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ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 3, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ.: 151 24                             Μαρούσι, 22.11.2021 
Α.Φ.Μ.: 999791506, Δ.Ο.Υ.: Αμαρουσίου                                                 
 
ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ν. Στρακούλα  
ΤΗΛ.: 210-6387669, 210-6387610 
e-mail: strakoulan@adae.gr 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Α.Ε.  
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Α.Δ.Α.Ε.: 3192/22.11.2021   

(CPV: 30213000 – 5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
 30231000 – 7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών)  

 

Η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη 
Διοικητική Αρχή, Δημόσια Υπηρεσία (Α.Φ.Μ.: 999791506, Δ.Ο.Υ.: Αμαρουσίου), επιθυμεί την προμήθεια 
πέντε (5) σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πέντε (5) Οθονών  σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α Περιγραφή Προϊόντος Τεμ. 

1 
Dell OptiPlex 3080 MT, i5-10505/8GB RAM/256GB M.2 SSD/Win10 Pro, 5 
Years NBD On Site 

5 

2 Monitor Dell E2422HS, 3 Years On Site - Advanced Exchange Service 5 

Προσφορά μπορεί να κατατεθεί μόνο για το σύνολο των αγαθών.  

Η ανάθεση γίνεται στον προμηθευτή με την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 
εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές. 

Η ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν αναμένεται να υπερβεί το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ 
(5.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

Αποκλείονται προσφορές που η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των αγαθών, συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή 
που κρίνεται πλέον συμφέρουσα για την Α.Δ.Α.Ε.  

Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Α.Λ.Ε.: 3120301001, Ειδ. Φορέας 1017-802-0000000, του 
προϋπολογισμού εξόδων της Α.Δ.Α.Ε., οικονομικού έτους 2021.  

Με την κατάθεση της προσφοράς οι υποψήφιοι υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας (δεν απαιτείται 
ρο γνήσιο της υπογραφής), με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας στο 
ΚΗΜΔΗΣ, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης και στην οποία να δηλώνεται: 

Α. Ότι αποδέχονται όλους τους όρους της πρόσκλησης πλήρως και ανεπιφυλάκτως.  

Β. Ότι δεσμεύονται σε περίπτωση ανάθεσης σε αυτόν της προμήθειας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με την πρόσκληση και την προσφορά του.  

Γ. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της πρόσκλησης.  
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Δ. Ότι δεν συντρέχουν εις βάρος τους οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016 όπως ισχύει.  

Ε. Ότι δεν έχει επιβληθεί εις βάρος τους η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74, παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει). 

Ο χρόνος ισχύς των προσφορών είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την 
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Η Α.Δ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει την διαδικασία σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας, ιδίως:  

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον 
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/16,  

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης 
για οποιοδήποτε λόγο. 

Το σύνολο των αγαθών θα παραδοθεί στην έδρα της Αρχής, Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι. Οι δαπάνες 
φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την καταστροφή ή φθορά των υπό προμήθεια ειδών από την αποστολή 
τους μέχρι την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την Αρχή χώρο.  

Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης στον 
ανάδοχο της σχετικής απόφασης ανάθεσης.  

Η σχετική δαπάνη θα εκκαθαριστεί από την Αρχή το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του 
παραστατικού, εφόσον ο Ανάδοχος είναι φορολογικά ενήμερος, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
μετά την υποβολή του σχετικού Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής της 
Αρχής. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.  

Στον Ανάδοχο, μετά την απόφαση ανάθεσης της Αρχής αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από το 
Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών σχετική έγγραφη ειδική πρόσκληση, με την 
οποία καλείται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης, 
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Επισημαίνεται ότι, κατά την υπογραφή της σύμβασης ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει: 

1. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, 
σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
εταιρείας (δεν απαιτείται το γνήσιο υπογραφής) και με ημερομηνία μεταγενέστερη της 
ημερομηνίας της ανωτέρω έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.   
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2. Ποινικό μητρώο σε ισχύ ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας. Ειδικότερα: 

- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές. 

- Στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου.  

- Για την Μονοπρόσωπη Εταιρεία το φυσικό πρόσωπο.  

- Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για την αποστολή οικονομικής προσφοράς υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της εταιρείας, έως και την Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ. (καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών), ηλεκτρονικά απαντώντας στο παρόν μήνυμα.  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση. 

 

 

       Με εντολή Προέδρου 
   Η Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού & 
                 Διοικητικών Υπηρεσιών 

   
         
                   Βικτωρία Παναγιωτοπούλου 
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