
                          Κόνιτσα,  02.10.2020 
                         Αρ. Πρωτ.:  835 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  

“VirtuaLand: An Immersive virtual Experience For Cultural and Natural Heritage Sites” 

ΣΑ:  ΕΠ518/6, 

Κωδ. Έργου: 2019ΕΠ51860005 

CPV: 30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

32223000-2  Συσκευές μετάδοσης εικόνας 

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “VirtuaLand: An Immersive virtual 

Experience For Cultural and Natural Heritage Sites” το οποίο χρηματοδοτείται κατά 85% από ευρωπαϊκούς πόρους 

και 15% από εθνικούς, στο πλαίσιο του Interreg- IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece- Albania 2014-

2020”, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής 2 1. Επεξεργαστής:  

• Intel Core i5-9500F 3.0GHz ή ισοδύναμος ή ανώτερος: 

• Επεξεργαστής 64-bit 

• Αριθμός πυρήνων (core): ≥ 6 

• Αριθμός νημάτων εκτέλεσης (threads): ≥ 6 

• Η ημερομηνία έναρξης (launch date) διάθεσης του 

επεξεργαστή, από τον κατασκευαστή του, θα είναι το 

έτος 2019 ή μεταγενέστερο. 

2. Μητρική κάρτα: ΝΑΙ 

                                                                                                   
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                                                                                         
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3. Μνήμη RAM: 8GB ή ανώτερη 

4. Κάρτα δικτύου: 10/100/1000 Μbit 

5. Τύπος σκληρού δίσκου: SSD. 

6. Σκληρός δίσκος: 256 GB ή ανώτερο 

7. Κάρτα γραφικών: ΝΑΙ –  

• Nvidia 1660 ή ισοδύναμη ή ανώτερη με τα εξής ελάχιστα 

χαρακτηριστικά: 

• OpenGL: OpenGL 4.6. 

•      Μνήμη: GDDR6 6GB ή ανώτερη 

•      Διασύνδεση μνήμης: 192 -bit ή ανώτερη 

8. Ι/Ο Πάνελ μονάδας υπολογιστή: HDMI, τουλάχιστον 1 USB 

3.0 ή ανώτερο 

9. Θήκη-Κουτί, Τροφοδοτικό: ΝΑΙ 

10. Κάρτα ήχου:  High Definition Audio 

11. Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 64 bit ελληνική έκδοση   

12. Ενσύρματο πληκτρολόγιο: ΝΑΙ 

13. Ενσύρματο ποντίκι: ΝΑΙ 

Ολοκληρωμένο σύστημα 
εικονικής πραγματικότητας με 
διασύνδεση με τον Η/Υ 

2 1. Τύπος VR: PC Powered 

2. Τύπος Οθόνης: LCD  

3. Οθόνη: Διπλή, 3,4 ίντσες ή ανώτερη 

4. Ανάλυση ανά μάτι: 1440 x 1700 Pixels ή ανώτερο 

5. Field of view:110 μοίρες ή ανώτερο 

6. Ρυθμός ανανέωσης εικόνας: 90 Hz ή ανώτερο 

7. Ήχος: on-ear ενσωματωμένα ηχεία και μικρόφωνο  

8. Μέθοδος Tracking: Εξωτερική 

9. IPD Adjustment: Adjustable Eye Comfort Setting (IPD) 

Variable 

10. Αισθητήρες:  

• Gyroscope 

• G-sensor 

• IPD sensor 

11. Συνδέσεις: 

• 1.2 Displayport 

• 3.0 USB 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Ο συνολικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορολογικών επιβαρύνσεων και του Φ.Π.Α., 

ανέρχεται στο ποσό των 5.000€ (παραδοτέο 6.2.2. VirtuaLand VR Halls) 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση onsite/ next business day για όλο τον εξοπλισμό. 

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

Απαιτούνται πιστοποιητικά για το σύνολο του εξοπλισμού και βεβαίωση ότι είναι καινούριος και αμεταχείριστος. 

Δεκτές γίνονται προσφορές που αφορούν το σύνολο του εξοπλισμού.  

 

Η προμήθεια θα πρέπει να παραδοθεί στην έδρα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης στην Κόνιτσα σε χρονικό διάστημα 30 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

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

Βιβλιοθήκης, ημέρα Παρασκευή 02.10.2020 έως και την Παρασκευή 16.10.2020 είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδρομικώς 

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

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

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία αυτή είναι εκπρόθεσμες, κρίνονται απαράδεκτες και 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά 

δεν έφθασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή επιστρέφονται και αυτές στους αποστολείς, χωρίς να 

αποσφραγιστούν. Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η 

οικονομική προσφορά.  

 

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 τους 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. 

 

Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει προς 

απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 

και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου: Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Φορολογική ενημερότητα. 
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3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) 

  

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

 

  

 

Η αναπλ. Προϊσταμένη 

 

 

 

Περσεφόνη Ντούλια 
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