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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – οικονομική προσφορά, για την προμήθεια 2
ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας,
σχετικά με την αναβάθμιση των μηχανημάτων που περιλαμβάνουν το διοικητικό αρχείο της
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας προκειμένου να προβεί σε προμήθεια 2 ηλεκτρονικών υπολογιστών
για τις ανάγκες της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας, σχετικά με την αναβάθμιση των μηχανημάτων
που περιλαμβάνουν το διοικητικό αρχείο της, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει εγγράφως την
οικονομική προσφορά του.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλο
Vero PC Business B57400H, Viewsonic Monitor VA2261-6 21,5΄΄ LDE Full HD
VGA-DVI, Microsoft Keyboard/Mouse Wired Desktop 600 for Business
Επεξεργαστής i5-7400 (3.00GHz)
Λειτουργικό σύστημα Windows 8
Μνήμη 16GB DDR4 - 2400MHz
Κάρτα γραφικών Intel HD Graphics
Σκληρός δίσκος 480gb Kinston ssd + 1TB / 7200rpm
Θήκη Mini Tower
Οπτικά μέσα DVD-RW
Πληκτρολόγιο Yes /Ποντίκι Yes
Εγγύηση 2 ετών
 Το ποσό της προσφοράς δεν θα ξεπερνά το όριο των 2.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

 Θα επιλεγεί η οικονομικότερη προσφορά σε συνάρτηση με την ποιότητα των προσφερόμενων
προϊόντων
 Μαζί με την προσφορά απαιτείται και η επισύναψη φωτογραφίας των προϊόντων

 Μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται υποχρεωτικά:

φορολογική

ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και ποινικό μητρώο
 Ο τρόπος επιλογής του προμηθευτή θα αφορά την απευθείας ανάθεση

 Το τιμολόγιο θα έχει κράτηση 4% επί του καθαρού ποσού
 Θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο θα καταχωρηθεί 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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