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Ταχ.Δ/νση : ΣΙΝΑ 11 
Ταχ.Κωδ. : 106 80  
Πληροφορίες : Eυφροσύνη Καλοειδά 
Τηλέφωνο : 210 9220430  
Email: ptapatt@patt.gov.gr,  
efrosini.kaloeida@patt.gov.gr 
 

 

            Αθήνα,    9 Αυγούστου 2021 
                Αριθ. πρωτ. : οικ. 5328 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Τίτλος – Αντικείμενο  

«Προμήθεια εκατόν δέκα (110) tablets στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις ψηφιακής 

εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττικής» του ΕΠ «Αττική 2014-2020». 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής 

ΤΙΤΛΟΣ: 

Προμήθεια εκατόν δέκα (110) tablets στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Πράξης «Δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού 

εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττικής» του ΕΠ «Αττική 2014-

2020». 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας που αποτελεί και το ανώτατο 

ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε είκοσι οκτώ χιλιάδες 

εξακόσια ευρώ (28.600 ,00 €)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

  18 Αυγούστου  2021 ώρα 15.00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής,  

Σίνα 11,10680  - Αθήνα,  

υποβολή με ηλ. ταχυδρομείο efrosini.kaloeida@patt.gov.gr 

CPV: 
30200000-1 - Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 

30213000-5 - Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 

mailto:ptapatt@patt.gov.gr
mailto:efrosini.kaloeida@patt.gov.gr
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Αντικείμενο 

Αντικείμενο της δαπάνης αποτελεί η προμήθεια εκατόν δέκα (110) tablets,  για τις ανάγκες της Πράξης  «Δράσεις 

ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττικής» του ΕΠ «Αττική 2014-2020». 

Προϋπολογισμός 

Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών ανέρχεται σε είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσια  ευρώ 

(28.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Τρόπος πληρωμής 

Η αμοιβή του Αναδόχου συμφωνείται για το σύνολο της προμήθειας έως του ποσού των είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων 

ευρώ (28.600,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα καταβληθεί με την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. 

Η αμοιβή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης «Δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού 

στην Περιφέρεια Αττικής» του ΕΠ «Αττική 2014-2020» με κωδικό 2020ΕΠ08510134 και  κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067518 στο 

Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020, Πακέτο Εργασίας 3.   

Για την πληρωμή θα προσκομιστεί Τιμολόγιο καθώς και τα νόμιμα δικαιολογητικά στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

Αττικής. Η καθαρή αξία των τιμολογίων βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και με παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, και η εξόφληση γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από 

την διοικητική διαδικασία για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής. 

Προθεσμία υποβολής προσφορών 

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 18η  Αυγούστου  2021.   

 

Τρόπος αξ ιολόγησης προσφορών  

H επιλογή του αναδόχου για την ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και εφόσον καλύπτονται 

πλήρως οι προδιαγραφές της παρούσας. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΤΟΥ ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
Tεχνικά Χαρακτηριστικά  

 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ (TABLET) 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 Αριθμός Προσφερόμενων  110 

2 Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής 
και μοντέλο 

ΝΑΙ 

3 Μέγεθος Οθόνης  >=10.4'' 

4 Ανάλυση Οθόνης >=Full HD (2000 x 1200 
pixels) 

5 Λειτουργικό Σύστημα Android 

6 Μνήμη RAM >= 3 GB 

7 Χωρητικότητα >=32 GB 

8 Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή >=2 GHz 
 

9 Χωρητικότητα Μπαταρίας >=7040 mAh 
 

10 Συνδεσιμότητα Bluetooth, USB-C 

11 Wi-Fi  ΝΑΙ 

12 Έξοδος Ακουστικών  Περιλαμβάνεται 

13 Εγγύηση  >= 2 Χρόνια 

 
 

Προϋπολογισμός 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω δαπάνης ορίζεται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(28.600,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

 

  Δικαιολογητικά    

 
Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου πρέπει να περιέχει τα εξής:   

α) Πιστοποιητικό ότι είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου.  

β) Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους  δεν έχουν καταδικαστεί  με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά 

ορίζονται στις διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές 

εμπορίας ανθρώπων.   

γ) Πιστοποιητικά του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι ο ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

δ)  Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.  

ε) Σε περίπτωση νομικού προσώπου:  Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα 

έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η 

τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις τυχόν τροποποιήσεις τους.  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση ή 

κοινοπραξία.   

Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει να προσκομίζεται για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες 

εταιρείες (Α.Ε.) 

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:  

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες:  

▪ Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από όπου προκύπτει η σύσταση 

καθώς και η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού     

▪ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να προκύπτουν 

τα πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, μαζί 

µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης  ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ   
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Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης:  

▪ Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού    

▪ Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού  ή 

πιστοποιητικό ΓΕΜΗ  

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ):  

▪ Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν τροποποίησης   ή 

πιστοποιητικό ΓΕΜΗ  

Για τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες:  

▪ Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν τροποποίησης   

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:  

▪ Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

  

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα.  

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:  

α) Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 

εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και  

β) Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα, 

υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 

Σημειώνεται ότι για τα δικαιολογητικά (β) και (γ) εάν η κατάθεση εντός της οριζόμενης με την παρούσα 

πρόσκληση καταληκτικής προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών δεν είναι δυνατή, μπορεί να κατατεθεί 

υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό τις εν λόγω 

καταστάσεις  και στη συνέχεια θα πρέπει να  προσκομισθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά πριν την υπογραφή 

της συμβάσεως.  

Η Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή ή 

τα ΚΕΠ υποβάλλεται:  αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε, O.E. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές,  ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 
 
 
 
 
 


