
                          Κόνιτσα,  12/6/2020 
                         Αρ. Πρωτ.:  355 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

για υποβολή προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση 

Κωδ. Έργου: 2020ΣΕ54400001 

 

CPV 30213000-5: Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

CPV 30231000-7: Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 

 

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την 

προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, οθόνες Η/Υ) με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τα κάτωθι τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής 2 Οθόνη 

• Αντίθεση 1000:1 / 8000000:1 
(dynamic) 

• Ρυθμός Ανανέωσης 60 Hz 

• Χρόνος απόκρισης 5ms 

• Διαγώνιος  Οθόνης  21” 

• Ανάλυση οθόνης 1920x1080 

• Ενσωματωμένα Ηχεία 
Υπολογιστής 

• Επεξεργαστής 3.4 GHz Core i3 

• RAM 16 GB DDR4 

• Ταχύτητα μνήμης 2133 MHz 

• Σκληρός δίσκος 1TB SATA 

• Σκληρός δίσκος SSD 256gb 

• Κάρτα γραφικών dedicated 4gb 

• Ασύρματη σύνδεση 802.11bgn 

• 4 Θύρες USB 2.0 

• 6 Θύρες USB 3.0 

• Λειτουργικό σύστημα Windows 10 

• Είδος μνήμης υπολογιστή DDR4 

• Οπτικός δίσκος DVD 
Σετ πληκτρολόγιο- ποντίκι 

2000€ 

(1000€/υπολογιστή) 

                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα, 44100                             
Πληροφορίες: Περσεφόνη Ντούλια                   
Τηλ: 26550-22298, 29311                                   
FAX: 26550-22298 
e- mail: lib-koni@otenet.gr                                                                                         

 

 

 

 

 
 



Οθόνες Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή 

4 Οθόνη 
• Αντίθεση 1000:1 / 8000000:1 
(dynamic) 
• Ρυθμός Ανανέωσης 60 Hz 
• Χρόνος απόκρισης 5ms 
• Διαγώνιος  Οθόνης  21” 
• Ανάλυση οθόνης
 1920x1080 
• Ενσωματωμένα Ηχεία 

800€ 

(200€/οθόνη) 

  

Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση onsite/ next business day για όλα τα ανωτέρω, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται 

αλλιώς. 

O εξοπλισμός θα παραδοθεί συναρμολογημένος και ελεγμένος για καλή λειτουργία στην έδρα της Δημόσιας 

Βιβλιοθήκης στην Κόνιτσα. 

Πιστοποιητικά για το σύνολο των εξαρτημάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορολογικών επιβαρύνσεων, ανέρχεται στο ποσό 

των 2.800€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Δεκτές γίνονται προσφορές που αφορούν το σύνολο του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων της 

Βιβλιοθήκης, ημέρα Πέμπτη 11/6/2020 έως ημέρα Πέμπτη 25/6/2020 είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδρομικώς στη 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας, στη διεύθυνση Χώρος Δημοτικής Αγοράς, Τ.Κ. 44100, Κόνιτσα. Δεκτές 

γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Στον 

φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται «Προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού». 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να μπορούν 

να αναλάβουν τη συγκεκριμένη προμήθεια. Επίσης, οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Οικονομική προσφορά  

2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: 

• έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και τους αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα 

• δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας 

• δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση 

• δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά. 

 

  

Η αναπλ. Προϊσταμένη 

 

 

Περσεφόνη Ντούλια 
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