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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – οικονομική προσφορά, για την προμήθεια 1 

ηλεκτρονικού υπολογιστή Lenovo της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας για το 2018 

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας προκειμένου να προβεί σε προμήθεια 1 ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Lenovo (refurbished), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει εγγράφως την οικονομική προσφορά του.  

 Οι τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τον Η/Υ Lenovo συνοψίζονται στα εξής 

χαρακτηριστικά: 

Lenovo desktop, i3-4130, 4GB, 500GB HDD, DVD-RW, Monitor 21,5΄΄ LED FULL HD, VGA –DV1, 

Microsoft keyboard/Mouse Wired, Desktop 600 for Business, Λειτουργικό σύστημα Windows 8, 2 

θύρες μπροστινές (2xUSB 2.0 ports, Audio In/Out), πίσω θύρες (2xUSB 2.0 ports, 2xUSB 3.0 ports, 

1xVGA Port, 1xDisplay Port, 1xGibabit Ethernet, 1xSerial Port, 2XPS2 Ports, Audio In/Out) & 

Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους 

 Το ποσό της προσφοράς δεν θα ξεπερνά το όριο των 370,00 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 

 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 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 1
ο
 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. 

 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
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