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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                     
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

       
               
         

Ταχ. Δ/νση       

Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email

: Λ. Θηβών 196-198, 
Αγ. Ι. Ρέντης
: 18233
: Γ. Κυριάκη
: 2132125630
: 2132125703
:g.kyriaki@keyd.gov.gr

 ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια Εξοπλισμού τηλεδιασκέψεων - 
(web cameras) προς κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους»

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προτίθεται να προβεί σε 

ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια Εξοπλισμoύ τηλεδιασκέψεων - (web cameras) 

συνοδευόμενου από τον απαραίτητο προς εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμό και αξεσουάρ  

προς κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με συνολικό 

προϋπολογισμό χιλίων εκατό ευρώ (1.100,00€) συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η δαπάνη που θα προκύψει, βαρύνει τον ΑΛΕ 3120389001 «Αγορές λοιπού εξοπλισμού 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών» Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022 του Ειδικού 

Φορέα 1023-610-0000000, βάσει της υπ’ αριθ. 43338/31-3-2022 Απόφασης Δέσμευσης Πίστωσης 

(ΑΔΑ: 62ΘΣΗ-Γ5Α) συνολικού ποσού χιλίων εκατό ευρώ (1.100,00€) για την προμήθεια τριάντα   

καμερών ΗΥ.

Επισημαίνεται ότι κάθε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» στην οποία θα ανατεθούν οι προμήθειες 

των ανωτέρω ειδών θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα κατατεθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή 

pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@keyd.gov.gr, του Τμήματος Οικονομικής 

mailto:promithies@keyd.gov.gr
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Διαχείρισης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έως και τις 05/05/2022, 

ημέρα Πέμπτη.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και δεν 

λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Τονίζεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να καταθέσει προσφορά ανάλογα με τα είδη που 

διαθέτει και εμπορεύεται όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας 

πρόσκλησης. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τους ειδικούς όρους και τις τεχνικές 

απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α’.

Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τα ακόλουθα:

Α) Υπεύθυνη Δήλωση (παράρτημα Β)

Β) Τεχνική Προσφορά και 

Γ) Οικονομική Προσφορά

Αναλυτικότερα :

Α) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, υπογεγραμμένη από το νόμιμο 

εκπρόσωπο κάθε συμμετέχοντα όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία παρατίθεται αυτούσια στο 

παράρτημα Β της παρούσας. 

Β) Τεχνική Προσφορά

Στην τεχνική τους προσφορά οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

του προσφερόμενου εξοπλισμού βάση των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Α΄. 

Δύναται η προσκόμιση φυλλαδίων, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τους προμηθευτές.

Γ) Οικονομική Προσφορά

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία σε ευρώ σύμφωνα με το 

παρακάτω υπόδειγμα:

Α/Α Περιγραφή είδους Τεμάχια Τιμή μονάδος 
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

Συνολικό Ποσό 
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

1

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ 24%
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ΣΥΝΟΛΟ

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο συνολικό κόστος των υπό προμήθεια ειδών.

Εάν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αναφέρει στην προσφορά 

του και η Υπηρεσία θα αξιολογήσει τις προσφορές ως προς το σύνολο τους.

Τόπος  & Χρόνος Παράδοσης: 
 Ως τόπος παράδοσης ορίζεται ο χώρος εγκατάστασης των γραφείων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (κτήριο 

ΚΕΡΑΝΗ), επί της οδού Θηβών 196 – 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 6ος όροφος.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον ανωτέρω εξοπλισμό εντός είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

 Τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

Παραλαβή: Η παραλαβή των ειδών πραγματοποιείται  από την αρμόδια ετήσια επιτροπή 

παραλαβής που έχει συσταθεί με την υπ’ αριθ. 12723/1-2-2022 (ΑΔΑ: ΩΣ9ΔΗ-ΝΦ7) Απόφαση του 

Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 

• Πληρωμή επί πιστώσει: Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα 

του δικαιούχου μετά την έκδοση του τιμολογίου επί πιστώσει και την προσκόμιση εγγράφου - 

βεβαίωσης της τραπέζης στην οποία επιθυμεί να γίνει η πληρωμή με την αναγραφή του ονόματος 

της εταιρείας και του αριθμού ΙΒΑΝ, ή εναλλακτικά με φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του 

βιβλιαρίου της τραπέζης.

    
Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

Πηνελόπη Παγώνη

Εσωτερική Διανομή :
1. Γραφείο Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
2. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Ε.Γ. Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
4. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων - (CPV: 32232000-8)
Προμήθεια Εξοπλισμoύ τηλεδιασκέψεων - (web cameras) 
Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνης : χίλια εκατό ευρώ (1.100,00€) ΜΕ ΦΠΑ

 Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας

Περιγραφή Απαίτηση

Web camera Logitech HD C270 ή ισοδύναμη

Πλήθος τμχ. 30

Ανάλυση βίντεο 720 p

Ανάλυση σταθερής εικόνας 3 Mp

Ενσωματωμένο μικρόφωνο ΝΑΙ

Κλιπ προσαρμογής σε οθόνη ΝΑΙ

Σύνδεση USB

Εγγύηση 2  έτη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (ΕΓΔΙΧ)

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, (ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα στις περιπτώσεις 
νομικού προσώπου ή ως φυσικό πρόσωπο για ατομικές επιχειρήσεις) στα πλαίσια της υπ’ 
αριθ...................................... Πρόσκλησης υποβολής προσφορών της ΕΓΔΙΧ, δηλώνω ότι:
1. Τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, έτσι όπως έχουν θεσπιστεί από την ισχύουσα 
νομοθεσία.
2. Τηρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
3. Δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που 
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
4. Έχουν εκπληρωθεί όλες τις υποχρεώσεις του φορέα όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
5. Ο φορέας δεν τελεί σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις: υπό πτώχευση ή έχετε υπαχθεί σε  
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελείτε υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή  από το δικαστήριο ή έχετε υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχετε αναστείλει τις  
επιχειρηματικές σας δραστηριότητες ή ότι βρίσκεστε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα  από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
6.Λάβαμε γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης, τους αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα.
7. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση προσκόμισης των απαιτούμενων  πιστοποιητικών  για την 
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού.

Ημερομηνία:     ………/.../2022        

                                         Ο Δηλών        

                                                                                                                                       (Υπογραφή)           
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