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Ίδρυμα Ιωάννου Σαραλή 

Δήμος Ζαγορίου 

Τοπική κοινότητα Αρίστης 

Αρίστη Τ.Κ. 44004 

                           Αριθ. Πρωτ. 9 

Αρίστη 21/12/2021 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΡΑΛΗ» 
 
To Ίδρυμα Ιωάννου Σαραλή προκειμένου να υλοποιήσει τα παρακάτω, προσκαλεί τους φορείς που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή σχετικών υπηρεσιών / προμηθειών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) 
να υποβάλλουν προσφορές έως την  Τετάρτη 5/1/2022 και ώρα 12:00, στα γραφεία του Ιδρύματος 
Ιωάννου Σαραλή, στην Τοπική κοινότητα Αρίστης του Δήμου Ζαγορίου, Αρίστη Τ.Κ. 44004. 

 

Ελάχιστες προδιαγραφές – χαρακτηριστικά παραδοτέων:  

 
α/α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

1 Laptop LAPTOP 15.6"i5/8GB/SSD/WIN10 1 

2 
Τσάντα μεταφοράς  
Laptop 

NOTEBOOK BAG 1 

3 
Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής 

PC MT i5/HDD+SSD/W10PRO 1 

4 Οθόνη Monitor 27" 4K 3840x2160 144Hz  1 

5 Πληκτρολόγιο ACC MS WIRED KEYBOARD 600USB GR BLACK 1 

6 PROJEKTOR P r o j e c t o r 3LCD3840x2160 3000 Ansi Lumen 1 

7 PROJEKTOR SCREEN  HAMA 18795 TRIPOD PROJECTION SCREEN155 1 

8 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASERCOLOR ADF,Fax,DublexScan&Print Wif 1 

ΟΜΑΔΑ Β: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

1 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου) 1 

2 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ 
ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΣ (SEO) 

1 

3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ CMS ΑΝΑΠΤΥΞΗ CMS και βάσης δεδομένων 1 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 

1 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (δεδομένων) με 
επεξεργασία OCR και υδατογράφηση 15.000 
σελίδων 

1 
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Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για μία, περισσότερες ή όλες τις ομάδες (Α έως και Γ) αλλά 

σε κάθε περίπτωση οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας και να 

είναι ξεχωριστές για κάθε ομάδα.    

 

Ισχύς προσφοράς: 

Για τρεις (3) μήνες από την υποβολή της προσφοράς στο Ίδρυμα Ιωάννου Σαραλή. 

   

Διαδικασία προμήθειας: 

Απευθείας ανάθεση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει τιμής. Παρέχεται δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα. 

 

Προϋπολογισμός: 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στον προϋπολογισμό των 11.979,03 € χωρίς ΦΠΑ 

(14.854,00 € με ΦΠΑ)  ή ανά Ομάδα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α:  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

3.379,03 4.190,00 

ΟΜΑΔΑ Β:  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

2.600,00 3.224,00 

ΟΜΑΔΑ Γ:  
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 

6.000,00 7.440,00 

ΣΥΝΟΛΑ 11.979,03 14.854,00 

 

1. Στην προσφορά πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες προδιαγραφές. 

2. Στον συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και τοποθέτηση των 

παραδοτέων στην έδρα του φορέα. 

 

Ειδικοί όροι προσφοράς: 

1. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. 

2. Προσφορά υψηλότερη του προϋπολογισμού του έργου ή προσφορά που θέτει όρο 

αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 

 

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής: 

1. Η χρηματοδότηση γίνεται από το συγχρηματοδοτούμενο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER 

(ΠΑΑ) της «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ». 

2. Η πληρωμή του/των αναδόχων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση τμήματος ή όλου του έργου και 

την σχετική απόφαση παραλαβής από το Δ.Σ. του Ιδρύματος, βάσει τιμολογίου/ων του/των 

αναδόχων, μετά την προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

 

Υποβολή προσφορών: 

Οι προσφορές υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την 

παρακάτω ένδειξη: 

 



  

 

 

 

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

3 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ το Ίδρυμα Ιωάννου Σαραλή 

Δ/νση φορέα 
Τοπική κοινότητα Αρίστης του Δήμου Ζαγορίου, Αρίστη Τ.Κ. 44004. 

τηλ.: 6932 766455,   e-mail: smoudop@law.uoa.gr  

 

Προσφορά για το έργο με τίτλο: «ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΡΑΛΗ» 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 5/1/2022 

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία» 

 

Στον φάκελο της προσφοράς περιλαμβάνονται τα εξής: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος Α. 

2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του φορέα, από τα οποία να προκύπτουν αφενός η 

νόμιμη σύσταση και λειτουργία του και αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπός του, σε περίπτωση 

νομικού προσώπου. 

3. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος Β. 

 

Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: 5/1/2022 και ώρα 12:00, στα γραφεία του του 

Ιδρύματος Ιωάννου Σαραλή, στην Τοπική κοινότητα Αρίστης του Δήμου Ζαγορίου, Αρίστη Τ.Κ. 

44004. 

 

Λόγοι απόρριψης: 

Δεν είναι αποδεκτές προσφορές οι οποίες: 

 δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω. 

 περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες, σφάλματα, προσθήκες. 

 αποτελούν εναλλακτικές προσφορές. 

 είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή με αίρεση ή μη σύμφωνες με ουσιώδεις όρους της 

παρούσας πρόσκλησης. 

 υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης ή τον προϋπολογισμό της ομάδας ειδών. 

 δεν καλύπτουν όλα τα είδη της αντίστοιχης ομάδας ειδών. 

 

Χρόνος παράδοσης: 

Το έργο θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί το αργότερο εντός έξι (6) μηνών μετά την υπογραφή της 

σύμβασης (ελάχιστη απαραίτητη προϋπόθεση) ή σε βελτιωμένο χρόνο που θα καθορίζεται στην 

προσφορά και στη σύμβαση, στα γραφεία της έδρας του φορέα. 

 

Ανάδειξη Αναδόχου – Υπογραφή Σύμβασης 

Α. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου (Δ.Σ.), με 

κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, μετά από εισήγηση 

της αρμόδιας επιτροπής. 

Β. Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται, μετά την ημερομηνία κοινοποίησης του αποτελέσματος, να 

προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
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Πληροφορίες: 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ. 

Σταύρο Μουδόπουλο, στο τηλ. 6932 766455,  καθώς και στο e-mail: smoudop@law.uoa.gr.  
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