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 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &  
 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

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,  24  Φεβρουαρίου 2023 
                Αριθ. πρωτ. : οικ. 1258 

 

 
 
ΠΡΟΣ: CenturyTech & Σία ΕΕ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Ψαρών 8, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12132 
e-mail:info@centurytech.gr 

 

                             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις ψηφιακής 
εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττικής», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067518 του 
ΕΠ «Αττική 2014-2020», ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την προμήθεια 
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών Η/Υ και λογισμικού, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
αποτυπώνονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα :  

 

Αριθμός έγκρισης δαπάνης  Η υπ΄ αριθμ   1195/  22-02-2023 (ΑΔΑ: 696ΖΚΝ3-ΖΕΨ ΑΔΑΜ:  

23REQ012178723) Απόφαση Προέδρου ΠΤΑ Αττικής  

Προϋπολογισμός δαπάνης  Δέκα χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά (10.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

CPV  30213200-7 : Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου 
κειμένου με τη χρήση γραφίδας, 30213100-6 : Φορητοί επιτραπέζιοι 
μικροϋπολογιστές, 30237270-2 : Θήκες μεταφοράς φορητών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών,  30237410-6 : ποντίκια Η/Υ, 30237460-1 
:Πληκτρολόγια Η/Υ, 30237430-2 : Φωτοπένες, 48000000-8 : Πακέτα 
λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 

Διαδικασία Ανάθεσης  Απευθείας Ανάθεση  

Κριτήριο Ανάθεσης  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  

Καταληκτική ημερομηνία 

κατάθεσης προσφορών  

5 ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσης  

Διάρκεια ισχύος προσφορών  Δύο (2) μήνες από την επόμενη της υποβολής προσφοράς  

mailto:ptapatt@patt.gov.gr
mailto:efrosini.kaloeida@patt.gov.gr
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Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Περιφερειακό Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής στην διεύθυνση (URL): 

http://www.ptapatt.gr  

  

1. Αντικείμενο της υπηρεσίας και προϋπολογισμός  

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών Η/Υ 

(πληκτρολόγια, ποντίκια, γραφίδες, θήκη μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών) και λογισμικού για 

τις υπηρεσιακές ανάγκες της Πράξης «Δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού στην 

Περιφέρεια Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067518 στο Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.  

 

Η δαπάνη για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ και μηδέν 

λεπτών (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Η  συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της δαπάνης περιλαμβάνεται στο  Παράρτημα της παρούσης.  
 
Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV):  30213200-7 : Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας, 
30213100-6 : Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές, 30237270-2 : Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών,  30237410-6 : ποντίκια Η/Υ, 30237460-1 :Πληκτρολόγια Η/Υ, 30237430-2 : Φωτοπένες, 
48000000-8 : Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 
 
Η ανωτέρω δαπάνη 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. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνα. 

 

2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών  

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ή ενώσεις αυτών των προσώπων), 

καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:  
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών Η/Υ και λογισμικού για τις 

υπηρεσιακές ανάγκες  της Πράξης «Δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού στην 

Περιφέρεια Αττικής»  » του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής,   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Επωνυμία    

Ταχυδρομική Διεύθυνση    

Τηλέφωνο & Τηλεομοιότυπο     

Δ/νση ηλεκτρ. ταχυδρομείου    

  

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: «Να μην ανοιχτεί από το πρωτόκολλο ή την γραμματεία».   

  

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης & Υλοποίησης Προγραμμάτων του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής (Σίνα 11 Τ.Κ.10680).  

  

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ανωτέρω διεύθυνση προσωπικώς ή δια εκπροσώπου και 

ταχυδρομικώς επί αποδείξει.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται σε 5 ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της 

παρούσης. Ο φάκελος κάθε Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τους ακόλουθους ανεξάρτητους (2) δύο 

υποφακέλους με τους κατωτέρω τίτλους:    

 

Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»   

Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»   

  
Α. Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»     

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

α) Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το 

απασχολούμενο προσωπικό ώστε να  αποδείξει ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε 

να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου.   

β) Πιστοποιητικό ότι είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου.   

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

εμπορίας ανθρώπων.    

δ) Ενιαίο Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου. 

ε)  Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (εκτός είσπραξης). 

στ) 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   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.   
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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 (γ) και (δ) 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.  

  
Β. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει είναι σφραγισμένος και να περιλαμβάνει την συνολική 

οικονομική προσφορά  για την παροχή της υπηρεσίας, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε 

ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του προσφέροντα.     

Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη 

από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του 

διαγωνιζόμενου.   

 

3. Ισχύς προσφορών  

Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον  προδιαγεγραμμένο 

χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα µε την προσφορά του και τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα  (60) ημερολογιακές 

ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει παράταση 

του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα. Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη της 

υπηρεσίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών 

δύνανται να ζητηθούν εγγράφως οι όποιες πρόσθετες διευκρινήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
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89 του Ν.4412/2016 προκειμένου να κριθεί το αποδεκτό ή μη της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής 

προσφοράς.           

  

  
2) Φ. Δράσης  

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΤΟΥ ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  
 

   

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

Α/Α 
Περιγραφή 
προμήθειας Τεμ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

1 

Φορητοί 
υπολογιστές για 

την εισαγωγή 
χειρόγραφου 

κειμένου με τη 
χρήση γραφίδας 2 

Διαγώνιος Οθόνης : 13" 
 
Τύπος Oθόνης : Αφής 
 
Επεξεργαστής:12ης γενιάς Intel® Core™, i7/1255/4.70 GHz/10 πυρήνες 
 
Μνήμη : 16 GB 
Σκληρός Δίσκος- Xωρητικότητα : SSD 256GB 
Κάρτα γραφικών : VGA Intel Xe Graphics 
Πολυμέσα :Web Camera 10MP 
Συνδέσεις :θύρες USB-C® με USB 4.0/ Thunderbolt™ 4 
Software: Windows 11 Home 
Μπαταρία : Battery Λιθίου 
Διαστάσεις :Βάρος 900gr 

http://www.cpv.enem.pl/el/30213200-7
http://www.cpv.enem.pl/el/30213200-7
http://www.cpv.enem.pl/el/30213200-7
http://www.cpv.enem.pl/el/30213200-7
http://www.cpv.enem.pl/el/30213200-7
http://www.cpv.enem.pl/el/30213200-7
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2 
Φορητός 

Υπολογιστής  1 

Processor 
AMD Ryzen 5 5500U (6C / 12T, 2.1 / 4.0GHz, 

3MB L2 / 8MB L3) 

Graphics Integrated AMD Radeon Graphics 

Chipset AMD SoC Platform 

Memory 
(8GB Soldered DDR4-3200+ )+ Μνήμη RAM 

Kingston 8GB DDR4 3200MHz για Laptop 

Memory Slots 
One memory soldered to systemboard, one 

DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable 

Max Memory 
Up to 40GB (8GB soldered + 32GB SO-DIMM) 

DDR4-3200 

Storage 
512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe + 

Empty M.2 2280 PCIe 3.0x2 NVMe SSD Slot 

Storage 

Support 

Dual SSD mode: up to two drives, 2x M.2 SSD 

• M.2 2242 SSD up to 512GB • M.2 2280 SSD 

up to 1TB 

Card Reader 4-in-1 Card Reader 

Optical None 

Audio Chip 
High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 

codec 

Speakers Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio 

Camera HD 720p with Privacy Shutter 
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Microphone 2x, Array 

Battery Integrated 45Wh 

Max Battery 

Life 
MobileMark 2018: 7.5 hr (45Wh) 

Power 

Adapter 
65W USB-C Slim (2-pin, Wall-mount) 

DESIGN 

Display 
15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 

45% NTSC 

Touchscreen None 

Keyboard Backlit, Greek 

Case Color Mineral Grey 

Surface 

Treatment 
Anodizing Sandblasting 

Case Material Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom) 

Dimensions 

(WxDxH) 

357 x 235 x 18.9 mm (14.1 x 9.25 x 0.74 

inches) 

Weight Starting at 1.7 kg (3.75 lbs) 

SOFTWARE 
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Operating 

System 
Windows 11 Pro, Greek / English 

Bundled 

Software 
Office Trial 

CONNECTIVITY 

Ethernet 100/1000M (RJ-45) 

WLAN + 

Bluetooth 
Wi-Fi 6, 11ax 2x2 + BT5.1 

Standard Ports 

• 1x USB 3.2 Gen 1 

• 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 

• 2x USB-C 3.2 Gen 2 (support data 

transfer, Power Delivery 3.0, and 

DisplayPort 1.4) 

• 1x HDMI 1.4b 

• 1x Card reader 

• 1x Ethernet (RJ-45) 

• 1x Headphone / microphone combo 

jack (3.5mm) 

Docking 

Various docking solutions supported via USB-

C. For more compatible docking solutions, 

please visit Docking for ThinkBook 15 G3 ACL 

SECURITY & PRIVACY 

https://smartfind.lenovo.com/accessories/#/search?categoryL1Name=Docking&categoryL2Names&pageIndex=1&pageSize=40&query=21A4
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Security Chip Firmware TPM 2.0 

Fingerprint 

Reader 
Touch Style, Integrated in Power Button 

Physical Locks Kensington Nano Security Slot 

Other Security Camera privacy shutter 

SERVICE 

Warranty 2 Έτη On Site - Response Next Business Day 

Included 

Upgrade 
None 

CERTIFICATIONS 

Green 

Certifications 

• EPEAT Silver 

• ENERGY STAR 8.0 

• ErP Lot 3 

• RoHS compliant 

Other 

Certifications 
TÜV Rheinland Low Blue Light 

Mil-Spec Test MIL-STD-810H military test passed 

 

3 Πληκτρολόγια 2 Φωτιζόμενα πλήκτρα, Διάταξη Πλήκτρων Αγγλικά 

4 
Τσάντα Ώμου / 

Χειρός για Laptop  1 
 
Μέγιστο Μέγεθος (ίντσες)έως 15.6'', Υλικό100% Polyester, Χρώμα Μαύρο 

 
5 Γραφίδες 2 Συμβατές με Windows και τη σουίτα εφαρμογών του Office. 
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6 
 

Ποντίκια 3 Σύνδεση Wireless, Τεχνολογία BlueTrack, Χρήση Mobile, Κουμπιά Mouse : 3 

7 Λογισμικό 2 
2 Άδειες χρήσης για πακέτο λογισμικού, να περιλαμβάνει τις εφαρμογές:Word, Excel, 
PowerPoint, One Note, Outlook 

 
 
 

 
 




