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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ταχ. Δ/νση: Αγίας Βαρβάρας 5, 661 00 Δράμα
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – οικονομική προσφορά, για τεχνική υποστήριξη
ηλεκτρονικών υπολογιστών, σέρβερ & περιφερειακών συσκευών, για τις ανάγκες της Δημόσιας
Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας για το 2018
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας προκειμένου να προβεί σε για τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών
υπολογιστών, σέρβερ & περιφερειακών συσκευών, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει εγγράφως την
οικονομική προσφορά του.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΙΜΗ
Φορμάτ (format) του σκληρού δίσκου
10 Η/Υ
Η/Υ
Φορμάτ (format) του σκληρού δίσκου
1 Η/Υ server
Η/Υ
Back up των αρχείων και
1 H/Y (server)
επανατοποθέτηση μετά το format
Back up των αρχείων και
1 H/Y (δανεισμού 1ου
επανατοποθέτηση μετά το format
ορόφου)
Εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών 6 Η/Υ
Απομάκρυνση ιών, spyware, Trojans,
6 Η/Υ
adware και κάθε είδους μόλυνσης ή
κακόβουλου προγράμματος
Καθαρισμός όλων των κυκλωμάτων των 4 Η/Υ
υπολογιστών και έλεγχος του
συστήματος ψύξης
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
 Το ποσό της προσφοράς δεν θα ξεπερνά το όριο των 750,00 ευρώ με ΦΠΑ.
 Θα επιλεγεί η οικονομικότερη προσφορά σε συνάρτηση με την ποιότητα των προσφερόμενων
προϊόντων
 Ο τρόπος επιλογής του προμηθευτή θα αφορά την απευθείας ανάθεση
 Το τιμολόγιο θα έχει κράτηση 8% επί του καθαρού ποσού
 Θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο θα ανέβει στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 Θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται για τις αγορές μέσω ΠΔΕ
 Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων στην είσοδο της βιβλιοθήκης
 Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον 1ο όροφο, στο γραφείο της
Διεύθυνσης, κατά το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ή μέσω φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, με ημερομηνία έναρξης την Τετάρτη 19/9/2018 και ημερομηνία λήξης την Δευτέρα
24/9/2018 έως τις 17:30.
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