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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

       
ΚΑΣΑΥΧΡΗΣΔΑ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ    
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  
ΥΩΡ/ΚΗ & ΠΕΡ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

Καβάλα,  07 Φεβποςαπίος 2019 
Απιθμ. Ππωη.:οικ.  2470 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΔΑΣΩΝ  
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

 

Τασ. Γ/νζη      : Τενέδος 58 
                        654 04 ΚΑΒΑΛΑ 

ΠΡΟ: ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

Πληποθοπίερ   : Λαμππινή Θεολόγος 
Τηλέθωνο       : 2313309815 
Φαξ                : 2510-837173 
e-mail             : ltheologou@damt.gov.gr 

              
              
               

 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 
 
 

Έρνληαο ππόςε ηε κε αξηζκ.πξση.νηθ.547/10-01-2019,  ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ 

κε ΑΓΑΜ: 19REQ004320882 2019-01-11 θαη ΑΓΑ: 6ΟΞΤΟΡ1Τ-Π5Φ, Απόθαζε ηεο 

Γηεύζπλζεο Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Υσξ/θεο & 

Πεξ/θεο Πνιηηηθήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, πεξί έγθξηζεο 

πξαγκαηνπνίεζεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα θνξεηνύ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή (laptop) 

ζπλνδεπόκελν από MS Office software ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ “Cross Border 

Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” κε αθξσλύκην “FLOOD 

PROTECTION” πνπ είλαη εληαγκέλν ζην πξόγξακκα INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 

2014 – 2020 θαη ζπγθεθξηκέλα ηα παθέηα εξγαζίαο WP1 θαη WP5 (D.5.3.1.) ζηα νπνία ε 

Γηεύζπλζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο είλαη εηαίξνο ηνπ έξγνπ (ΡΒ3). 

 

Κ α λ ο ύ μ ε 

 

Κάζε ελδηαθεξόκελν θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο 

πξόζθιεζεο λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ, για ηην προμήθεια ενός (1) 

θορηηού ηλεκηρονικού σπολογιζηή (laptop) ζσνοδεσόμενο από MS Office software γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο Γηεύζπλζεο Τδάησλ αμίαο ρηιίσλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα ελόο επξώ θαη εμήληα ελόο 

ιεπηώλ (1.451,61€) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ  Φ.Π.Α. 

 

1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Η πξνκήζεηα ενός (1) θορηηού ηλεκηρονικού σπολογιζηή (laptop) ζσνοδεσόμενο από MS 

Office software, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαγξάθνληαη παξαθάησ γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο Γηεύζπλζεο Τδάησλ. 

 

Κριηήριο καηακύρωζης είλαη η ταμηλόηερη ηιμή γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ, εθ ησλ 

πξνζθνξώλ πνπ πιεξνύλ ηηο Σερληθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 

 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS
KAMPAS
Ημερομηνία: 2019.02.07 09:39:05 EET
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2. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 14-02-2019 εκέξα Πέμπηη θαη ώξα 09:00 π.μ. ζηα γξαθεία ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Γεληθή Γηεύζπλζε Υσξ/θεο & Πεξ/θεο 

Πνιηηηθήο, Γηεύζπλζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, 1
ος

 όροθος, Σενέδοσ 58, 

Σ.Κ. 654 04, Καβάλα. 

 

 Η πξνζθνξά ζαο ζα πξέπεη λα ζηαιεί ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε, ζε ΚΛΔΙΣΟ 

ΦΑΚΔΛΟ, κε ηελ έλδεημε «Οικονομική Προζθορά ηης Πρόζκληζης για ηην 

προμήθεια ενός (1) θορηηού ηλεκηρονικού σπολογιζηή (laptop) ζσνοδεσόμενο από 

MS Office software για ηις ανάγκες ηης Γιεύθσνζης Τδάηων» ππόςε ηεο θαο 

Θενιόγνπ Λακπξηλήο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 13-02-2019 εκέξα Σεηάρηη θαη ώξα 

13:00.  

(Σστόν προζθορές ποσ θα καηαηεθούν μεηά ηην παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα 

είναι εκπρόθεζμες και θα επιζηραθούν). 

 

 Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη Γεκόζηα, από ηελ ηξηκειή Οκάδα Έξγνπ  ε 

νπνία έρεη νξηζηεί ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ.πξση.νηθ. 23658/3-12-2018, ΑΓΑ: 

7Τ6ΗΟΡ1Τ-76Γ, Απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 

 

 Πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζηα γξαθεία ηεο Γηεύζπλζεο Τδάησλ, ζηνλ 1
ν
 όξνθν ζην 

ηειέθσλν: 2313 309 815. 
 

 Η πιεξσκή ζα γίλεη, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 

παξαιαβήο από ηελ Οκάδα Έξγνπ θαη ηελ πξνζθόκηζε ηνπ λόκηκνπ Σηκνινγίνπ από ηνλ 

Αλάδνρν, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.   
 

 Γελ ζα δνζεί πξνθαηαβνιή. 
 

Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ζπλνδεύνπλ ηελ παξνύζα πξνζθνξά  ηεο νπνίαο απνηεινύλ εληαίν 

θαη αλαπόζπαζην ηκήκα θαη ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαιαβή ησλ 

εξγαζηώλ. 

 

3. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Οη πξνζθαινύκελνη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κία θαη κνλαδηθή πξνζθνξά ζε εληαία θάθειν ζηνλ 

νπνίν ζα εκπεξηέρνληαη ηξεηο ππνθάθεινη κε ηηο αθόινπζεο ελδείμεηο: 
 

Α. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ (ζε μερσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κε έλδεημε 

«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ») 

Β. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ζε μερσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κε έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ») 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ζε μερσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κε έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ») 

 

Α1. ηα ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ πρέπει να ζσμπεριληθθεί: 

 

Τπεύθσνη Γήλωζη ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία λα δειώλεη όηη: 

Απνδέρεηαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε 

ζύκθσλα κε απηνύο. 
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   Β1. ηην ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ πρέπει να ζσμπεριληθθεί: 

 

Τπεύθσνη Γήλωζη ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία λα δειώλεη όηη: 

Ο ππνςήθηνο έρεη ηελ ηερληθή ηθαλόηεηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ ελόηεηα ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ θαη ηα 

πξνζθεξόκελα πξντόληα ηθαλνπνηνύλ ηηο παξαηηζέκελεο ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε 

ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. 

 

  Γ1. ηην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ πρέπει να ζσμπεριληθθεί: 

 

Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί, λα 

είλαη ππνγεγξακκέλε θαη ην πξνηεηλόκελν αληάιιαγκα ζα πξνζδηνξίδεηαη ζηελ 

πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ. Οη ηηκέο ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξώ (€). 

  

 ΟΛΟΓΡΑΦΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 

Σιμή Οικονομικής Προσφοράς ΑΝΕΤ Φ.Π.Α. σε €   

Φ.Π.Α. σε Εσρώ (€)   

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ   

 

4. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Η Οκάδα Έξγνπ ζα αμηνινγήζεη ζε αλνηρηή δηαδηθαζία ηηο πξνζθνξέο, αθνινπζώληαο ηε 

δηαδηθαζία ηξηώλ βεκάησλ, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

 ην Βήμα 1, ειέγρεηαη ε αξηηόηεηα ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα όιεο ηηο 

πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ εκπξόζεζκα. Οη άξηηεο πξνζθνξέο πξνσζνύληαη γηα 

αμηνιόγεζε ζην επόκελν Βήκα. 

 

 ην Βήμα 2, ειέγρεηαη θάζε πξνζθνξά σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ 

απαηηήζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνύζα Πξόζθιεζε από ηα πξνζθεξόκελα πξντόληα. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε Οκάδα Έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα θαιέζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο 

νπνηνλδήπνηε πξνζθέξνληα γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν ηεο 

Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ. Οη πξνζθνξέο νη νπνίεο θξίλνληαη σο ηθαλνπνηεηηθέο, 

πξνσζνύληαη ζην επόκελν Βήκα. 

 
 ην Βήμα 3, νινθιεξώλεηαη ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ κε ην άλνηγκα ησλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη ελ ζπλερεία ε ζύληαμε ζρεηηθνύ Πξαθηηθνύ κε ην νπνίν 

πξνηείλεηαη ε πξνζθνξά κε ηε ταμηλόηερη ηιμή. 
 

ημ.: ΠΡΟΦΟΡΔ ΟΙ ΟΠΟΙΔ ΔΙΝΑΙ ΣΔΥΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΑΦΔΙ, 

ΚΡΙΝΟΝΣΑΙ Ω ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΔ.  

 

Ο κεηνδόηεο ζα θιεζεί εληόο εύινγεο πξνζεζκίαο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο λα θαηαζέζεη ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ, πξνθεηκέλνπ 

απηά λα ειεγρζνύλ από ηελ αξκόδηα Οκάδα Έξγνπ. Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο 

ππνβάιινληαη ζε έλα θαη απαηηείηαη λα είλαη πξσηόηππα. 
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Η μη έγκαιρη και προζήκοσζα σποβολή ηων Γικαιολογηηικών Καηακύρωζης, ζσνιζηά λόγο 

αποκλειζμού ηοσ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαιεί ηνλ επόκελν ζηνλ ηειηθό 

Πίλαθα Καηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ππνςήθην Αλάδνρν, λα ππνβάιιεη ηα Γηθαηνινγεηηθά 

Καηαθύξσζεο θαη ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία σο αλσηέξσ. 

 

5. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΔΡΓΟΤ 

 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο πνπ ζα πξνθύςεη από ηε δηελέξγεηα ηεο Πξόζθιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπ θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ, θα πρέπει να προζκομίζει 

ηα παρακάηω δικαιολογηηικά ζε τρονικό διάζηημα δέκα (10) ημερών και να ελεγτθούν από 

ηην αρμόδια Ομάδα ηοσ Έργοσ: 

 

α. Απόζπαζμα ποινικού μηηρώοσ (πεξίπησζε 1 ηνπ εδαθ. Α,  παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 

118/10.7.08 (ΦΔΚ150/Α/10.7.08)  θαηάζηαζε. 

β.  Φορολογική ενημερόηηηα. 

γ. Αζθαλιζηική ενημερόηηηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016). 

δ. Τπεύθσνη δήλωζη πνπ λα δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο δελ 

ηειεί ζε θάπνηα από ηηο πξναλαθεξόκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) εδ. Α. ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

6 ηνπ Π.Γ.  118/10.7.08 (ΦΔΚ150/Α/10.7.08)  θαηάζηαζε. 

ε. Τπεύθσνη δήλωζη πνπ λα δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο 

πιεξεί ηα θξηηήξηα ηνπ άρθροσ 73 θαη ηνπ άξζξνπ 79 ηοσ Ν.4412/2016. 

 
6. ΠΟΙΟΣΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΔΡΓΟΤ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Η πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξντόλησλ ζα γίλεη από ηελ Οκάδα Έξγνπ ε νπνία έρεη νξηζηεί 

ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ.πξση.νηθ. 23658/3-12-2018, ΑΓΑ: 7Τ6ΗΟΡ1Τ-76Γ, Απόθαζε ηνπ 

πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 

 

7. ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΡΓΟΤ – ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ 

 

Α. Η πιεξσκή ζα γίλεη μεηά ηην έγκριζη ηοσ Πρακηικού ποιοηικής και ποζοηικής 

παραλαβής από ηελ Οκάδα Έξγνπ θαη ηελ πξνζθόκηζε ηνπ λόκηκνπ Σηκνινγίνπ από ηνλ 

Αλάδνρν, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.   

Β. Θα γίνει παρακράηηζη θόροσ ειζοδήμαηος ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Φνξνινγηθή 

Ννκνζεζία. 

Γ. Γελ ζα δνζεί πξνθαηαβνιή. 

 

 
 

Με ενηολή σνηονιζηή 

Αποκενηρωμένης Γιοίκηζης  

Μακεδονίας – Θράκης 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

Γ/ΝΗ ΤΓΑΣΩΝ 

ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ –ΘΡΑΚΗ 

 

 

 ΓΔΩΡΓΙΟ Ν. ΚΑΜΠΑ 

ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

- Οκάδα Έξγνπ 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

Φορηηός Ηλεκηρονικός σπολογιζηής (laptop) και 

 MS Office software 

 
 

 Αλάιπζε Οζόλεο :1920x1080 

 Σύπνο Οζόλεο :FHD Anti-Glare LED-Backlit 

 Δμηξά Υαξαθηεξηζηηθά  

 Card Slot :Ναη 

 Γηαγώληνο Οζόλεο :15.6" 

 Δπεμεξγαζηήο :i7 ή θαιύηεξνο 

 Ήρνο : HD Stereo 

 Μπαηαξία :6-Cell 74 WHr 

 Σαρύηεηα Δπεμεξγαζηή :3.80 GHz 

 Υξώκα :Black 

 Κάξηα Γξαθηθώλ :Nvidia ή ΑΜD  

 Μλήκε Κάξηαο Γξαθηθώλ :4GB 

 Υσξεηηθόηεηα θιεξνύ Γίζθνπ :1 TB + 128 GB (ηνπιάρηζηνλ) 

 Σύπνο θιεξνύ Γίζθνπ :HDD + SSD 

 Δίδνο :Laptop 

 Μλήκε RAM :8 GB 

 Πιεθηξνιόγην :Αγγιηθό ή Διιεληθό  

 Webcam :Ναη 

 Λεηηνπξγηθό :Windows 10 

 
 
ημ.:  ΣΟ ΚΟΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΘΑ ΒΑΡΤΝΔΙ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ 

ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ. 
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