
 

 

1 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης 

A/A Κωδικός Περιγραφή 
Τεμάχια Τιμή μονάδος προ 

ΦΠΑ 
Σύνολο 

Α.1 IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel 2   

Α.2 IPCAM2 
Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel – 
Vandal Proof 

15   

Α.3 MEM Kάρτα Μνήμης τύπου SDHC 17   

Α.4 POE Συσκευή Power Over Ethernet 17   

Α.5 ΒΑ1 Βάση στήριξης κάμερας σε οροφή 2   

Α.6 ΒΑ2 Βάση στήριξης κάμερας σε οροφή (VANDAL proof) 15   

Α.7 MIX Μίκτης ήχου - Κονσόλα 15   

Α.8 ΜΙC Μικρόφωνα 30   

Α.9 BAM1 Βάση στήριξης μικροφώνων 30   

Α.10 LEN Φακός κάμερας 3   

   
 ΣΥΝΟΛΟ:  

   
 ΦΠΑ (23%):  

   
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  
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Πίνακας 2 Φορητά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης 

A/A Κωδικός Περιγραφή 
Τεμάχια Τιμή μονάδος προ 

ΦΠΑ 
Σύνολο 

Β.1 CAM Βίντεο Κάμερα  3   

Β.2 ΒΑΤ Eπιπλέον μπαταρία κάμερας 3   

Β.3 REM Ενσύρματο Χειριστήριο Ελέγχου 3   

Β.4 SDHV Κάρτα μνήμης SDHC 3   

Β.5 TRI Κιτ τριπόδου και κεφαλής 3   

Β.6 HEAD Ακουστικά κεφαλής.  4   

Β.7 BAG Σακίδιο μεταφοράς 3   

Β.8 CON Μετατροπέας σημάτων βίντεο  4   

Β.9 WSET-1 Ασύρματο σετ μικροφώνων 5   

Β.10 WSET-2 Ασύρματο σετ μικροφώνων 1   

Β.11 WSET-3 Ασύρματο σετ μικροφώνων 1   

   
 ΣΥΝΟΛΟ:  

   
 ΦΠΑ (23%):  

   
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  
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Πίνακας 3 Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός και φορητός σταθμός ψηφιοποίησης και μετάδοσης 

A/A Κωδικός Περιγραφή 
Τεμάχια Τιμή μονάδος προ 

ΦΠΑ 
Σύνολο 

Γ.1 PC Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός  5   

Γ.2 Laptop Φορητός σταθμός ψηφιοποίησης και μετάδοσης 3   

   
 ΣΥΝΟΛΟ:  

   
 ΦΠΑ (23%):  

   
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  

 
 
Πίνακας 4 Λογισμικό 

A/A Κωδικός Περιγραφή 
Τεμάχια Τιμή μονάδος προ 

ΦΠΑ 
Σύνολο 

1 SW1 
Eξυπηρετητής εικονοροών και εικονογραφίας κατά 
απαίτηση 

2   

2 SW2 
Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, παρουσιάσεων και 
λογιστικών φύλλων 

5   

3 SW3 Λογισμικό επεξεργασίας video. 8   

5 SW4 
Εργαλειοθήκη Λογισμικού παραγωγής περιεχομένου 
για ψηφιακή μάθηση. 

1   

5 SW5 
Συλλογή λογισμικών για επεξεργασία εικόνων, ήχου και 
παραγωγής web σελίδων  

1   

6 SW6 Λογισμικό καταγραφής οθόνης και επεξεργασίας.  1   
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7 SW7 Λογισμικό μίξης βίντεο υψηλής ανάλυσης.  1   

   
 ΣΥΝΟΛΟ:  

   
 ΦΠΑ (23%):  

   
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  

 
Πίνακας 5 Υπηρεσίες 

A/A Κωδικός Περιγραφή 
Τεμάχια Τιμή μονάδος προ 

ΦΠΑ 
Σύνολο 

1 Ι-Α Τύπος εγκατάστασης Α 13   

2 Ι-Β Τύπος εγκατάστασης Β 2   

3 Ι-Γ Τύπος εγκατάστασης Γ 2   

   
 ΣΥΝΟΛΟ:  

   
 ΦΠΑ (23%):  

   
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  

 



 

 

5 

 

 

Πίνακας 6 Συγκεντρωτικός πίνακας 

A/A Περιγραφή 
Σύνολο ΦΠΑ Σύνολο με 

ΦΠΑ 

1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης    

2 Φορητά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης    

3 
Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός και φορητός σταθμός 
ψηφιοποίησης και μετάδοσης 

   

4 Λογισμικό    

5 Υπηρεσίες εγκατάστασης    

  Συνολικό κόστος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή 

Πλήρης Διεύθυνση 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ 
………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 
……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν 
περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη με 
αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή 
στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 
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{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα 
σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος 
ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος 
της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή 
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες 
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και 
της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την 
Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - Υπόδειγμα Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή 

Πλήρης Διεύθυνση 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. 
Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του 
έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα 
με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με 
αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα 
σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
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Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες 
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και 
της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την 
Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)


