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Προς : Πίνακα Αποδεκτών  

            

 Θεσσαλονίκη, 3/11/2021  

Αρ. Πρωτ.: 920 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την Προμήθεια «εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών» που προτίθεται να αναθέσει η ΜΑΘ ΑΕ 
ΑΟΤΑ, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο Σύναψης 
Προγραμματικών και άλλων συμβάσεων. 
 
Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, έχοντας υπόψη:  
• τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και συγκεκριμένα τα άρθρα 116, 118, 120 
• τους Κανονισμούς της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ  
• την υπ’ αριθμόν 13 Απόφαση της 6ης/20.10.2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ  
• το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που συνοδεύει την παρούσα,   

 
Προσκαλεί 

τους ενδιαφερόμενους που περιλαμβάνονται τον πίνακα αποδεκτών, να υποβάλουν οικονομική 
προσφορά για την ανάθεση της Προμήθειας «εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών» που 
προτίθεται να αναθέσει η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, με κωδικούς CPV:  30000000-9, 30213300-8, 30231000-7 
 
Η εκτιμώμενη αξία των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ 
(11.900,00 €), πλέον ΦΠΑ (24%). 
 
Κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. 
 
Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, ο τρόπος εκτέλεσης και παραλαβής της προμήθειας, ο τρόπος 
πληρωμής του αναδόχου και η συγγραφή υποχρεώσεων, αναφέρονται στο συνημμένο τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών της πρόσκλησης. 
 





 
Αντικείμενο Προμήθειας 
Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει τη ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ με: 

• τρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές γραφείου (pc) πλήρης, με δυνατότητες λογισμικών 
Μηχανικού,  

• έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (pc), σταθμό εργασίας πληροφορικού αυξημένων δυνατοτήτων,  
• τέσσερις οθόνες υπολογιστών με δυνατότητες προβολής και επεξεργασίας προγραμμάτων 

Μηχανικού (CAD κλπ.),  
• περιφερειακά υπολογιστών,  
• τρία λογισμικά προγράμματα (Office, CAD, antivirus κ.ά.),  
• έναν server, αποθηκευτικό υπολογιστή με δυνατότητα κάλυψης δικτύου 25 σταθερών 

υπολογιστών,  
σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στο Τεύχος 
Τεχνικών Προδιαγραφών.  
 
Διάρκεια της Σύμβασης  
Ο χρόνος προμήθειας ορίζεται το αργότερο σε 15 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Έως την 
καταληκτική ημερομηνία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου 
των ειδών του ως άνω εξοπλισμού και να έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία. 
 
Υποβολή Προσφορών  
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που 
επισυνάπτεται, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, μαζί με τεχνικά φυλλάδια του 
προτεινόμενου εξοπλισμού, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας 
ταχυμεταφορών (courier) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στο email της Εταιρίας: info@mdat.gr από 
το επίσημο email της Επιχείρησης), συνοδευόμενο από την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την ημέρα της δημοσιοποίησης της παρούσας και έως την 
Παρασκευή 12/11/2021 και ώρα 14:00  στα γραφεία της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, επί της οδού Β.  Γεωργίου Α΄ 
αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 104A.  
 
Η Τελική Αξιολόγηση-κατάταξη των υποψηφίων για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα 
με τον Κανονισμό Ανάθεσης έργων, Μελετών, Υπηρεσιών και Προμηθειών της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ 
λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής προσφοράς.  
 
Πίνακας Αποδεκτών 
  
1. ΑD HOC ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΚΕ  Βασ. Όλγας 120Β   54645 Θεσσαλονίκη   
2. ΒΕΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Δ. και ΣΙΑ Ο.Ε. Φλέμινγκ 25   54642 Θεσσαλονίκη 
3. DPLAN Βάκχου 1, Τ.Κ. 54629, Θεσσαλονίκη 
4. Υψηλές Τεχνολογίες Επέκτασις Πληροφορική Ε.Π.Ε. Βάκχου 30, 546 29, Θεσσαλονίκη 

 
                                  Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών 
 
   




