
                          Κόνιτσα,  11/6/2021 
                         Αρ. Πρωτ.:  280 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

για υποβολή προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  

Interreg-IPA Cross-Border Cooperation Programme “Greece- Albania 2014-2020”  

“Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cross border area 

(BUSINESS CLUBS)” 

ΣΑ:  ΕΠ518/6, 

Κωδ. Έργου: 2018ΕΠ51860017 

 

CPV: 30232100-5  Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ““Establishment of Business Clubs 

for the enhancement of entrepreneurship in the cross border area (BUSINESS CLUBS)”, 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 (έγχρωμος εκτυπωτής καρτών) 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 

Έγχρωμος εκτυπωτής καρτών  

(Card printer color με Direct-to-

card dye-sublimation/resin 

thermal transfer) 

1 • Τεχνολογία εκτύπωσης: Dye-sublimation/ Thermal transfer 

• Συνδεσιμότητα: USB 

• Ανάλυση εκτύπωσης: 300 Χ 300 dpi 

• Έγχρωμη εκτύπωση μονής όψης ανά ώρα: 150 

• Μονόχρωμη εκτύπωση μονής όψης ανά ώρα: 500 

• Τύπος καρτών PVC, PVC composite 

• Απαιτήσεις λειτουργικού:  
Windows operating systems supported: Windows 10, 7 
Mac operating systems supported: Mac OS X 10.2 Jaguar 

• Εγγύηση: 3 έτη 

Κάρτες εκτυπωτή 

(member cards) 

250 • PVC ή PVC composite 

Λογισμικό εκτύπωσης καρτών 

(Specific software to produce 

the member cards) 

 • Απαιτήσεις λειτουργικού:  

Windows operating systems supported: Windows 10, 7 

                                                                                                   
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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Mac operating systems supported: Mac OS X 10.2 Jaguar 

 Τουλάχιστον 3 χρόνια εγγύηση onsite/ next business day για όλα τα ανωτέρω, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται 

αλλιώς.  

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι αμεταχείριστος και να υπερκαλύπτει τις επισυναπτόμενες 

προδιαγραφές. Απαιτούνται πιστοποιητικά για το σύνολο των εξαρτημάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

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

Βιβλιοθήκης στην Κόνιτσα. 

 

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

ανέρχεται στο ποσό των 7.750€. 

 

Δεκτές γίνονται προσφορές που αφορούν το σύνολο του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ισχύουν για 3 μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

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

Βιβλιοθήκης, ημέρα Παρασκευή 11/6/2021 έως ημέρα Τετάρτη 23/6/2021 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 Business Clubs». 

 

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. 

 

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 (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. 

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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