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Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

για την προμήθεια Συστήματος τηλεδιάσκεψης 

 

 

 

Αριθ. Πρωτ.: 8261  

Αχαρνές, 12.11.2021 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Προς: 1.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

(ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

2.ΚΑΤΙΤΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

(ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) 

3.GET MARKET IKE (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ) 

Είδος Διαδικασίας  Απευθείας ανάθεση 

Έναρξη υποβολής προσφοράς Ημερομηνία: 12.11.2021  Ημέρα: Παρασκευή, Ώρα: 8.00 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς 

Ημερομηνία:  22.11.2021  Ημέρα:  Δευτέρα Ώρα: 8.00 

CPV 32232000-8 - Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 

Χρόνος ισχύος σύμβασης 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

Προϋπολογισμό που 

Βαρύνει 

Π.Δ.Ε., ΣΑ Ε2751 

Κωδ. ΣΑ 2020ΣΕ27510054 

Κωδικός ΟΠΣ 5033697 

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 από τις 

πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 

2020ΣΕ27510054 

Διάρκεια ισχύος 

Προσφορών 

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού 

Κρατήσεις Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
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Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

 

Έχοντας υπόψη: 

• το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• το ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 

δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -

2013», 

• το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

• την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.  

• το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

• το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

• το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

• το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

• το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

• το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Με κάθε πληρωμή θα 

γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. 

Πληροφορίες 

 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

Λ. Θρακομακεδόνων 131, Τ.Κ. 136 79 

Τηλ: 210 2445226, εσωτ.: 4 

email: foreasparnithas@gmail.com 

Δημοσιότητα στον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 

στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 
www.parnitha.net  

mailto:foreasparnithas@gmail.com
http://www.parnitha.net/
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Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

• τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3845/05-05-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΥΧ46ΜΤΛΡ-ΝΔΗ) Απόφασης 

Ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας  για Δράσεις 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033697 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»2014-2020, 

• τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

(ΦΕΚ/1933/Β/28.12.2004), όπως ισχύει. 

• Την ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/20126/2791 απόφαση της Υπουργού Υ.Π.Ε.Κ.Α (Φ.Ε.Κ 169/ ΥΟΔΔ/03.04.2019) με τίτλο 

«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας». 

• Τις με αριθ. 52817 και 52778/ 2004 υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ. 1933/Β/28.12.2004) με τις οποίες 

ορίζονται οι Κανονισμοί για εκτέλεση έργων και λειτουργίας του Δ.Σ., όπως ισχύουν 

•   τον Ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

Λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 92/Α/7.5.2020). 

• την με αριθ. 6380/29.3.2021 Απόφαση του Φορέα για τον ορισμό της επιτροπής Αξιολόγησης 

Προσφορών 

 

Σας Προσκαλεί  

 
Για την υποβολή προσφοράς για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια Συστήματος 
τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση. 

Φυσικό αντικείμενο της σύμβαση 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συστήματος τηλεδιάσκεψης που απαιτείται για την 
διοργάνωση συναντήσεων και συνεργασιών με φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού. Οι τεχνικές 
προδιαγραφές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.  

Οικονομικό αντικείμενο της σύμβαση 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Διάρκεια της σύμβασης  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της. 

Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

1. Παρακολούθηση της σύμβασης – παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
H παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Κατά την διαδικασία παραλαβής 

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και πρέπει 





 
 

4 
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
                                                     “Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 
                                                  Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

να παραστεί και ο ανάδοχος. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει 

πρωτόκολλο.  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων, με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάστασή της/του με άλλη/ο, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

2. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά μετά την παραλαβή των παραδοτέων και σε 

διάστημα έως είκοσι ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου. Η πληρωμή του 

συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. 

3. Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Κωδ.ΣΑ Ε2751. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Κωδικός Ενάριθμου ΣΑ 2020ΣΕ27510054). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης  

Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» η 

οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3845/05-05-2020 και έχει 

λάβει Κωδικό ΟΠΣ 5033697. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο 

Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

4. Υποχρεώσεις αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα: 

α) τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.  
β) τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς και τις συναφείς εν 
γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με τις εργασίες που αναλαμβάνει, ευθύνεται 
δε προσωπικά για κάθε παράβασή τους.  
δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

γ) αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε 
φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του εργασιών, καθώς 
επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα της του Φορέα Διαχείρισης από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία.  

5. Καταγγελία της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον δεν τηρούνται οι όροι της. 
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6. Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση της υπηρεσίας δεν έχει δικαίωμα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του 
Φορέα Διαχείρισης, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί στην προσφορά του. Την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση 
του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

7. Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με 
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για 

πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται 

από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

Διαδικασία ανάθεσης - Κριτήρια Ανάθεσης   

Η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

(χαμηλότερη τιμή).  

Λόγοι αποκλεισμού   

Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικός φορέας, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα 
από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

α. όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για α) συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

β. όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης . 

γ. εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία 

δ. εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου.  
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ε. εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

στ. εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής. 

 ζ. εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του. 

Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 

από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

1. Περιεχόμενο προσφοράς 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 

α. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνονται τα εξής: 

“…..δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση και έχω αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που 
περιέχονται στην με αριθ. 8261/12.11.2021 πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση 
της προμήθειας «Συστήματος Τηλεδιάσκεψης». Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού, όπως αναφέρονται 
στην ανωτέρω πρόσκληση. Πληρώ όλες τις προϋποθέσεις και διαθέτω την τεχνική ικανότητα για την 
υλοποίηση της προμήθειας». 
β. Την τεχνική προσφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα 

γ. Την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα 

2. Σύνταξη προσφοράς  

Οι προσφορές, τα αποδεικτικά έγγραφα και τα περιλαμβανόμενα σε αυτά στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα. Οι προσφορές δεν θα πρέπει να 

φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες), κ.λπ. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές 

προσφορές. Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

Στην προσφορά θα αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του οικονομικού φορέα, ήτοι: Επωνυμία 

οικονομικού φορέα, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email) καθώς και ο τίτλος και ο αριθμός της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οποία 

υποβάλλουν προσφορά. 

Στην οικονομική προσφορά, η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, ανά μονάδα με δύο δεκαδικά 

ψηφία, αριθμητικώς. Θα επισυνάπτονται προσπέκτους των καμερών ή θα δηλώνεται ιστοσελίδα όπου θα 

φαίνονται οι ιδιαίτερες προδιαγραφές.  Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

3. Υπογραφή προσφοράς - σφραγίδα 

Η προσφορά πρέπει να φέρει την υπογραφή και την σφραγίδα του οικονομικού φορέα.   

Οι προσφορές υπογράφονται: 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), 
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β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και 

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις τ ου Ν. 4250/2014 (Α’ 94),  είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.  

Τρόπος και Χρόνος υποβολής προσφορών 

1. Τρόπος υποβολής προσφοράς 

Η προσφορά υποβάλλεται ταχυδρομικώς, με courier ή αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, με 

την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτή έχει φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα, διαφορετικά θα θεωρείται εκπρόθεσμη και θα επιστραφεί.  

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου της προσφοράς ούτε για 

καθυστερήσεις στην άφιξή της. Δεν θα παραληφθεί φάκελος ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 

ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Στον φάκελο σημειώνονται τα στοιχεία του αναδόχου και  

«Υποβολή προσφοράς για την με αριθ. 8261/12.11.2021 πρόσκληση υποβολής προσφορών 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ή ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ». 

2. Χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλονται από 12.11.2021 έως 22.11.2021, ώρα 08.00 

Διάρκεια ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν 

(120) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης.  

Δημοσιότητα - Πληροφορίες 

Η παρούσα πρόσκληση: 

1. καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

(http://eprocurement.gov.gr). 

2. αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

3. αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.parnitha.net 

στην διαδρομή : Κεντρική Σελίδα → Ανακοινώσεις. 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος προσκομίζει: 

α) Ποινικό μητρώο του τελευταίου τριμήνου 

β) Φορολογική ενημερότητα, σε ισχύ τόσο για τον ανάδοχο  (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) όσο και για τον 

νόμιμο εκπρόσωπο. 

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ τόσο για τον ανάδοχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) όσο και για το 

προσωπικό από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. 

δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

http://eprocurement.gov.gr/
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εκπροσώπησης, ανάλογα με την νομική μορφή του αναδόχου. 

ε) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελμα. 

στ) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει ο Φορέας. 

< 

 

 

 

 

 

 

 

Για τον  

Φορέα Διαχείρισης  

Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας  

 

 

Δρ. Γεώργιος Καρέτσος 

Δασολόγος - Ερευνητής 
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Παράρτημα Ι: Τεχνικές προδιαγραφές 

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Κύρια μονάδα 

• Ύψος: 104 mm – 204 mm 

• Πλάτος: 400 mm – 600 mm 

• Βάθος: 85 mm – 92 mm 

• Βάρος: 1,04 kg – 2,08 kg 

Τηλεχειριστήριο 

• Ύψος: 80 mm - 83 mm 

• Πλάτος: 80 mm - 83 mm 

• Βάθος: 10 mm – 12 mm 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ Η/Υ) 

Windows 10  ή macOS 10.10 ή νεότερη έκδοση 

USB 2.0 prt (Θύρα USB 3.0 και καλώδιο απαιτούνται για βίντεο 4K) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ RIGHTSENSE 

Προηγμένες τεχνολογίες και καινοτομίες σχεδιασμού που κάνουν τη συνεργασία βίντεο εύκολη και 
αυτόματη. 

Δεξί Φως 

• Αντιστάθμιση χαμηλού φωτισμού 

• Μείωση θορύβου βίντεο 

• Βελτιστοποίηση κορεσμού χαμηλού φωτισμού 

RightSight 

• Ανίχνευση ανθρώπινης φιγούρας 

• Αυτόματο καδράρισμα των συμμετεχόντων κατά την έναρξη της σύσκεψης 

• Αυτόματο καδράρισμα συμμετεχόντων κατ' απαίτηση 

• Αυτόματη επαναπλαισίωση όταν οι συμμετέχοντες εισέρχονται, αποχωρούν ή αλλάζουν θέσεις 

RightSound 

• Να διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη μηχανικής εκμάθησης, η οποία έχει εκπαιδευτεί να διακρίνει την 
ανθρώπινη ομιλία από άλλους ήχους 

• AEC (Ακύρωση ακουστικής ηχούς) 

• VAD (Voice Activity Detector) 

• Καταστολή θορύβου παρασκηνίου 

• Αυτόματο επίπεδο δυνατών και απαλών φωνών 

• Ο αλγόριθμος περιορισμού αιχμής εξαλείφει ακόμη και το στιγμιαίο κόψιμο των ηχείων για την 
αποφυγή παραμόρφωσης 

• Αντικραδασμικό περίβλημα 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙΣ 

• Συνδεσιμότητα USB Plug-and-play 
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• Πιστοποιημένο για Skype™ για επιχειρήσεις και Ομάδες της Microsoft 

• Πιστοποίηση Zoom™ 

• Πιστοποιημένο Fuze™ 

• Πιστοποιημένο για το Google Hangouts Meet Hardware 

• Microsoft Cortana® 

• Cisco Jabber® 

• Συμβατό με BlueJeans, BroadSoft™, GoToMeeting™, Vidyo™ και άλλες εφαρμογές τηλεδιάσκεψης, 
εγγραφής και μετάδοσης που υποστηρίζουν κάμερες USB 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) 

• Προσαρμοσμένος φακός Logitech με ζουμ 5x HD και μηχανοκίνητο pan (+/- 25°) και κλίση (+/- 15°) 

• Οπτικό πεδίο: Διαγώνιος: 120°, Οριζόντια: 113°, Κατακόρυφος: 80,7° 

• Συνολική Κάλυψη Δωματίου (οπτικό πεδίο + πλάτος και κλίση): 163° πλάτος x 110° ύψος 

• 3 προεπιλογές θέσης κάμερας 

• Αυτόματο πλαίσιο RightSight: Απαιτεί Windows 10 64-bit ή macOS 10.14 ή νεότερη έκδοση 

Απόδοση βίντεο 

• Κλήση βίντεο 4K Ultra HD (έως 3840 x 2160 pixels @ 30 fps με καλώδιο USB 3.0 που παρέχεται από 
τον πελάτη) 

• Κλήσεις βίντεο Full HD 1080p (έως 1920 x 1080 pixel @ 30 fps) 

• Κλήσεις βίντεο 720p HD (έως 1280 x 720 pixel @ 30 fps) 

Μικρόφωνο 

• Ενσωματωμένο μικρόφωνο με 3 στοιχεία διαμόρφωσης δέσμης 

• Εύρος παραλαβής 
o MeetUp: 4 μ 
o Με προαιρετικό μικρόφωνο επέκτασης: 5 m 

• Ευαισθησία: -27 dB 

• Απόκριση συχνότητας μικροφώνου: 90Hz-16KHz για πλήρη αναπαραγωγή φωνής και υψηλή 
ευκρίνεια χωρίς θόρυβο 

• Απόδοση διαμόρφωσης δέσμης: Εργοστασιακός αλγόριθμος διαμόρφωσης δέσμης ευρείας όψης, 
με πολύ χαμηλή παραμόρφωση, κατευθύνει τα μικρόφωνα απευθείας στον ομιλητή για την 
καλύτερη λήψη φωνής και μείωση θορύβου 

• AEC (Ακύρωση ακουστικής ηχούς) 

• VAD (Voice Activity Detector) 

• Καταστολή θορύβου περιβάλλοντος μικροφώνου 

• Ρυθμός ημερομηνίας μικροφώνου: Ρυθμός δειγματοληψίας 32KHz 

• Προτεινόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 6 

• Προτεινόμενος αριθμός συμμετεχόντων με μικρόφωνο επέκτασης: 8 

Ομιλητής 

• Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου στα 95 dB SPL στο μέγιστο 1/2 μέτρο 

• Ευαισθησία ηχείων 86,5+/-3dB SPL στο 1/2 μέτρο 

• Παραμόρφωση: 200-300Hz < 3%, 3000 Hz -10KHz < 1% 

• Το αντικραδασμικό περίβλημα ,βελτιώνει την ευκρίνεια της φωνής ενώ περιορίζει τη μετάδοση 
του ήχου σε παρακείμενους χώρους 

Γενικός 

• Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth 
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• Τηλεχειριστήριο ραδιοσυχνοτήτων 

• Ενσωματωμένη επιτραπέζια/επιτοίχια βάση, διαθέσιμη προαιρετική βάση τηλεόρασης 

• Υποδοχή ασφαλείας  

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

• Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα 

για τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία(π.χ. καλώδια, connectors κλπ). 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας  2 έτη 

• Για την τοποθέτηση/εγκατάσταση θα πρέπει να προσφέρονται: α) Τα απαραίτητα εξαρτήματα 

(βίδες κ.λπ.) για την τοποθέτηση του συστήματος αποθήκευσης β) Όλα τα καλώδια τροφοδοσίας 

του συστήματος αποθήκευσης και των μονάδων του. γ) Όλα τα καλώδια επικοινωνίας μεταξύ της 

μονάδας επέκτασης δίσκων με το υφιστάμενο σύστημα ώστε να υποστηρίζεται πλήρης 

πλεονάζουσα επικοινωνία και υψηλή διαθεσιμότητα μεταξύ τους. 

 

Β. ΒΑΣΗ ΟΘΟΝΗΣ 

• Ρυθμιζόμενο ύψος για βάση και ράφι τηλεόρασης 

• Ροδάκια βαρέως τύπου 

• Μεταλλικό ρυθμιζόμενο ύψος ραφιού 

• Μέγιστο Φορτίο 50Kg 

• Προσαρμογή μεγέθους τηλεόρασης 32" έως 65" 

 

Γ. ΟΘΟΝΗ 

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΕΤΑ  - 2160 px 

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ  - 3840 px 

• ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ ΟΘΟΝΗΣ  - 65 " 

• ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ  - 4K Ultra HD 

• ΤΥΠΟΣ ΟΘΟΝΗΣ  - Flat 

• HDR  - Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Active HDR, Hybrid Log-Gamma (HLG) 

• SMART TV  - Ναι 

• ΔΕΚΤΗΣ  - DVB-S/S2, DVB-T/T2 

• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΛ  - LED 

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ COMPUTER  - 3840x2160 

• ΜΕΓΙΣΤΟ REFRESH RATE  - 60 Hz 

• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  - Media Player, WebOS 

• ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  - Ethernet, Wi-Fi, 2xHDMI, Bluetooth, USB, Airplay2 

• ΑΝΑΛΟΓΙΑ  - 16:9 

• ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 25 Kg 

 

ΜΙΝΙ PC 

• Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 Home & Pro ή  Ubuntu Linux. 

• Ελάχιστο Chipset Intel τύπου H61 ή ελάχιστο chipset AMD (αντίστοιχο) 

• Επεξεργαστές  - Intel Core i5 3rd Gen (Κατ ελάχιστο) ή ελάχιστο AMD Rayzen 5 

• Υποστήριξη μνήμης - Δύο (2) υποδοχές SODIMM, Έως 16 GB DDR3 
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• Σκληρός Δίσκος  - Τύπου SATA 320/500/750 GB 5.400/7.200 rpm ή 128 GB SSD 

• Αφαιρούμενο Media N/A 

• Υποδοχή επέκτασης Μία (1) υποδοχή κάρτας PCI Express Mini 

• Graphics HD Graphics 

• chipset Audio 

• Επικοινωνίες Θύρα ethernet Gigabit 

• Θύρες I/O Μπροστά: Τουλάχιστον δύο (2) USB 2.0, Ήχος I/O, Πίσω: Τουλάχιστον Τρεις (3) USB 2.0, 
Ήχος 

• I/O, VGA, DP, RJ-45 

• Συσκευές εισόδου Τυπικό πληκτρολόγιο, ποντίκι (USB) 

• Ισχύς   - 65W 

• Διαστάσεις (tower)  μέχρι - 20 x 20 x 4 cm 

 

LAPTOP 

• Επεξεργαστής (CPU) Κατασκευαστής  - Intel ή AMD 

• Οικογένεια  - Core i5 ή Rayzen 5 

• Συχνότητα  - 2,4 GHz  (κατ ελάχιστο) 

• Διαγώνιος  15,6 " 

• Ανάλυση  - 1920x1080 

• Δυνατότητες  - Full HD 

• Μνήμη RAM  - Χωρητικότητα Μνήμης 8 GB 

• Τύπος RAM  - DDR4 

• Κάρτα Γραφικών Κατασκευαστής  - Intel ή Radeon ή αντίστοιχης τεχνολογίας (HD graphics) 

• Shared Μνήμη  - Ναι 

• Σκληρός Δίσκος  Τύπος Σκληρού  - SSD 

• Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου  - 512 GB (τουλάχιστον) 

• Μέσα Ανάγνωσης Card Reader  - Ναι 

• Bluetooth, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, Wi-Fi 

• Δακτυλικό Αποτύπωμα  - Όχι 

• Λογισμικό/Λειτουργικό Σύστημα  - Windows 10 Home ή Pro 

• Γενικά Χαρακτηριστικά 

Βάρος  μέχρι 2 kg 
Τύπος  - Notebook 
Χρώμα  - Ασημί 
 

Οποιοδήποτε λογισμικό θεωρείται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος 
Τηλεδιάσκεψης (διεθνής πλατφόρμας). Nα αναφερθεί συνολικά το μοντέλο αδειοδότησης (licensing, cap) 
του λογισμικού για αντίστοιχα δύο (2) έτη. 
 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 2 

Οποιοδήποτε λογισμικό, διαφορετικής πλατφόρμας από το Λογισμικό Τηλεδιάσκεψης 1, θεωρείται 
απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος Τηλεδιάσκεψης και με λειτουργία του για 
τουλάχιστον 2 έτη. Nα αναφερθεί συνολικά το μοντέλο αδειοδότησης (lincening, cap) του λογισμικού για 
τα αντίστοιχα έτη. 
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ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ/ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

Άδεια χρήσης ηλεκτρονικής εφαρμογής Κειμενογράφου/ Λογιστικού φύλλου/ Παρουσίασης/Power BI, για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (2 ΕΤΗ) 

Θα πρέπει να παρέχεται Τεχνική υποστήριξη της καλής λειτουργίας του συστήματος Τηλεδιάσκεψης στο 
χώρο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, έπειτα από γραπτό ηλεκτρονικό μήνυμα. Η 
τεχνική υποστήριξη ορίζεται με τις εξής μορφές: μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων , μέσω τηλεφωνικής 
υποστήριξης (καθοδήγησης) και επίσκεψη στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης εξειδικευμένου τεχνικού 
του Αναδόχου, έπειτα από τηλεφωνικό ραντεβού,. 
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Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Για την Απευθείας Ανάθεση της Προμήθειας Συστήματος Τηλεδιάσκεψης 

Αρ. Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 8261/12.11.2021 

 

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

 

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα: 

Ονομασία: …………………………………………………………………………………………, έδρα …………………… 

Οδός: ………………………………τηλέφωνο……………., email:……………………………………………..……… 

ΑΦΜ: …………………. 

 

Α/Α 

 

 

 

Προμήθεια 

Απαίτηση Αναθέτουσας 
Αρχής  

 

Απάντηση 
οικονομικού 
φορέα αν το 
προϊόν είναι 
σύμφωνο με 

τις 
απαιτήσεις 

της 
αναθέτουσας 

αρχής 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τεκμηρίωση 

(Σημειώστε το 
μοντέλο του 
προϊόντος. 

Σημειώστε αν 
προσκομίζετε 

προσπέκτους ή 
δώστε την 

ηλεκτρονική 
διεύθυνση όπου 

φαίνονται τα 
χαρακτηριστικά 
του προϊόντος) 

1 

 
 

Σύστημα τηλεδιάσκεψης 
 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της από 8261/12.11.2021 

Πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών 

  

2 

 

Βάση οθόνης 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της από  8261/12.11.2021 

Πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών 

  

3 

 
Οθόνη 

 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της από  8261/12.11.2021 

Πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών 

  

4 

 
ΜΙΝΙ PC 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της από  8261/12.11.2021 

Πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών 

  





 
 

15 
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5 

LAPTOP Σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της από  8261/12.11.2021 

Πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών 

  

6 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 1 

 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της από  8261/12.11.2021 

Πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών 

  

7 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 2 

 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της από  8261/12.11.2021 

Πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών 

  

8 

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 
ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΦΥΛΛΟΥ/ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της από  8261/12.11.2021 

Πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών 

  

9 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (2 ΕΤΗ) 

 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της από  8261/12.11.2021 

Πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών 

  

 

Τόπος – Ημερομηνία  

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα
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Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Για την Απευθείας Ανάθεση της Προμήθειας Συστήματος Τηλεδιάσκεψης 

Αρ. Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 8261/12.11.2021 

 

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

 

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα: 

Ονομασία: …………………………………………………………………………………………, έδρα …………………… 

Οδός: ………………………………τηλέφωνο……………., email:……………………………………………..……… 

ΑΦΜ: …………………. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α 
 

Προμήθεια 

Ποσότητα 
(τεμ.) 

Τιμή 
μονάδας  

 

ΦΠΑ  

Συνολική 
Τιμή 

μονάδας 

Συνολική τιμή 
ζητούμενων 
ποσοτήτων  

1 Σύστημα τηλεδιάσκεψης 1     

2 Βάση οθόνης 1     

3 Οθόνη 1     

4 ΜΙΝΙ PC 1     

5 LAPTOP 1     

6 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 1 

1     

7 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 2 

1     

8 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
ΦΥΛΛΟΥ/ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

1 
 

   

9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (2 ΕΤΗ) 

1     

       

 
  

 
 Γενικό 

Σύνολο 
 

 

Οι τιμές δίνονται σε ευρώ. Η προσφορά έχει ισχύ 120 ημέρες 

Δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση και έχω αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που 
περιέχονται στην παρούσα πρόσκληση. 

 

Τόπος – Ημερομηνία  

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα  




