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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 «Για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την ψηφιοποίηση του αρχείου αδειών 
οδήγησης της Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου» 
 
Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, (Δνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) θα δεχτεί οικονομικές προσφορές για την προμήθεια του εξής 
καινούριου  ηλεκτρονικού εξοπλισμού :  
 1.  δύο (2) ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
 2.  δύο (2) σαρωτές εγγράφων-scanners 
για την ψηφιοποίηση του αρχείου αδειών οδήγησης της Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
που έχει αναλάβει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, σύμφωνα με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά και 
απαιτήσεις. 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
Δύο (2) ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

1.  Οθόνη 16:9 -  Full HD - LED ≥ 21.5’’ 

2.  Πληκτρολόγιο ΝΑΙ 

3.  Ποντίκι ΝΑΙ 

4.  Ηχεία ΝΑΙ 

5.  Επεξεργαστή  Intel Core ≥ i5 με κατάλληλη μητρική 

6.  Μνήμη 4GB   DDR3     ≥ 1600 MHz ΝΑΙ 

7.  Σκληρός Δίσκος ≥ 500GB 

8.  
Κατάλληλη κάρτα γραφικών για την προσφερόμενη 

οθόνη. 
ΝΑΙ 

9.  Κάρτα δικτύου (100/1000Μbit) ΝΑΙ 

10.  DVD-RW/SATA ΝΑΙ 

11.  
Διασύνδεση (Interface) USB 2.0, USB 3.0,VGA, 

DVI-I, Display Port, Multi Card Reader 
NAI 

12.  Λειτουργικό Σύστημα Windows 8.1,Microsoft Office 2013 

 
 
Β. ΣΑΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ -SCANNERS 
Δύο (2) σαρωτές εγγράφων – scanners. 
 

Τεχνικά  Χαρακτηριστικά  

1.  
Σαρωτής Α8-A3 με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) και 
επίπεδη επιφάνεια (Flatbed) σε μια συσκευή. 

ΝΑΙ 

2.  Οπτική ανάλυση σάρωσης 600 dpi 

3.  Σάρωση μονής όψης (simplex) ΝΑΙ 



4.  Χωρητικότητα τροφοδότη (σελίδες) ≥ 200  

5.  ∆ιασύνδεση (Interface) USB 2.0  ΝΑΙ 

6.  
Ταχύτητα σάρωσης μονής (BW/Grayscale/ Color, 300 dpi, A4 
Landscape) ανά λεπτό 

≥ 72 ppm 

 

7.  Ελάχιστο βάρος εγγράφων προς σάρωση ≥35 g/m
2 

8.  Μέγιστο βάρος εγγράφων προς σάρωση ≤ 205 g/m
2 

9.  
Σάρωση εγγράφων διαφορετικού βάρους από μία μονάδα 
εισόδου 

NAI 

10.  Διαστάσεις εγγράφου σάρωσης από Α8 έως και Α3 ΝΑΙ 

11.  Οδηγοί λειτουργίας (drivers) ISIS, TWAIN 

12.  Λειτουργικά Συστήματα Συμβατό με Windows 8.1 

13.  Ημερήσιος όγκος σάρωσης (σελίδες) ≥ 8.000 

14.  
Να αναφερθεί το κόστος για kit αναλωσίμων σελίδων και kit 
καθαρισμού εργαλείων.  

NAI 

15.  Κατανάλωση ρεύματος 
Sleep Mode ≤ 3 watts, Running ≤  
150 watts 

16.  

Σάρωση εγγράφων με χαρτόσημα-μεγαρόσημα, σκονισμένων, 
τσαλακωμένων, με σχισμένες γωνίες, με συραφίδες, φέροντα 
σφραγίδες θα πρέπει να διεκπεραιώνεται χωρίς πρόβλημα και 
να τεκμηριώνεται στο τεχνικό φυλλάδιο του σαρωτή. 

NAI 

17.  
Να προσφερθεί εγγύηση ενός έτους επιτόπιας επιδιόρθωσης ή 
αντικατάστασης του εξοπλισμού εντός μίας (1)  εργάσιμης από 
την ημέρα κλήσης. 

NAI 

18.  
Να προσφερθούν ένα (1) kit αναλωσίμων και ένα (1) kit 
καθαρισμού εργαλείων για κάθε σαρωτή . 

NAI 

 
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
Η Προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνει εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού διάρκειας 
τουλάχιστον  
α) δύο (2) ετών για τους σαρωτές (scanners), Η/Υ και οθόνες (με εξαίρεση στα υλικά που αναφέρονται 
ειδικές απαιτήσεις στο σχετικό παράρτημα)  
β) ενός (1) έτους (ή την εγγύηση της αντιπροσωπείας, εφόσον είναι μεγαλύτερη) για τα λοιπά είδη από 
την οριστική παραλαβή τους. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η διάρκεια της εγγύησης δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από αυτή που ορίζει ο κατασκευαστής.  
Οποιαδήποτε βλάβη σε εξοπλισμό που βρίσκεται σε εγγύηση διεκπεραιώνεται από τον Ανάδοχο.  
Η Δνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου είναι υπεύθυνη για την 
ενημέρωση του Αναδόχου σε ότι αφορά  προβλήματα στην λειτουργία του εξοπλισμού  υπό εγγύηση 

 
Β. ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.  
Ως τόπος παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού ορίζεται η Δνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να έχει παραδοθεί  και εγκατασταθεί και να 
τεθεί σε πλήρη λειτουργία  εντός  10  ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
Προσφορά που αναφέρει σαν χρόνο παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, σε χρονικό διάστημα διάφορο του 
παραπάνω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η Οριστική Παραλαβή θα γίνει σε είκοσι μέρες (20) ημέρες από την τελευταία τμηματική παράδοση, 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού. Ως ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής ορίζεται η 
ημερομηνία του τελευταίου πρωτοκόλλου παραλαβής. Η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας αρχίζει με 
την Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού.  

 
Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Στην οικονομική προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια εξοπλισμού  δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 
11.000 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ κλπ κρατήσεων. Η τιμή θα  δίδεται σε € (EURO), θα 
αναγράφεται δε αριθμητικώς και ολογράφως στην προσφορά κατά είδος (α. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, β. 



Σαρωτές –Scanners ) και  για το σύνολο του εξοπλισμού, θα αφορά το σύνολο του εξοπλισμού αλλιώς θα 
κρίνεται ως απαράδεκτη.  
Οι προσφερόμενες κατά είδος τιμές είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή του 
Εξοπλισμού  για χρονικό διάστημα  τριών (3) μηνών με δικαίωμα παράτασης άλλων δύο μηνών, από την 
υπογραφή της σύμβασης.  

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Η δαπάνη για την προμήθεια του εξοπλισμού προϋπολογισθείσας αξίας   11.000,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. κλπ. κρατήσεων) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισμού ΚΑΕ 4391.1723.0001της Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου.  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η προμήθεια των διαφόρων ειδών πρέπει να καλύψει τις ανάγκες της Δνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου όπως καταγράφονται τώρα αλλά και όπως ενδέχεται 
να διαμορφωθούν. Έτσι, οι προσφέροντες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τους παρακάτω ειδικούς 
όρους:  
Α) Για όσα είδη δηλώνονται ως «Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Απαιτήσεις», θα μπορούν να μεταβληθούν 
κατά ± 30 % οι ποσότητες και η προϋπολογισθείσα δαπάνη αναλόγως των αναγκών που θα προκύψουν 
κατά τους προσεχείς  τρείς  μήνες.  
Β) Ο προμηθευτής-ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει όλα τα μοντέλα των συσκευών που θα 
προσφέρει (οι προδιαγραφές των οποίων δίνονται ως «Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Απαιτήσεις») για τα 
οποία κατά την ημερομηνία παράδοσης δεν θα έχει ανακοινωθεί από τον κατασκευαστή τους η 
κατάργησή τους. Στην περίπτωση κατάργησης, ο προμηθευτής θα υποχρεούται να παραδώσει ανάλογο 
προϊόν, τουλάχιστον ισοδύναμων προδιαγραφών και χωρίς μεταβολή του κόστους προμήθειας, έπειτα 
από έγκριση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
Για την επιλογή της προσφοράς, η επιτροπή αξιολόγησης  θα προβεί στα παρακάτω:  

1. Έλεγχο και απόρριψη των προσφορών οι οποίες δεν ικανοποιούν τα οριζόμενα ως «Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά - Απαιτήσεις». Προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την 
επιτροπή απορριπτέες θα καταχωρηθούν στο σχετικό πρακτικό της επιτροπής.  

2. Ανάδειξη της οικονομικότερης προσφοράς από πλευράς τιμής. 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομικές  προσφορές θα  πρέπει να τις καταθέσουν  εγγράφως  και 
κλειστές, συνοδευόμενες από τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή που θα τεκμηριώνουν την 
συμμόρφωση με τα «Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Απαιτήσεις»  και από το συνημμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την γραμματεία της Δνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Καραολή & Δημητρίου 40, τ.κ. 68100, 
τηλ.2551350556-569,  φαξ 2551350459,  e-mail:metaforon. evrou@ pamth.gov.gr,  

με τελική ημερομηνία την, Παρασκευή, 16/05/2014 και ώρα 10.00 π.μ.  
 Η αποσφράγιση τους θα γίνει δημόσια την ίδια ημέρα και ώρα 12.00 π. μ. 
 
Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και 

η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. 

 
 
Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας 

Έβρου, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, www.peevrou.eu προκειμένου να λάβουν γνώση  οι 

ενδιαφερόμενοι. 

                                                                                                            Μ.Ε. Αντιπεριφερειάρχη 
                          Ο Προϊστάμενος της Δνσης 

                                                                                            Μεταφορών & Επικοινωνιών 
 
 
                   Βουζάβαλης Ιωάννης 

http://www.peevrou.eu/

