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Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ – οικονομική πποζθοπά, για ηεσνική ςποζηήπιξη 

ηλεκηπονικών ςπολογιζηών, ζέπβεπ & πεπιθεπειακών ζςζκεςών, για ηιρ ανάγκερ ηηρ Γημόζιαρ 

Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ Γπάμαρ για ηο 2019 

 

Η Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Γξάκαο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε γηα ηερληθή ππνζηήξημε ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ, ζέξβεξ & πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ, πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιιεη εγγξάθωο ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ.  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ Σιμή σωπίρ ΦΠΑ 

Φορμάτ (format) του ςκληροφ δίςκου 
Η/Υ 

10 Η/Υ  

Φορμάτ (format) του ςκληροφ δίςκου 
Η/Υ 

1 Η/Υ server  

Back up των αρχείων και 
επανατοποθζτηςη μετά το format 

1 H/Y (server)  

Back up των αρχείων και 
επανατοποθζτηςη μετά το format 

1 H/Y  (δανειςμοφ 1ου 
ορόφου) 

 

Εγκατάςταςη περιφερειακϊν ςυςκευϊν 6 Η/Υ   

Απομάκρυνςη ιϊν, spyware, Trojans, 
adware και κάθε είδουσ μόλυνςησ ή 
κακόβουλου προγράμματοσ 

6 Η/Υ  

Καθαριςμόσ όλων των κυκλωμάτων των 
υπολογιςτϊν και ζλεγχοσ του 
ςυςτήματοσ ψφξησ 

4 Η/Υ  

 ςνολικό Ποζό  

 ΦΠΑ  

 ςνολική ηιμή με 

ΦΠΑ 

 

 

 Τν πνζό ηεο πξνζθνξάο δελ ζα μεπεξλά ην όξην ηωλ 740,00 εςπώ με ΦΠΑ.  

 Θα επηιεγεί ε νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο 



 Μαδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ππνβάιινληαη ππνρξεωηηθά: ποινικό μηηπώο  

 Ο ηξόπνο επηινγήο ηνπ ηερληθνύ ππνζηήξημεο ζα αθνξά ηελ απεπζείαο αλάζεζε 

 Τν ηηκνιόγην ζα έρεη θξάηεζε 8% επί ηνπ θαζαξνύ πνζνύ θαζώο θαη ινηπέο θξαηήζεηο ππέξ 

ΔΑΑΓΗΣΥ & ΑΔΠΠ 

 Θα γίλεη πξάμε αλάζεζεο, ε νπνία ζα αλέβεη ζηε ΓΙΑΥΓΔΙΑ  

 Θα αθνινπζεζεί ε λόκηκε δηαδηθαζία ζύκθωλα κε ηα όζα πξνβιέπνληαη γηα ηηο αγνξέο κέζω ΠΓΔ 

 Η πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο βηβιηνζήθεο θαη ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεωλ ζηελ είζνδν ηεο βηβιηνζήθεο  

 Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ 1
ν
 όξνθν, ζην γξαθείν ηεο 

Γηεύζπλζεο, θαηά ην ωξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο, είηε κέζω ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, είηε 

κέζω ηαρπδξνκείνπ ή ηαρπκεηαθνξηθήο εηαηξείαο, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ Πέκπηε 19/9/2019 

10:30 θαη εκεξνκελία ιήμεο ηελ Τεηάξηε 25/9/2019 έωο ηηο 15:15. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Η  ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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