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Προς: 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

Κοιν.:  

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια : 

«Προμήθεια Η/Υ» και «Προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ & τηλεπικοινωνιών» 
Το συνολικό κόστος της προμήθεια  θα ανέλθει στο ύψος των  #6.962,60€# με Φ.Π.Α.  

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί  
α) οι υπ’ αριθ. 313/2020 & 314/2020 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και  
β) οι βεβαιώσεις του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την 

ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα 
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  313/2020 & 314/2020. 

Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου θα γίνει με απευθείας ανάθεση με βάση τον νέο νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 04/09/2020 και ώρα 14:30. 
Η προσφορά θα αποσταλεί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (ώστε ο φάκελος να πάρει 

αριθμό πρωτοκόλλου) στην διεύθυνση: 
Δήμος Ηράκλειας 

Πλατεία Μπακογιάννη 2 
Ηράκλεια ΤΚ 62400 

Γραφείο Προμηθειών 
για την πρόσκληση με αρ. πρωτοκόλλου : 9492/31-08-2020 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα 

παρακάτω δικαιολογητικά ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνετε την ικανότητα να τα προσκομίσετε πριν την 

ανάθεση: 
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε 
περίπτωση νομικού προσώπου το προαναφερόμενο ποινικό μητρώο ή  υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 
νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 

• Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. 
(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

• Φορολογική ενημερότητα 
• Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
• Πιστοποιητικό e-ΕΦΚΑ 
• Και αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικό έγγραφο εκπροσώπησης του Νομικού Προσώπου 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

 
Συνημμένα: 

1) Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

2) Τεχνική Περιγραφή 

Ο Αντιδήμαρχος 
 
 
 

Χαβαλές Δημήτριος 
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Προς 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Διεύθυνση : Πλατεία Μπακογιάννη 2  Ηράκλεια 62400 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Βάσει της υπ’ αριθμ. 9492/31-08-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας: 
 

«Προμήθεια Η/Υ» και «Προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ & τηλεπικοινωνιών» 
Το συνολικό κόστος της προμήθεια  θα ανέλθει στο ύψος των  #6.962,60€# με Φ.Π.Α.  

 
Η εταιρεία μας σας καταθέτει την παρακάτω οικονομική προσφορά η οποία αναφέρετε σε : 
 

Καινούργιους - νέους Η/Υ  

☐ 
 

Ανακατασκευασμένους Η/Υ  

☐ 

Ομάδα 1: 

Σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές Τεμάχια: 7 

Εταιρεία/Μοντέλο  

Θήκη (Κουτί) 

Κουτί  

Τροφοδοτικό  

Μπροστινές θύρες USB   

Επεξεργαστής 

Τύπος  

Αριθμός πυρήνων    

Cache   

Συχνότητα λειτουργίας  

Μητρική πλακέτα 

Θέσεις Μνήμης   

Μέγιστο υποστηριζόμενο 
μέγεθος μνήμης  

 

Ταχύτητα Διαύλου 
δεδομένων  

 

Θύρες σύνδεσης  USB  

Θύρες Ethernet  

Θύρα γραφικών  

Θύρα ήχου  

Μνήμη RAM 
Μέγεθος μνήμης - τύπος  

Ταχύτητα διαύλου  

Σκληρός δίσκος 1 

Τεμάχια  

Τύπος σύνδεσης  

Χωρητικότητα  

Τύπος  

Οθόνη 

Διαγώνιος  

Ανάλυση  

Αντίθεση  

Χρόνος απόκρισης  

Ρυθμός ανανέωσης  

Αναλογία οθόνης  

Τύπος σύνδεσης  

Ηχεία  

Περιθώρια οθόνης  
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Κάρτα γραφικών  On-Board   

Οπτικά Μέσα Οπτικό μέσο  

Πληκτρολόγιο 
Τυπικό 101 πλήκτρων με 
διάταξη Αγγλικά και Ελληνικά   

 

Ποντίκι 
Οπτικό ποντίκι με ροδέλα 
σύνδεσης USB 

 

Λειτουργικό Σύστημα Win 10 pro 64-bit Greek  

Εγγύηση >=2 έτη  

 
 
 
 

Σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές Τεμάχια: 8 

Εταιρεία/Μοντέλο  

Θήκη (Κουτί) 

Κουτί  

Τροφοδοτικό  

Μπροστινές θύρες USB   

Επεξεργαστής 

Τύπος  

Αριθμός πυρήνων    

Cache   

Συχνότητα λειτουργίας  

Μητρική πλακέτα 

Θέσεις Μνήμης   

Μέγιστο υποστηριζόμενο 
μέγεθος μνήμης  

 

Ταχύτητα Διαύλου 
δεδομένων  

 

Θύρες σύνδεσης  USB  

Θύρες Ethernet  

Θύρα γραφικών  

Θύρα ήχου  

Μνήμη RAM 
Μέγεθος μνήμης - τύπος  

Ταχύτητα διαύλου  

Σκληρός δίσκος 1 

Τεμάχια  

Τύπος σύνδεσης  

Χωρητικότητα  

Τύπος  

Οθόνη 
Πχ 

Philips 272V8A 
Philips E Line 
276E9QJAB 

 

Διαγώνιος  

Ανάλυση  

Αντίθεση  

Χρόνος απόκρισης  

Ρυθμός ανανέωσης  

Αναλογία οθόνης  

Τύπος σύνδεσης  

Ηχεία  

Περιθώρια οθόνης  

Κάρτα γραφικών  On-Board   

Οπτικά Μέσα Οπτικό μέσο  

Πληκτρολόγιο 
Τυπικό 101 πλήκτρων με 
διάταξη Αγγλικά και Ελληνικά   

 

Ποντίκι 
Οπτικό ποντίκι με ροδέλα 
σύνδεσης USB 

 

Λειτουργικό Σύστημα Win 10 pro 64-bit Greek  

Εγγύηση >=2 έτη  

 
 
 
 
 
 



Ομάδα 2: 

Εκτυπωτές Τεμάχια: 7 
Εταιρεία/Μοντέλο  
Τύπος  

Πολυμηχάνημα  

Χρώμα Εκτύπωσης  

Μέγεθος χαρτιού  

Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης  

Εκτύπωση διπλής όψης  

Μνήμη εκτυπωτή  

Συνδεσιμότητα  

Ασύρματη σύνδεση (Wifi)  

Μέγιστη ανάλυση  

Σαρωτής  

Τηλεομοιοτυπία  

Εγγύηση  

 
Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας: 
*Με δεδομένο ότι οι προσφορά αυτή αναφέρετε σε ανασκευασμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές , η εταιρεία μας σας 
προσφέρει 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας τους με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους καινούργιους Η/Υ. 

 

Η προσφορά της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των #0.000,00€# με Φ.Π.Α. 
 
 

Με εκτίμηση 
για την εταιρεία 

Ημερομηνία  ……/……../2020 
  
 


