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Ηράκλειο, 17/12/2019 

Αρ. Πρωτ: 10453 

 

Προσ:  

Εγγεγραμμζνουσ ςτο Μητρώο Προμηθευτών 

με αρ. πρωτ.:  

5506/1-11-2012 

8297/17-10-2016 

8335/24-1-2017 

 

 

Πρόςκληςη υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ για την προμήθεια  

Ηλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ 

 

Η Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΠΛΟΗΓΟΣ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «HELIOS» του Διεκνοφσ 

Οργανιςμοφ Μετανάςτευςθσ, ςασ καλεί να υποβάλετε οικονομικι προςφορά για τθν προμικεια 

Ηλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ. 

 

1. Αντικείμενο Πρόςκληςησ 

Αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ είναι θ υποβολι προςφορϊν για τθν προμικεια πζντε (5) ςτακερϊν 

Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν, τριϊν (3) φορθτϊν Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν, ενόσ (1) 

πολυμθχανιματοσ (εκτφπωςθ, ςάρωςθ, φαξ) και εννζα (9) ςυςκευϊν κινθτισ τθλεφωνίασ.   

 

2. Αναθζτουςα Αρχή 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ 

Λ. 62 Μαρτφρων 146, Ηράκλειο Κριτθσ 

Τθλ: 2810792207, Fax:2810792206 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

 

3. Σόποσ και τρόποσ παράδοςησ 

Ο Ηλεκτρονικόσ Εξοπλιςμόσ κα παραδοκεί (και κα εγκαταςτακεί όσ ον αφορά ςτο πολυμθχάνθμα) 

ςτα γραφεία τθσ Εκπαιδευτικισ Αναπτυξιακισ ΠΛΟΗΓΟΣ.  

 

4. Προχπολογιςμόσ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 7.460€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 
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5. Σεχνικά χαρακτηριςτικά 

Τα προςφερόμενα είδθ και οι ποςότθτεσ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον πίνακα: 

 

 

Οι προςφορζσ δεν δφναται να υπερβοφν τον προχπολογιςμό ανά είδοσ.  

α/α Περιγραφή ειδών Χαρακτηριςτικά ειδών (ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ) 
Μονάδα 

Μζτρηςησ 

 

Ποςότητα 

 

Προχπολογιςμόσ 

1 

 

ταθερόσ 

Ηλεκτρονικόσ 

Τπολογιςτήσ 

 

 Επεξεργαςτισ  Intel  i3 ι αντίςτοιχοσ AMD με 
ταχφτθτα 3.0 GHz ι ανϊτερο 

 Μνιμθ τουλάχιςτον 8 GB DDR4   

 Σκλθρόσ δίςκοσ SSD τουλάχιςτον 240 GB 

 Windows 10 

 Office Home and Business 2019 

 Οκόνθ τουλάχιςτον 21” 

 Πλθκτρολόγιο 

 Mouse 
  

Σεμ. 5 

 

 

3.500,00€ 

2 

 

Φορητόσ 

Ηλεκτρονικόσ 

Τπολογιςτήσ 

 

 Επεξεργαςτισ  Intel  i3 ι αντίςτοιχοσ AMD με 
ταχφτθτα 2.5 GHz ι ανϊτερο 

 Μνιμθ τουλάχιςτον 8 GB DDR4   

 Σκλθρόσ δίςκοσ SSD τουλάχιςτον 240 GB  

 Windows 10 

 Office Home and Business 2019 

 Οκόνθ τουλάχιςτον 15” 
 

 

Σεμ. 

 

3 

 

 

2.100,00€ 

 

 

3 

 

 

Πολυμηχάνημα 

 Εκτφπωςθ – Αντιγραφι  - Σάρωςθ – FAX 

 Ζγχρωμθ  εκτφπωςθ  

 Μζγεκοσ χαρτιοφ Α4 

 Ταχφτθτα εκτφπωςθσ 23 ςελ. / λεπτο 

 Εκτφπωςθ διπλισ όψθσ 

 Μνιμθ 256 ΜΒ 

 Ανάλυςθ εκτφπωςθσ  1200 x 1200 DPI 

 Σφνδεςθ  usb και δίκτυο   

 Αυτόματοσ τροφοδότθσ 

 

 

Σεμ 

 

 

1 

 

 

600,00€ 

4 
υςκευζσ κινητήσ 

τηλεφωνίασ  

 Επεξεργαςτισ: τουλάχιςτον quadcore  

 Μνιμθ RAM: 2GB 

 Αποκθκευτικόσ χϊροσ 16GB 

 Οκόνθ αφισ: τουλάχιςτον 5” 

 Wifi 

 Κάμερα: τουλάχιςτον  8MP 

 Συνδεςιμότθτα 4G  

 Λειτουργικό ςφςτθμα: Android 8.0 θ μεταγενζςτερο 

 mAh μπαταρίασ: τουλάχιςτον 2800 
 

Σεμ. 9 

 

 

1.260,00€ 
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Στον ςυνολικό προχπολογιςμό ςυμπεριλαμβάνεται θ μεταφορά και θ εγκατάςταςθ ςτθν ζδρα τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ.  

 

 

6. Ειδικότεροι όροι Οικονομικήσ Προςφοράσ 

 Η προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε Ευρϊ. 

 Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ ι που δίνει τιμι ςε ςυνάλλαγμα 

ι µε ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

 Αποκλείεται ανακεϊρθςθ των τιμϊν προςφοράσ και οποιαδιποτε αξίωςθ του 

προμθκευτι πζραν του αντιτίμου των ειδϊν που κα προμθκεφςει βάςει των τιμϊν τθσ 

προςφοράσ του. 

 Σε περίπτωςθ υποβολισ αςυνικιςτα χαμθλισ προςφοράσ, ο προμθκευτισ οφείλει να 

παράςχει γραπτϊσ ςτθν Επιτροπι Προμθκειϊν τισ διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν από αυτι, 

για να εκτιμθκεί θ ςοβαρότθτα και θ αξιοπιςτία τθσ προςφοράσ. 

 Στθν προςφερόμενθ τιμι ι ςτο ποςοςτό ζκπτωςθσ περιλαμβάνονται όλεσ οι τυχόν 

επιβαρφνςεισ, εκτόσ Φ.Π.Α., όπωσ π.χ. ζξοδα ςυςκευαςίασ, μεταφοράσ και διανομισ και εν 

γζνει ό,τι προβλζπεται για παράδοςθ ςτον τόπο και χρόνο που προβλζπεται ςτθν πρόςκλθςθ. 

 Προςφορά αόριςτθ, ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι µε αίρεςθ ι µθ ςφμφωνθ µε ουςιϊδεισ 

όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ αυτισ, ι ελλιπισ, όταν αυτι ζχει ξφςματα, διαγραφζσ ι προςκικεσ, 

κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Προςφορζσ µε εναλλακτικζσ λφςεισ δεν γίνονται δεκτζσ. Σε 

περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ µε εναλλακτικζσ λφςεισ, θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά 

απορρίπτεται ςτο ςφνολό τθσ. 

 Τα προϊόντα κα διακζτουν κατ’ ελάχιςτο εγγφθςθ, όπωσ αυτι ορίηεται από τθν 

Ελλθνικι νομοκεςία. 

 Στθν προςφερόμενθ τιμι ςυμπεριλαμβάνεται το κόςτοσ μεταφοράσ και 

εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ.  

 Κριτιριο κατακφρωςθσ αποτελεί θ χαμθλότερθ τιμι. 

7. Τποβολή προςφορών 

 Η διάρκεια τθσ προςφοράσ κα είναι κατ’ ελάχιςτο 30 θμζρεσ από τθν θμερομθνία 

υποβολισ τθσ. 

 Οι φάκελοι των υποψθφίων κα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

 Καταλθκτικι θμερομθνία και τόποσ υποβολισ: Παραςκευι, 20 Δεκεμβρίου 2019, ϊρα  

14.00, Λ. 62 Μαρτφρων 146.  

 Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ ςυνοδεφεται από ειδικι επιςτολι (διαβιβαςτικό), ςτθν 

οποία κα πρζπει να αναφζρεται το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που υποβάλλει τθν προςφορά 

και θ οποία κα βρίςκεται ζξω από τον κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ. Στθν επιςτολι αυτι 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτοιχεία του προςφζροντοσ (επωνυμία, νομικι μορφι, διεφκυνςθ, 
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τθλζφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προςϊπου για τθν προςφορά). Επίςθσ, ςε αυτι τθν 

επιςτολι πρζπει να αναγράφεται θ χρονικι ιςχφσ τθσ προςφοράσ. 

 

 

 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα κατατεκοφν ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν παρακάτω ζνδειξθ: 

 

 

 

 

Πλθροφορίεσ: Στζλλα Καλουδάκθ, τθλ. 2810-792207. 

 

 

Για την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟ 

Ο Πρόεδροσ του Δ.. 

 

 

 

 

Ζαχαρίασ Ροδιτάκησ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης, 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206, 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

Οικονομική πποζθοπά ππομήθειαρ «Ηλεκηπονικού εξοπλιζμού» για ηιρ 

ανάγκερ ηος ππογπάμμαηορ «HELIOS» 

Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών: Παπαζκεςή, 20 

Δεκεμβπίος 2019 και ώπα 14:00 

(Να μην ανοισηεί ο θάκελορ από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηη γπαμμαηεία) 

 

 

 

«Να μην ανοισθεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηη γπαμμαηεία» 

mailto:info@ploigos-ea.gr

