β7Κ-ΙΤΖ





Πρόςκληςη για την προμήθεια ανταλλακτικϊν και εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Τμήματοσ Μηχανοργάνωςησ του ΠΔΜ 

Σελ. 7 

Α/Α 
(α) 

Περιγραφι (β) 
Μονάδα 

(γ)  
Ποςότθτα 

(δ) 
Απαίτθςθ 

(ε) 
Απάντθςθ 

(η) 
Παραπο-
μπι (θ) 

Δίςκουσ SATA 2.5" με ςφνδεςθ USB 3.0 

1.8  Webcam Σφποσ Α Σεμ 3    

  

Webcam Logitech C920 

Ανάλυςθ Βίντεο 1920x1080, Autofocus, 

Privacy Cap, τιριξθ ςε Σρίποδο, Stereo 

Μικρόφωνο, fps: 30,  Μικρόφωνο: Ναι, 

Γωνία Λιψθσ: 78 °     

Ναι (ςε 
όλα) 

  

1.9  Webcam Σφποσ Β Σεμ 2    

  
Webcam Platinet PCWC480 

1920x1080, fps:30  Μικρόφωνο: Ναι      

Ναι (ςε 
όλα) 

  

1.10  Adaptor Σφποσ Α Σεμ 3    

  
Adaptor HDMI male ςε VGA female     

Ναι (ςε 
όλα) 

  

1.11  Καλϊδιο Εικόνασ τφποσ Α Σεμ 3    

  
Cable HDMI male - HDMI male 5m 

Μαφρο     

Ναι (ςε 
όλα) 

  

1.12  Καλϊδιο Εικόνασ τφποσ Β Σεμ 3    

  
Cable HDMI male - HDMI male 10m 

Μαφρο     

Ναι (ςε 
όλα) 

  

1.13  UPS Σεμ 4    

  
UPS Line-Interactive 650VA 360W με 

τουλάχιςτον 2 Schuko Πρίηεσ     

Ναι (ςε 
όλα) 

  

1.14  Μπαταρία UPS  Σεμ 8    

  
Χωρθτικότθτα 7Ah και Σάςθ 12V     

Ναι (ςε 
όλα) 

  

1.15  Βάςθ Γραφείου για 2 Οκόνεσ Σεμ 1    

  

RaidSonic Icy Box IB-MS504-T Βάςθ 

Γραφείου για 2 Οκόνεσ ζωσ 32" με 

Βραχίονα     

Ναι (ςε 
όλα) 

  

1.16  Εξωτερικι κικθ  Σεμ 1    

  
Για ςκλθρό Δίςκο 2.5" SATA III με 

ςφνδεςθ USB 3.0     

Ναι (ςε 
όλα) 

  

1.17  Μπαταρίεσ ΑΑΑ ετ 8    

  
Αλκαλικζσ μπαταρίεσ AAA. ετ 4τμχ   

Voltage 1,5 V     

Ναι (ςε 
όλα) 

  

1.18  Πολφπριηο Σεμ 5    

  
Πολφπριηο επιτοίχιο πλαϊνό 5 κζςεων 

Schuko (Διακόπτθσ Ναι Καλϊδιο ΝΑΙ)     

Ναι (ςε 
όλα) 
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Πρόςκληςη για την προμήθεια ανταλλακτικϊν και εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Τμήματοσ Μηχανοργάνωςησ του ΠΔΜ 

Σελ. 8 

Α/Α 
(α) 

Περιγραφι (β) 
Μονάδα 

(γ)  
Ποςότθτα 

(δ) 
Απαίτθςθ 

(ε) 
Απάντθςθ 

(η) 
Παραπο-
μπι (θ) 

1.19  Μπαταρίεσ Λικίου ετ 2    

  
Μπαταρίεσ Λικίου Μζγεκοσ CR2032 

Voltage 3 V - ετ των 5 τεμαχίων     

Ναι (ςε 
όλα) 

  

1.20  Μνιμθ RAM 16GB Σεμ 4    

  

Χωρθτικότθτα : 1x16GB   

Σφποσ : DDR 4 Non-ECC Unbuffered   

υχνότθτα: >=3200MHz 

CL: <= 22  

Εγγφθςθ: Εφ' όρου ηωισ     

Ναι (ςε 
όλα) 

  

1.21  Κάρτα Γραφικϊν Σφποσ Α  Σεμ 2    

  

VGA 256MB ATI RADEON X600 PRO 

PCIEX DMS59 (Ανακαταςκευαςμζνο) 

Ποιότθτα: Grade A, Πολφ Καλι     

Ναι (ςε 
όλα) 

  

1.22  Κάρτα Γραφικϊν Σφποσ Β Σεμ 1    

  

VGA 1GB MSI GF 210 DDR3 HDMI 

DVI/DSUB PCI-EX LP  

(Ανακαταςκευαςμζνο) Ποιότθτα: 

Grade A, Πολφ Καλι     

Ναι (ςε 
όλα) 

  

1.23  Workstation PC  Σεμ 1    

  

* Καταςκευαςτισ : Ζνασ από αυτοφσ 

που υποςτθρίηουν Microsoft Managed 

Desktop (https://bit.ly/uowm-mmd) 

* Mini/Midi Tower 

* Intel Core i7-12700K (ι καλφτερο) 

* 2x16GB DDR5, 4400 MHz (ι 

καλφτερο) 

* 1TB PCIe NVMe Class 40 M.2 SSD (ι 

καλφτερο) 

* DVD-RW 

* Ethernet 10 / 100 / 1000 

* USB-A 3.2 >=4  

* USB-C 3.2 >=4 εκ των οποίων το ζνα 

20 Gbps w PowerShare 

* *2x DP 1.4+  ι  *1xDP 1.4 + 1xHDMI 

2.0] 

* Τποςτιριξθ PCIe Gen5 

* Windows 10 Pro     

Ναι (ςε 
όλα) 
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Πρόςκληςη για την προμήθεια ανταλλακτικϊν και εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Τμήματοσ Μηχανοργάνωςησ του ΠΔΜ 

Σελ. 9 

Α/Α 
(α) 

Περιγραφι (β) 
Μονάδα 

(γ)  
Ποςότθτα 

(δ) 
Απαίτθςθ 

(ε) 
Απάντθςθ 

(η) 
Παραπο-
μπι (θ) 

* 500W PSU  (ι καλφτερο) 

* Πλθκτρολόγιο & Ποντίκι Ναι 

* Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ: ≥ 5 ζτθ 

Ενδεικτικόσ Σφποσ : DELL Precision 

3660 MT (471473139) 

1.24  Οκόνθ Θ/Τ 27" Σεμ 1    

 

* Ανάλυςθ: 2560x1440 

* Σφποσ φνδεςθσ: DisplayPort, HDMI, 

USB-C 

* USB-C 90w * 4xUSB 10Gb * USB-c Out 

* DP Out 

Ενδεικτικόσ τφποσ : Dell U2722DE IPS   

Ναι (ςε 
όλα) 

  

2. Σόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ      

 ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ, Κοίλα 

Κοηάνθσ  

Χϊροσ: Κατόπιν υπόδειξθσ του τμ. 

Μθχανοργάνωςθσ 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  

Χρόνοσ παράδοςθσ: 60 θμερολ. θμζρεσ   

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

1 ζτοσ (εκτόσ αν αναφζρεται 

διαφορετικά ςτισ επιμζρουσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ) 

 

Όλα τα είδθ να είναι καινοφρια και 

αμεταχείριςτα, εκτόσ αν αναφζρεται 

διαφορετικά. 

   

Ναι (ςε 
όλα) 

  

 

Ημερομθνία, …..…/…..…/…..……... 

 

Όνομα – Επωνυμία – φραγίδα – Τπογραφι 

 

……………….………………………………… 
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Πρόςκληςη για την προμήθεια ανταλλακτικϊν και εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Τμήματοσ Μηχανοργάνωςησ του ΠΔΜ 

Σελ. 10 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

(Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μποροφν να καταθζςουν οικονομική προςφορά για ζνα ή περιςςότερα από τα επιμζρουσ 

είδη τησ παροφςασ Πρόςκληςησ, με χωριςτό προχπολογιςμό. Κριτήριο αξιολόγηςησ των προςφορϊν θα είναι η 

χαμηλότερη ςυνολική τιμή για κάθε είδοσ, με την προχπόθεςη ότι πληροφνται όλοι οι όροι των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν του Παραρτήματοσ τησ παροφςασ. Απορρίπτονται οι προςφορζσ που ξεπερνοφν το όριο του 

προχπολογιςμοφ του κάθε είδουσ.) 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 5.263,91,00 € με ΦΠΑ 

 

Ο/θ υπογράφων/-ουςα ……………………………..…………………………… για λογαριαςμό τθσ εταιρίασ 

……………………………………………………………………….…….…. αποδζχομαι ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ αρικμ. 

6369/16-06-2022 Πρόςκλθςθσ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ και προςφζρω τθν παρακάτω τιμι:  

 

Α/Α 
(α) 

Περιγραφι (β) 
Μο-

νάδα 
(γ)  

Ποςό-
τθτα 
(δ) 

Προχπο-
λογιςμόσ 

χωρίσ 
ΦΠΑ (€)   

Προςφερό

-μενθ Σιμι 

μονάδασ 

χωρίσ 

ΦΠΑ (€) 

Σιμι 

υνολικισ 

ποςότθτασ 

χωρίσ ΦΠΑ 

(€) 

ΦΠΑ 

24% 

(€) 

Σιμι 

υνολικισ 

ποςότθτασ 

με ΦΠΑ 

(€) 

1.1  USB Stick Σφποσ A Σεμ 4 112,92     

1.2  USB Stick Σφποσ B Σεμ 2 120,96     

1.3  USB Stick Σφποσ Γ Σεμ 10 80,60     

1.4  Δίςκοσ SSD  Σεμ 4 129,04     

1.5  Ποντίκι  Σεμ 10 121,00     

1.6  Πλθκτρολόγιο  Σεμ 5 80,65     

1.7  Docking Station Σεμ 1 28,23     

1.8  Webcam Σφποσ Α Σεμ 3 217,74     

1.9  Webcam Σφποσ Β Σεμ 2 48,38     

1.10  Adaptor Σφποσ Α Σεμ 3 24,18     

1.11  Καλϊδιο Εικόνασ τφποσ Α Σεμ 3 24,18     

1.12  Καλϊδιο Εικόνασ τφποσ Β Σεμ 3 48,39     

1.13  UPS Σεμ 4 225,80     

1.14  Μπαταρία UPS  Σεμ 8 129,04     

1.15  Βάςθ Γραφείου για 2 Οκόνεσ Σεμ 1 154,84     

1.16  Εξωτερικι κικθ  Σεμ 1 20,16     

1.17  Μπαταρίεσ ΑΑΑ ετ 8 32,24     

1.18  Πολφπριηο Σεμ 5 40,30     
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Πρόςκληςη για την προμήθεια ανταλλακτικϊν και εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Τμήματοσ Μηχανοργάνωςησ του ΠΔΜ 

Σελ. 11 

Α/Α 
(α) 

Περιγραφι (β) 
Μο-

νάδα 
(γ)  

Ποςό-
τθτα 
(δ) 

Προχπο-
λογιςμόσ 

χωρίσ 
ΦΠΑ (€)   

Προςφερό

-μενθ Σιμι 

μονάδασ 

χωρίσ 

ΦΠΑ (€) 

Σιμι 

υνολικισ 

ποςότθτασ 

χωρίσ ΦΠΑ 

(€) 

ΦΠΑ 

24% 

(€) 

Σιμι 

υνολικισ 

ποςότθτασ 

με ΦΠΑ 

(€) 

1.19  Μπαταρίεσ Λικίου ετ 2 9,68     

1.20  Μνιμθ RAM 16GB Σεμ 4 225,80     

1.21  Κάρτα Γραφικϊν Σφποσ Α  Σεμ 2 8,06     

1.22  Κάρτα Γραφικϊν Σφποσ Β Σεμ 1 32,26     

1.23  Workstation PC  Σεμ 1 1.774,19     

1.24  Οκόνθ Η/Τ 27" Σεμ 1 556,45     

φνολα     
  

 

Ημερομθνία, …..…/…..…/…..……... 

 

Όνομα – Επωνυμία – φραγίδα – Τπογραφι 

 

……………….………………………………… 
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Σελ. 12 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 
 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 (άρκρο 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)

: ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

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. Σαρπ-

δξνκείνπ (Εmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 

δειώλσ όηη: 
 

- «έρνπκε ιάβεη γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, εξγαζηώλ θαη ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ 

κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ θαη ηνπο απνδερόκαζηε πιήξσο. Η πξνζθνξά καο είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

εξγαζίεο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο πξνζθνξάο. Η ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο 

πξόζθιεζεο πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ». 

-  «ε εηαηξεία/επηρείξεζή καο δελ βξίζθεηαη ζε θακία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 & 74 ηνπ Ν.4412/2016, δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηεο 

απόθαζε απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/2016, ε ζπκκεηνρή ηεο δε δεκηνπξγεί θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά 

ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.4412/2016 θαη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

18 ηνπ Ν.4412/2016.». 

-  «σο πξνζσξηλόο αλάδνρνο, κεηά από ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο πξόζθιεζεο, αλαιακβάλνπκε λα πξνζθνκίζνπκε ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηόηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/2014 (Α΄ 74), 

-  ηεξώ θαη ζα εμαθνινπζώ λα ηεξώ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ επηιεγώ, ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο 

ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Η ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ ππνρξεώζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηώλεηαη από ηα όξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ 

εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνύλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο επζύλεο θαη ηεο 

αξκνδηόηεηάο ηνπο 

-  δελ ζα ελεξγήζσ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο 

ζύκβαζεο, εθόζνλ επηιεγώ,  
-  ιακβάλσ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμσ ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

- ζπλαηλώ ώζηε ε αλαζέηνπζα αξρή ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο, λα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη 

ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο δαπάλεο, γηα ην ζθνπό 

ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερόλησλ ζε απηήλ, ιακβάλνληαο θάζε εύινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

απόξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο από θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 
 

Ηκεξνκελία:   ..………. 2022 

                                                                                                                                                                                       Ο – Η Δει. 

(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. 

 

ΑΔΑ: 6Θ9Ε469Β7Κ-ΙΤΖ
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