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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Ζάκυνθος, 22/09/2019 
Αρ. Πρωτ: 1823 

 
 
 

Προς:  Κάθε Ενδιαφερόμενο 
 

 

Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) σταθερών 
υπολογιστών και οκτώ (8) tablets». 

 

 

 
Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 
δύο (2) σταθερών υπολογιστών και οκτώ (8) tablets, βάσει του άρθρου 118 του ν.4412/16 που αφορά 
δημόσιες συμβάσεις που το ποσό της δαπάνης είναι μέχρι 20.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Η κατάθεση 
προσφορών και η ανάθεση θα υλοποιηθεί όπως αναγράφεται παρακάτω, σύμφωνα µε τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά, και µε ανώτατο προϋπολογισµό το ποσό των 3.500,00 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το 
Φ.Π.Α. (24%) και όλες οι νόμιμες κρατήσεις (φόρου εισοδήματος, ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΕΠΠ κλπ). 

 
 
 

Προμήθεια δύο (2) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, προς αντικατάσταση ισάριθμων 
υπολογιστών παρωχημένης τεχνολογίας (έτους 2008) και οχτώ (8) tablet με τις θήκες προστασίας τους, 
για την ψηφιοποίηση των εντύπων του προγράμματος εποπτείας και παρακολούθησης των παραλιών 
ωοτοκίας (μείωση έντυπου υλικού, πιο αποτελεσματική επεξεργασία, ανάλυση δεδομένων κτλ). 
 
 
Αναλυτικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών είναι οι παρακάτω: 
 
 

Επιτραπέζιος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

 
Ποσότητα: 2 

α/α Περιγραφή/ Προδιαγραφές Υποχρεωτική Απαίτηση 

1 
Επιτραπέζιος Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής 

Ναι 

2 Καινούργιο και αμεταχείριστο Ναι 

3 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο 

Ναι 

4 Επεξεργαστής  
Intel Core i5 9ης γενιάς ή 

ισοδύναμο ή ανώτερο 

5 Ταχύτητα επεξεργαστή  ≥ 2,8 Ghz 

6 Πυρήνες ≥4 

7 Μνήμη RAM ≥8 GB 

8 Τύπος Μνήμης  DDR 4 

9 Ταχύτητα Μνήμης  ≥2400 Mhz 

10 Σκληροί Δίσκοι  2 

11 1
ος

 Σκληρός Δίσκος SSD ≥240GB 

12 2
ος

 Σκληρός Δίσκος HDD ≥1TB 

13 Κάρτα γραφικών 
Ενσωματωμένη στη μητρική ή 

εξωτερική  

14 Οπτικό Μέσο DVD±RW 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
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Επιτραπέζιος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

 
Ποσότητα: 2 

α/α Περιγραφή/ Προδιαγραφές Υποχρεωτική Απαίτηση 

15 Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 Pro 64 Bit 

16 
Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας 
10/100/1000 

≥ 1 

17 Audio-In , Audio-Out  Ναι 

18 Θύρες USB 2.0 ποσότητα  ≥ 2 

19 
Θύρες USB 3.1 ποσότητα 
(τουλάχιστον 2 μπροστά) 

≥ 4 

20 Τροφοδοτικό ≥450w 

21 Εγγύηση ≥2 χρόνια 

22 Έτος κυκλοφορίας  ≥2019 

23 Refurbished Όχι 

  
 
 

Tablets 
 

Ποσότητα: 8 

α/α Περιγραφή/ Προδιαγραφές Υποχρεωτική Απαίτηση 

1 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο 

Ναι 

2 Καινούργιο και αμεταχείριστο Ναι 

3 Λειτουργικό Σύστημα Android 

4 Έτος Κυκλοφορίας  ≥2019 

5 Μέγεθος Οθόνης ≥10,1” 

6 Ανάλυση Οθόνης ≥1920x1200 

7 Μνήμη RAM ≥3GB 

8 Χωρητικότητα ≥32GB 

9 Πυρήνες Επεξεργαστή ≥8 

10 Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή ≥1,6 GHz  

11 Ανάλυση Βασικής Κάμερας ≥8 MP 

12 Συνδεσιμότητα 3.5mm Jack, Bluetooth, USB, Wi-Fi  

13 Refurbished Όχι 

14 Θήκη tablet  

Ναι, 8 τεμάχια 
Εξαιρετικά ανθεκτική σε πτώσεις, 

σκόνη και χτυπήματα, με 
ενσωματωμένο πλαστικό screen 

protector  
 
 
 

Κ α λ ο ύ ν τ α ι   
 

 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (με αναγραφή ότι αφορά 
προσφορά για τον σχετικό διαγωνισμό) αίτηση-δήλωση ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται σχετικό 
υπόδειγμα στην παρούσα πρόσκληση), η οποία θα συνοδεύεται από σχετική τεχνική προσφορά και 
οικονομική προσφορά, που ισχύει και δεσμεύει τους προσφέροντες για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) 
μηνός από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης.  
 
Επισημαίνεται ότι η τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
υπό προμήθειας υλικών, η οποία θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστο τις απαιτούμενες τεχνικές όπως 
αναγράφονται παραπάνω επί ποινή αποκλεισμού. 
 
Ο τόπος παράδοσης-παραλαβής των υλικών (με χρέωση του Αναδόχου) είναι τα γραφεία του Φ.Δ. του 
Ε.Θ.Π.Ζ. (Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, ΤΚ 29100). 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης ή εντός του χρόνου που θα καθοριστεί στην σχετική σύμβαση βάσει της σχετικής προσφοράς 
του Αναδόχου, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης. 
 
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των 
υπό προμήθεια υλικών. 
 
Ως καταληκτική ημερομηνία καταθέσεως προσφορών στο πρωτόκολλο του Φορέα ορίζεται η 5

η
 

Οκτωβρίου 2020.  
 
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) σταθερών 
υπολογιστών και οκτώ (8) tablets», ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(3.500,00€) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων. 
 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κάτωθι κρατήσεις: 
α) τον προβλεπόμενο από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρο εισοδήματος, όπως ισχύει, ο οποίος 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37

α
 παρ. 1 περ. στ΄ του ν.δ. 

3323/1955 (ΦΕΚ Α΄214), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν.2198/94, (ΦΕΚ Α΄43), θα 
παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου (το ποσοστό 
του φόρου ορίζεται σε 4% για τιμολόγια πώλησης αγαθών και 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών). 
β) την προβλεπόμενη κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας πληρωμής προ φόρων & 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου 
ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) (άρθρο 4, παρ 3, ως ισχύει σήμερον, 
ν.4013/2011 ΦΕΚ Α΄204, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄147). Η 
ως άνω κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5-12-2014, ΦΕΚ Β΄ 
3335/2014). 
γ) την προβλεπόμενη κράτηση ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Α.Ε.Π.Π., επί 
της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, τροποποιητικής ή 
συμπληρωματικής σύμβασης. Σε περίπτωση συμπληρωματικής σύμβασης, η κράτηση επιβάλλεται επί 
του συνολικού ποσού του συμβατικού τιμήματος της συμπληρωματικής σύμβασης ή του ποσού που 
αναγράφεται στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 350 παρ. 3 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄ 147 και 
υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017). Η ως άνω κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π., υπάγεται 
σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 6 
της υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017). 
δ) κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της παρούσας 
σύμβασης. 
ε) ο Φ.Π.Α βαρύνει τον Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. 
 
Στον ανωτέρω προϋπολογισμό, συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς για την παράδοση-
παραλαβή των υλικών στα γραφεία του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. (Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, ΤΚ 
29100). 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

•  Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής και την έγκρισή τους από την αναθέτουσα αρχή. 

 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

 
Επισημαίνεται ότι µε την υποβολή της σχετική αίτησης, ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει συγχρόνως ότι 
έλαβε γνώση όλων των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών του Φορέα Διαχείρισης 
του Ε.Θ.Π.Ζ., τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
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Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθυνθείτε στα 
γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ. στη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος, τηλ. 
26950.29870, fax: 26950.23499, e-mail: info@nmp-zak.org 
 

 

                                                                         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 

 

 

 

 

 

 

    

 Καθηγητής Δρόσος Ι. Κουτσούμπας 

Τμήμα Ωκεανογραφίας και 
Θαλασσίων Βιοεπιστημών 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
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(Στοιχεία υποψήφιου αναδόχου) 

 

 

 

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

 

 

Ηµεροµηνία ……….…………/……/2020 
 
 

                                                                                                              
 

ΠΡΟΣ:  ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Ε.Θ.Π.Ζ. 
 

                    
 

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια δύο (2) σταθερών υπολογιστών και οκτώ (8) tablets». 

Προϋπολογισµός: 3.500,00 ευρώ 

 

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Του……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Για την προμήθεια δύο (2) σταθερών υπολογιστών και οκτώ (8) tablets, µε την συνολική τιμή 

των…………………………………………………………. ευρώ (….……..…,..…€), συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. (24%) καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων. 

 

Χρόνος εγγύησης:……………………………………. 

Χρόνος παράδοσης:…………………………………. 

Τόπος Παράδοσης: Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση όλων των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

του Φορέα Διαχείρισης του  Ε.Θ.Π.Ζ., τους οποίους και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ΔΗΛΩΝ-ΟΥΣΑ 

 

 

 

 

(υπογραφή-σφραγίδα) 
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