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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
---- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
---- 

Ταχ. Δ/νση: Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, 
   Τ.Κ.104 42, Αθήνα 
Πληροφορίες: Δ. Γεωργόπουλος  
Τηλέφωνο: 213 2129 764 
e-mail: dimitrios.georgopoulos@aead.gr                         

     Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ 
     ΑΔΑΜ:  
 

 
     Αθήνα, 20.05.2021  
     Αριθ. Πρωτ.: οικ. 15982 
 
 
      
 

 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισμού δομημένης καλωδίωσης στα γραφεία της Περιφερειακής Υπηρεσίας 

Θεσσαλονίκης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) που στεγάζονται στο κτήριο του 

Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης» 

 

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για 

την προμήθεια  και εγκατάσταση εξοπλισμού δομημένης καλωδίωσης στα γραφεία της 

Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) που 

στεγάζονται στο κτήριο του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη σύναψη της σύμβασης είναι η 

απευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

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

 

1. Αναθέτουσα Αρχή:  

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). 

2. Αντικείμενο της σύμβασης:  

Αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού 

δομημένης καλωδίωσης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και η εγκατάστασή του στα 

γραφεία της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της Ε.Α.Δ. που στεγάζονται στο 

κτήριο του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης: 

 Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
KONSTANTINA PANAGOU
Ημερομηνία: 2021.05.20
11:03:41 EEST
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α/α Περιγραφή είδους Μονάδα μέτρησης Ποσότητα 

1 Καλώδιο τύπου UTP cat 6 Μέτρο 2.600 κατά μέγιστο 

2 Patch panel τύπου UTP cat 6, 24 ports Τεμάχιο 2 

3 Διπλή πρίζα τύπου UTP cat 6 Τεμάχιο 15 

4 Wire manager Τεμάχιο 1 

5 Patch cord τύπου UTP cat 6 1 μέτρου Τεμάχιο 25 

6 Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 60 x 40 mm Μέτρο 80 κατά μέγιστο 

7 Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 40 x 40 mm Μέτρο 80 κατά μέγιστο 

8 Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 40 x 25 mm Μέτρο 50 κατά μέγιστο 

9 Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 25 x 25 mm Μέτρο 50 κατά μέγιστο 

 

Επισημαίνεται ότι για τα είδη με α/α 1, 6, 7, 8 και 9 οι αναγραφόμενες ποσότητες στον 

ανωτέρω πίνακα είναι οι μέγιστες πιθανές. Για τα εν λόγω είδη, οι ποσότητες που θα 

απαιτηθούν θα καθορισθούν κατά την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου της 

παρούσας. Αντιστοίχως, η αμοιβή του αναδόχου για τα είδη αυτά θα αφορά μόνο στην 

ποσότητα που θα απαιτηθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης.  

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης 

παρατίθενται στο Παράρτημα Α’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι 

και οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 

Το αντικείμενο της προμήθειας κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου Προμηθειών (CPV): 

32520000-4 «Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών» 

45314310-7 «Τοποθέτηση καλωδίων» 

 

3. Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση: 

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ανέρχεται 

στο ποσό των τριών χιλιάδων εκατό δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (3.112,90€) πλέον 

Φ.Π.Α. ή στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (3.860,00€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Η εκτιμώμενη δαπάνη για την προμήθεια των υλικών ανέρχεται στο ποσό των 1.612,90€ 

πλέον Φ.Π.Α., ενώ για την παροχή υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00€ πλέον 

Φ.Π.Α. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Ειδικός 

Φορέας 1007.803.0000000, οικονομικού έτους 2021, ως εξής: 

1. Κατά το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€), τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 

(Α.Λ.Ε.) 2410203001 «Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων», 
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δυνάμει της με αριθ. πρωτ. οικ. 15715/18-5-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΜΣ46ΜΙ0Φ-ΜΕ3, ΑΔΑΜ: 

21REQ008623472) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και 

2. Κατά το ποσό των χιλίων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (1.860,00€), τον Α.Λ.Ε. 2420301001 

«Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτηρίων και έργων υποδομών», δυνάμει της 

με αριθ. πρωτ. οικ. 15716/18-5-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΕ146ΜΙ0Φ-ΘΨΒ, ΑΔΑΜ: 

21REQ008623485) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

 

4. Κριτήριο Ανάθεσης:  

Κριτήριο ανάθεσης για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 

συνολική τιμή πλέον Φ.Π.Α.). 

 

5. Χρόνος παράδοσης της προμήθειας:  

Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το προς προμήθεια υλικό, πλήρως 

εγκατεστημένο και σε λειτουργία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 

Παραρτήματος Α της παρούσας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής του συμφωνητικού. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί υπό 

τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 206 του ν. 4412/2016.  

 

6. Χρόνος και τρόπος υποβολής της προσφοράς: 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: 

promitheies@aead.gr, έως τις 31-05-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.  

 

Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, που συντάσσει ο προσφέρων οικονομικός φορέας, 

είτε φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή του προσφέροντος ή του νόμιμου εκπροσώπου, στην 

περίπτωση νομικού προσώπου, είτε υπογράφονται με φυσική υπογραφή και 

υποβάλλονται σαρωμένα.  

 

Η προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή απορρίψεως, για το σύνολο των ζητούμενων υλικών 

και υπηρεσιών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

 

7. Περιεχόμενο της προσφοράς: 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

1. Τεχνική προσφορά, η οποία πρέπει να καλύπτει, επί ποινή απορρίψεως, όλες τις 

απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές που αποτυπώνονται στο Παράρτημα Α΄ της 

παρούσας. Στην τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται και πίνακας των προσφερόμενων 

ειδών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ’. 
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2. Υπεύθυνη δήλωση, του προσφέροντα ή του νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση 

νομικού προσώπου, ότι έλαβε πλήρη γνώση των χώρων του κτηρίου που θα 

εγκατασταθούν τα υπό προμήθεια υλικά. 

3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β’ της 

παρούσας. Επισημαίνεται ότι η εκτιμώμενη δαπάνη για την προμήθεια των υλικών 

αφορά στη μέγιστη ποσότητα των 2.600 μέτρων για το καλώδιο UTP, 80 μέτρων για τα 

πλαστικά κανάλια διαστάσεων 60x40mm και 40x40mm και 50 μέτρων για τα πλαστικά 

κανάλια 40x25mm και 25x25mm. 

4. Δικαιολογητικό απόδειξης νόμιμου εκπροσώπου στις περιπτώσεις νομικών προσώπων: 

 Εάν το νομικό πρόσωπο υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει 

σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

  Στις λοιπές περιπτώσεις, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 

ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 

μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Η υπεύθυνη 

δήλωση γίνεται αποδεκτή, εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

5. Τα δικαιολογητικά ανάθεσης της παραγράφου 11 της παρούσας, κατά περίπτωση. 

Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή τους δε συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

 

8. Χρόνος ισχύος προσφοράς:  

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα οικονομικό φορέα για εξήντα (60) 

ημέρες από την υποβολή της. Προς τούτο, συμπεριλαμβάνεται σχετική δήλωση χρόνου 

ισχύος της προσφοράς στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, υπόδειγμα του οποίου 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β’ της παρούσας. 

 

9. Αξιολόγηση προσφορών: 

Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών γίνεται με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 

συνολική τιμή πλέον Φ.Π.Α.), μεταξύ αυτών που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας.  
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10. Απόρριψη προσφοράς: 

Η προσφορά θα απορρίπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:  

1. Υποβληθεί εκπρόθεσμα. 

2. Υπερβαίνει την εκτιμώμενη δαπάνη. 

3. Παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα ζητούμενα δικαιολογητικά. 

4. Δεν ορίζει χρόνο ισχύος προσφοράς τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών. 

5. Δεν αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υλικών και υπηρεσιών. 

6. Είναι εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά. 

7. Δε συμμορφώνεται με τους απαράβατους όρους της παρούσας. 

8. Η προσφερόμενη τιμή δεν είναι σε ευρώ ή είναι υπό αίρεση ή υπόκειται σε 

αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση. 

 

11. Δικαιολογητικά Ανάθεσης: 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά με τη 

χαμηλότερη τιμή, δεν έχει συνυποβάλει με την προσφορά του τα ακόλουθα δικαιολογητικά  

για την έκδοση της απόφασης ανάθεσης και την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, θα 

κληθεί από την αναθέτουσα αρχή, με ειδική πρόσκληση, να τα υποβάλλει, ως ακολούθως: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του προσφέροντος οικονομικού φορέα ή στην 

περίπτωση νομικού προσώπου, των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του οικονομικού φορέα και όσων έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Εναλλακτικά, ως απόδειξη της μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 

γίνεται δεκτή και υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ή του νόμιμου εκπροσώπου (στην 

περίπτωση νομικού προσώπου) του προσφέροντος οικονομικού φορέα. 

2. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο, για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός 

είσπραξης και μεταβίβασης ακινήτου, σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 

ισχύος, το εν λόγω αποδεικτικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του. 

3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται 

χρόνος ισχύος, το εν λόγω αποδεικτικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του. 

4. α. Στην περίπτωση νομικού προσώπου: Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των 

μεταβολών του, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό 

πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
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έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, προσκομίζεται 

επικαιροποιημένο το δικαιολογητικό της περίπτωσης 4 της παραγράφου 7 «Περιεχόμενο 

του φακέλου της προσφοράς» που έχει υποβληθεί για την απόδειξη του νόμιμου 

εκπροσώπου, εφόσον απαιτείται. 

β. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου: Βεβαίωση έναρξης άσκησης επιτηδεύματος από 

την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρούσας 

παραγράφου. 

 

12. Παρακολούθηση και Διοίκηση της σύμβασης: 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής, κατά το μέρος που 

αφορά στην παροχή υπηρεσιών, διενεργείται από το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης της 

Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 216 του ν. 

4412/2016. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα 

ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω 

μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 

αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων 

του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

 

Η ανωτέρω υπηρεσία είναι αρμόδια για την πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου 

της σύμβασης, ενώ μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο 

που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 

13. Παραλαβή συμβατικού αντικειμένου: 

Η παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου γίνεται από την αρμόδια επιτροπή της Ε.Α.Δ., 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 208, 219 και 221 του Ν. 4412/2016. Η επιτροπή θα 

διενεργήσει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, με μακροσκοπική εξέταση και πρακτική 

δοκιμασία. 
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14. Πληρωμή: 

Η αμοιβή του αναδόχου θα καθορισθεί κατά την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου, 

καθώς, λόγω της φύσης της προμήθειας, για ορισμένα είδη (καλώδιο UTP και πλαστικά 

κανάλια όλων των διαστάσεων της σύμβασης) η τελική ποσότητα που θα απαιτηθεί θα 

διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού δομημένης 

καλωδίωσης. Ο υπολογισμός της αξίας των εν λόγω ειδών θα γίνει με βάση την 

προσφερόμενη τιμή ανά μέτρο. Για τα υπόλοιπα είδη της παρούσας, πέραν των 

προαναφερόμενων, καθώς και για την παροχή των υπηρεσιών, η αμοιβή του αναδόχου θα 

ταυτίζεται με την οικονομική προσφορά του. 

 Ο ανάδοχος θα πληρωθεί εφάπαξ, με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, 

μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια επιτροπή 

και την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την 

πληρωμή.  

Την ανάδοχο εταιρεία θα βαρύνουν οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι: 

 Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης,  υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

 Επί των ανωτέρω κρατήσεων, Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

 Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων.  

Στην καθαρή αξία γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για την πώληση αγαθών 

και 8% για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 

(ΦΕΚ 167/τ.Α`/23.7.2013). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

15. Πληροφορίες: 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή 

προκειμένου να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις για την υποβολή της 

προσφοράς, ως εξής: 

 Αναφορικά με τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς: στον τηλεφωνικό αριθμό 

213 212 9764 (ώρες επικοινωνίας: 08:00 - 15:00) ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, στην ηλ. διεύθυνση dimitrios.georgopoulos@aead.gr - Αρμόδιος 

υπάλληλος: Δημήτρης Γεωργόπουλος 
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 Αναφορικά με τον προγραμματισμό επίσκεψης στον χώρο που θα εγκατασταθεί ο 

προς προμήθεια εξοπλισμός: 2313-335801, 2313-335825, 2313-335854, 2310-

254600 (ώρες επικοινωνίας: 09:00 - 14:00) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

στην ηλ. διεύθυνση vasilios.papastathis@aead.gr - Αρμόδιος: Βασίλειος – Κυριάκος 

Παπαστάθης  
 

16. Δημοσιότητα: 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: 

www.aead.gr/prokirixeis και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για την ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Δ. – 

www.aead.gr/prokirixeis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 

 
   ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης αφορά σε δομημένη καλωδίωση πέντε (5) νέων 

Γραφείων (419, 426, 430, 433, 442) της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) στον 4ο όροφο στο 

Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης. 

Όλες οι καλωδιώσεις θα καταλήγουν στο ίδιο RACK ιδιοκτησίας του Υπουργείου 

Μακεδονίας – Θράκης (ΥΜΑΘ) που βρίσκεται στον 4ο όροφο, σε μικρή απόσταση από το 

πλησιέστερο Γραφείο 419.  

Οι απαιτήσεις για τη δομημένη καλωδίωση ανά Γραφείο περιγράφονται στον παρακάτω 

Πίνακα. 

Γραφείο Άτομα Πρίζες Δίκτυο  Τηλεφωνία 

419 3 4 διπλές*** 5 3 

426 2 2 διπλές 2 2 

430 3 4 διπλές 5 3 

433 1 1 διπλή 1 1 

442 3 4 διπλές 5 3 

ΣΥΝΟΛΟ 12 15 διπλές*** 18 12 

 

***Στο Γραφείο 419 είναι ήδη εγκατεστημένες 2 διπλές πρίζες από το ΥΜΑΘ, οι οποίες 

καταλήγουν στο RACK που επιθυμούμε σε patch panel του ΥΜΑΘ. Ο ανάδοχος μπορεί να 

αξιοποιήσει την υφιστάμενη καλωδίωση των 2 αυτών πριζών, απλώς θα πρέπει να 

εντοπιστούν οι καταλήξεις των καλωδίων και να συνδεθούν με το switch – τηλεφωνικό 

κέντρο του φορέα μας. Εφόσον αξιοποιηθούν οι 2 διπλές πρίζες, οι συνολικές πρίζες που θα 

τοποθετηθούν θα είναι 13 διπλές. 

Για την καλωδίωση που περιγράφεται στον παραπάνω Πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη την 

απόσταση μεταξύ των Γραφείων και του RACK, θα απαιτηθούν: 

1. Καλώδιο τύπου UTP cat 6, συνολικού μήκους που δε θα υπερβαίνει τα 2.600 μέτρα. 

Πέντε (5) τμήματα (κομμάτια) του ως άνω καλωδίου θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό 

τη ζεύξη των racks μεταξύ 3ου και 4ου ορόφου. Η ζεύξη των racks περιγράφεται 

αναλυτικά παρακάτω. 

2. Δύο (2) Patch panel τύπου UTP cat 6 24 ports. 

3. Δεκαπέντε (15) Διπλές πρίζες τύπου UTP cat 6. 

4. Ένα (1) Wire manager. 
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5. Είκοσι πέντε (25) Patch cord τύπου UTP cat 6, ενός (1) μέτρου. 

6. Πλαστικά κανάλια διαφόρων διαστάσεων, αναλόγως των αναγκών που θα 

προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης:  

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα μέτρησης Ποσότητα 

1 Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 60 x 40 mm Μέτρο 80 κατά μέγιστο 

2 Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 40 x 40 mm Μέτρο 80 κατά μέγιστο 

3 Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 40 x 25 mm Μέτρο 50 κατά μέγιστο 

4 Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 25 x 25 mm Μέτρο 50 κατά μέγιστο 

 

Δεδομένου ότι πρόκειται για κτήριο διατηρητέο και οι παρεμβάσεις στον χώρο εκτός των 

Γραφείων πρέπει να είναι οι λιγότερες δυνατές, θα πρέπει στον μέγιστο δυνατό βαθμό να 

αξιοποιηθούν τα πλαστικά κανάλια που υπάρχουν ήδη στο κτήριο. Θα χρησιμοποιηθούν 

νέα κανάλια μόνο για τις διαδρομές των καλωδιώσεων όπου δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος 

στα υφιστάμενα κανάλια του κτηρίου. 

 

Τα καλώδια που θα καταλήγουν στα 2 νέα patch panel εντός του RACK θα συνδεθούν με τις 

υφιστάμενες υποδομές της ΕΑΔ ως εξής: 

Α. Τα καλώδια που προορίζονται για το δίκτυο, από το patch panel θα συνδεθούν με το 

switch του φορέα μας στο RACK του 4ου ορόφου και στη συνέχεια 1 UTP καλώδιο θα 

συνδέσει το switch του 4ου ορόφου με το υφιστάμενο switch του 3ου ορόφου. Επιπλέον θα 

χρειαστεί ακόμα 1 UTP καλώδιο για χρήση backup του δικτύου. 

Β. Τα καλώδια που προορίζονται για την τηλεφωνία, από το patch panel θα συνδεθούν 

μέσω 3 UTP καλωδίων με το τηλεφωνικό κέντρο του φορέα που είναι εγκατεστημένο στον 

3ο όροφο. Επομένως, το κάθε UTP καλώδιο θα μεταφέρει 4 ζεύγη που αντιστοιχούν σε 4 

τηλεφωνικές γραμμές, οπότε θα έχουμε συνολικά τη μεταφορά 3Χ4=12 τηλεφωνικών 

γραμμών στο τηλεφωνικό κέντρο.  

 

Η παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει κατόπιν ελέγχου ορθής λειτουργίας 

δικτύου ή τηλεφωνίας σε όλες τις πρίζες. 

 

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή προσφοράς είναι η επιτόπια 

επίσκεψη των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, κατόπιν προγραμματισμένου 

ραντεβού, στους χώρους της αναθέτουσας αρχής, όπου θα εγκατασταθεί ο προς προμήθεια 

εξοπλισμός, προκειμένου να λάβουν γνώση της εσωτερικής διαρρύθμισης των χώρων και 

να εκτιμήσουν το κόστος των εργασιών και υλικών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση 

της προμήθειας, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή. Προς τούτο, 
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συνυποβάλλουν με την προσφορά τους σχετική υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την 

παράγραφο 7.2 της πρόσκλησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στοιχεία Προσφέροντα: Επωνυμία: ………………………………     Έδρα: ……………………………………………………………. 
Α.Φ.Μ.: ……………………………….. Δ.Ο.Υ.: …………………………….. Τηλέφωνο:………………………  Email: …………………………….. 
 

α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

1 Καλώδιο τύπου UTP cat 6 Μέτρο  2.600  

2 Patch panel τύπου UTP cat 6, 24 ports Τεμάχιο  2  

3 Διπλή πρίζα τύπου UTP cat 6 Τεμάχιο  15  

4 Wire manager Τεμάχιο  1  

5 Patch cord τύπου UTP cat 6 1 μέτρου Τεμάχιο  25  

6 Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 60 x 40 mm Μέτρο  80  

7 Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 40 x 40 mm Μέτρο  80  

8 Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 40 x 25 mm Μέτρο  80  

9 Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 25 x 25 mm Μέτρο  80  

Συνολική προσφερόμενη τιμή υλικών πλέον Φ.Π.Α. (Α)  

Φ.Π.Α. 24%  

Συνολική προσφερόμενη τιμή υλικών συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%   

 

Προσφερόμενη τιμή πλέον Φ.Π.Α. για την παροχή των υπηρεσιών εγκατάστασης του εξοπλισμού δομημένης καλωδίωσης (Β)   

Φ.Π.Α. 24%  

Προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παροχή των υπηρεσιών εγκατάστασης του εξοπλισμού δομημένης 
καλωδίωσης  
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Συνολική προσφερόμενη τιμή πλέον Φ.Π.Α. για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών (Α) + (Β)  

 
Δηλώνω ότι κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης (συμπληρώνεται ανάλογα) θα τηρώ ή η εταιρεία που εκπροσωπώ θα τηρεί (στην περίπτωση νομικού 
προσώπου) τις υποχρεώσεις μου / της που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’). 

Η προσφορά ισχύει για εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή της. 

 

                                                                                          Ημερομηνία:  ……-…….- 2021 
                                                                              Ο Προσφέρων ή Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
 
 
 
                                                                                             [Υπογραφή – Σφραγίδα] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
Υπόδειγμα Πίνακα Προσφερόμενων Ειδών 

 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Κατασκευαστής 

1 Καλώδιο τύπου UTP cat 6 Μέτρο 2.600   

2 Patch panel τύπου UTP cat 6, 24 ports Τεμάχιο 2  

3 Διπλή πρίζα τύπου UTP cat 6 Τεμάχιο 15  

4 Wire manager Τεμάχιο 1  

5 Patch cord τύπου UTP cat 6 1 μέτρου Τεμάχιο 25  

6 Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 60 x 40 mm Μέτρο 80   

7 Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 40 x 40 mm Μέτρο 80   

8 Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 40 x 25 mm Μέτρο 50   

9 Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 25 x 25 mm Μέτρο 50   

 
 
 
 
           Ημερομηνία:  ……-…….- 2021 
                                                                                   Ο Προσφέρων ή Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
 
 
 
                                                                                                  [Υπογραφή – Σφραγίδα] 
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