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Ηρακλειο 03/03/2022 

Αρ. Πρωτ: 176 

 

Προς:  

Εγγεγραμμένους στο Μητρώο Προμηθευτών 

με αρ. πρωτ.:  5/04-01-2022 

              8297/17-10-2016 

              5506/01-11-2012 

 

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια  

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

 

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ως εταίρος του Διεθνους Οργανισμού Μεταναστευσης που 
υλοποιεί το πρόγραμμα “Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection 
(HELIOS)” που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σας καλεί να 
υποβάλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. 
 

1. Αντικείμενο Πρόσκλησης 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφορών για την προμήθεια πέντε (5) σταθερών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τριών (3) φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και τριών (3) οθονών Η/Υ.    

 

2. Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

 

3. Τόπος και τρόπος παράδοσης 

Ο Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός θα παραδοθεί στα γραφεία της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ.  

 

4. Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 6.850,00€  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

mailto:info@ploigos-ea.gr


 

 2 

5. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Τα προσφερόμενα είδη και οι ποσότητες παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα: 

 

Οι προσφορές δεν δύναται να υπερβούν τον προϋπολογισμό ανά είδος.  

Στον συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και η εγκατάσταση στην έδρα της 

αναθέτουσας αρχής.  

 

6. Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς 

 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα 

ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 

προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της 

προσφοράς του. 

α/α Περιγραφή ειδών 
Χαρακτηριστικά ειδών (ελάχιστες 

προδιαγραφές) 

Μονάδα 

Μέτρησης 

 

Ποσότητα 

 

Προϋπολογισμός 

1 

 

Σταθερός 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

 

 Midi Tower ATX 500W 

 Επεξεργαστής  Intel CPU Core i3 - 10105  

 Μνήμη τουλάχιστον 8 GB DDR4   

 Σκληρός δίσκος SSD τουλάχιστον 240 GB 

 MS WINDOWS DSP 10 PRO 64-BIT GR  

 Οθόνη  SAMSUNG LF24T350FHRXEN 24”, IPS, 
FHD 

 Πληκτρολόγιο104 keys Multimedia Keyboard  

  Optical mouse  

Τεμ. 5 

 

 

3.475,00€ 
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Φορητός 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

 

 Επεξεργαστής  Intel  i3  

 Μνήμη τουλάχιστον 8 GB DDR4   

 Σκληρός δίσκος SSD τουλάχιστον 250 GB  

 Windows 10 

 Οθόνη τουλάχιστον 15” 

 Web camera 

 MS OFFICE 2021 HOME BUSINESS 32-bit/x64 
GREEK MEDIALESS 

 

Τεμ. 
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2.835,00€ 

3 Οθόνες Η/Υ 
 23,8 ιντσών και πάνω  

 Απόκριση 5ms 

 Σύνδεση HDMI   VGA 

Τεμ. 3 540.00€ 
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 Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να 

παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, 

για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς. 

 Στην προσφερόμενη τιμή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν 

επιβαρύνσεις, όπως π.χ. έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και διανομής και εν γένει ό,τι 

προβλέπεται για παράδοση στον τόπο και χρόνο που προβλέπεται στην πρόσκληση. 

 Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή µε αίρεση ή µη σύμφωνη µε ουσιώδεις 

όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, 

θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε 

περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά 

απορρίπτεται στο σύνολό της. 

 Τα προϊόντα θα διαθέτουν κατ’ ελάχιστο εγγύηση, όπως αυτή ορίζεται από την 

Ελληνική νομοθεσία. 

 Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και 

εγκατάστασης του εξοπλισμού.  

 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 

7. Υποβολή προσφορών 

 Η διάρκεια της προσφοράς θα είναι κατ’ ελάχιστο 30 ημέρες από την ημερομηνία 

υποβολής της. 

 Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.  

 Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: Τετάρτη, 09 Μαρτίου 2022, ώρα  

14.00, Λ. 62 Μαρτύρων 146.  

 Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην 

οποία θα πρέπει να αναφέρεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά 

και η οποία θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή αυτή 

συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). Επίσης, σε αυτή την 

επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς. 

 

 

Οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη: 
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Πληροφορίες: Στέλλα Καλουδάκη, τηλ. 2810-792207. 

 

 

Για την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

Ζαχαρίας Ροδιτάκης 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης, 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206, 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

Οικονομική προσφορά προμήθειας «Ηλεκτρονικού εξοπλισμού» για τις 

ανάγκες του προγράμματος « Hellenic Integration Support for Beneficiaries 

of International Protection (HELIOS)» 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 09 Μαρτίου 2022 

και ώρα 14:00 

(Να μην ανοιχτεί ο φάκελος από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία) 

 

 

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 
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