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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Για την ανάδειξη αναδόχoυ για την προμήθεια τεσσάρων (4) video καμερών για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 
2020,συνολικής δαπάνης ποσού έως 2.976,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα  
με  το  Ν.4412/2016  για  δημόσιες  συμβάσεις  κάτω  των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής. 
 
   Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις 
ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες 
φυσικών ή και νομικών προσώπων που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της 
παρούσης, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, 
σύμφωνα με το συν/νο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, προμήθειας (4) τεσσάρων video καμερών για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικής 
δαπάνης ποσού έως 2.976,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα  με  το  
Ν.4412/2016  για  δημόσιες  συμβάσεις  κάτω  των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής. 
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τη Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Π.Ι.Ν. ΠΕ 
Κέρκυρας. 
 
Τόπος υποβολής & αξιολόγησης προσφορών: 
 Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει ως εξής: 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν το φάκελο προσφοράς τους στην  Περιφερειακή Ενότητα 
Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 13, Κέρκυρα 49100, στον 2ο όροφο, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, μέχρι 
την 20η/10/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. 
  Οι προσφορές θα υποβάλλονται  σε  κλειστό  φάκελο που  απαραίτητα θα φέρει την επωνυμία 

και τη διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου (οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, e-mail) 

καθώς επίσης και την ένδειξη:  
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

Για την ανάδειξη αναδόχoυ για την προμήθεια (4) τεσσάρων video καμερών για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών, των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 
2020, συνολικής δαπάνης ποσού έως 2.976,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), 
σύμφωνα  με  το  Ν.4412/2016  για  δημόσιες  συμβάσεις  κάτω  των ορίων με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής. 

 

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία υποψηφίου: 

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου: 

Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail): 

 
   Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Γενική Δ/νση Διοίκησης-
Οικονομικών & Πληροφορικής, Διεύθυνση Οικονομικού, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, 
Τμήμα Προμηθειών, Σπ. Σαμάρα  13, Κέρκυρα  49100, 4ος όροφος) 
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία, Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.) 
 
Προσφορές μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
   
Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν μαζί  με την οικονομική τους προσφορά (σχετικό 
υπόδειγμα), θα καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, και τα εξής: 
 
α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, σε ισχύ, στο οποίο θα αναφέρεται το ειδικό 
επάγγελμα.  
β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος έλαβε γνώση των τεχνικών 
προδιαγραφών και θα υλοποιήσει την προμήθεια ή θα παρέχει τις υπηρεσίες που θα του 
ανατεθούν σύμφωνα με αυτές.  
 
Χρόνος παράδοσης video καμερών  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τις video κάμερες μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία 
της απόφασης ανάθεσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία της Δ/νσης Πληροφορικής 
& Εξυπηρέτησης του Πολίτη-Τμήμα  Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών & Συστημάτων και  σε 
χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία, η οποία θα συντάσσει τη σχετική βεβαίωση ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής. Κατά την παραλαβή καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο 
προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
   
  Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή αποκλεισμού, σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
    Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
    
  Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και 
αποδέχεται τους όρους αυτής της πρόσκλησης.  
 Σε περίπτωση που κατατεθούν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται ισότιμες 
και η αναθέτουσα αρχή θα επιλέξει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
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που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας και 
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  
   Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 
    Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από τη Διεύθυνση  Οικονομικού της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των 
απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών, ο οποίος θα τα καταθέσει μέσω του πρωτοκόλλου 
της υπηρεσίας στο ανάλογο τμήμα το οποίο υλοποιεί την δράση (Διεύθυνση Πληροφορικής & 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη – Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών & Συστημάτων ΠΕ 
Κέρκυρας). 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
1. Τιμολόγιο/Δελτίο Αποστολής. 
2.Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.     
3. Βεβαίωση παράδοσης παραλαβής 
  Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 
την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
 Ο Ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, ήτοι:  
Παρακράτηση φόρου ποσοστού, 8% επί παροχής υπηρεσιών /,4% επί  προμήθειας της 
παραγράφου, παραγράφου 2ββ του άρθρου 64 του Ν.4172/2013(ΦΕΚ 167Α ́) επί του καθαρού 
ποσού της αξίας του τιμολογίου  
Παρακράτηση 0,07% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός 
Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 375 παράγραφος 7 του Ν.4412/16, για την 
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  
Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της αρχής των 
συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα 
Χαρτοσήμου. 
Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός 
Φ.Π.Α.) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (σχετική ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969-Β) . 
 
 Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ.:01.073/ ΚΑΕ:1725.01.001 (CPV:32333200-8) του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού  έτους 2020.  
Βεβαιώνεται ότι για την πραγματοποίηση της ανωτέρω δαπάνης υπάρχει διαθέσιμη 
εγγεγραμμένη πίστωση σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. αριθμ. πρωτ. οικ.41931/16768/16-06-
2020 (ΑΔΑ:ΩΕΥΕ7ΛΕ-ΗΣ2) & ΑΔΑΜ:20REQ006888580 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με  α/α 
1170 και στο  Βιβλίο Εγκρίσεων  με  Α/ΑΒεβ:1180 (εγκεκριμένο αίτημα) Ειδ.Φορέα: 01.073 
ΚΑΕ:1725.01.001 δαπάνη 2.976,00€. 
    Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την 21η/10/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10:00 π.μ. στον 4ο όροφο του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 13 Δ/νση Οικονομικού –
Τμήμα Προμηθειών.  
  Η παρούσα Πρόσκληση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά 
που θα προκύψει μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά 
την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από 
τα αρμόδια Δικαστήρια Κέρκυρας. 
  Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί Κρατικών 
Προμηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.                                
   Η παρούσα πρόσκληση μαζί με το συνημμένο παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της θα αναρτηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων (www.pin.gov.gr)  & στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ. 

 
H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
 

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΥΝΗΜΜΕΝA: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & Β  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ VIDEO ΚΑΜΕΡΕΣ  

 
Τα παρακάτω προϊόντα έχουν σκοπό την καταγραφή βίντεο τύπου 
συνέντευξης/ανακοίνωσης από άτομα με ελάχιστη γνώση καταγραφής και 
επεξεργασίας βιντεο με στόχο την όσο το δυνατόν πιο εύκολη βιντεοσκόπηση, 
αποθήκευση και κοινοποίηση μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς τη χρήση 
προγράμματος επεξεργασίας βίντεο. 
Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους. 

 
1. Κάμερα 

 με φακό 
 δυνατότητα καταγραφής βίντεο τουλάχιστον 1080p 60fps 
 MPEG-4 / H.264 (format φιλικό προς social media) 
 δυνατότητα καταγραφής ήχου από εξωτερικό μικρόφωνο 
 mount για στάνταρ τρίποδο 
 δυνατότητα αλλαγής φακού 
 δυνατότητα αποθήκευσης βίντεο σε κάρτα SD ή επαρκής ενσωματωμένη μνήμη 

(με ευκολία και ταχύτητα στη μετέπειτα μεταφορά τους σε υπολογιστή) 
2. Μικρόφωνο 

 φίλτρο 
 βάση για στήριξη (ανάλογα με τον τύπο του μικροφώνου) 
 δυνατότητα καταγραφής φωνής μακριά από την κάμερα (ασύρματα/ενσύρματα, 

ανάλογα με τον τύπο του μικροφώνου) 
3. Τρίποδο 

 πτυσσόμενο για λήψη από ύψος ανθρώπου 
 υποδοχή για κάμερα 

 
Σε περίπτωση που επιλεγεί καταγραφή των βίντεο σε αφαιρούμενη κάρτα SD από την κάμερα: 
4. (SD Card) 

 χωρητικότητα ανάλογη με το μέγεθος τυπικού αρχείου βίντεο από την κάμερα (να 
χωράει αρκετά βίντεο) 

 Ανταπτορας για εισαγωγή σε Card Reader (Micro SD > SD) 
5. (SD Card Reader) 

 USB 3 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

ΑΦΜ – ∆OY  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ Ε∆ΡΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL  
 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  

   
Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ                                                 ΤΙΜΗ 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

VIDEO ΚΑΜΕΡΕΣ  
    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:                                                                   

 
                                                                                    Ο  Προσφέρων 

                                                                                                               
Ονοµατεπώνυµο/Σφραγίδα/Υπογραφή 
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