
 
 
 
 
 
                   
        

         
 
 

                    

 

 

 
 
 

  

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση 
προμήθειας Η/Υ και συναφούς τεχνολογικού εξοπλισμού στη Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Έδεσσας» 
 
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις ανάγκες του φορέα για προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού 
2. Το πρωτογενές αίτημα «Ανάθεση για προμήθεια Η/Υ και συναφούς τεχνολογικού 

εξοπλισμού για το έτος 2021 αρ. αιτήματος 5» (ΑΔΑ ΨΤΓ46ΨΖΥΑ-1Θ8, ΑΔΑΜ 
21REQ008919608) 

3. Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος «Ανάθεση για προμήθεια Η/Υ και συναφούς 
τεχνολογικού εξοπλισμού για το έτος 2021 αρ. αιτήματος 5» (ΑΔΑ ΩΖΨΧ46ΨΖΥΑ-
Σ8Λ, ΑΔΑΜ 21REQ008919750) 

4. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις, του έργου με κωδικό 2020ΣΕ54400025 και τίτλο 
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΗΣ (ΠΚ 
2017ΣΕ54400007 & 2017ΣΕ54400039)» της ΣΑ Ε544 της 05/05/2021, ΑΔΑ 
6ΗΨ146ΜΤΛΡ-ΦΝ7 του ΠΔΕ 2021 με ΑΠ 51092/05-05-2021. 

5. Τον Ν. 4412/2016 αρ. 118 «περί απευθείας ανάθεσης» 
 
προσκαλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την 
προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισμικού, βάσει των τεχνικών 
χαρακτηριστικών που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης με 
προϋπολογισμό χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% για 
δύο (2) φορητούς υπολογιστές.  

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους με οποιονδήποτε τρόπο (επί 
τόπου κατάθεση, courier, συστημένα) αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη έως την 
Παρασκευή 17- 9-2021 και ώρα 12:00 π.μ. και να συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά (πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική 
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διαδικασία και πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  για συμμετοχή σε διαγωνιστική 
διαδικασία). 
Κατά το άνοιγμα των προσφορών την Παρασκευή 17-9-2021 και ώρα 13.00 π.μ. μπορούν να 
παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι μπορούν να λάβουν γνώση για τους 
συμμετέχοντες στην απευθείας ανάθεση καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις 
προσφορές τους. 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της 
Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Έδεσσας.  
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ  (2) 
 Ανάλυση οθόνης : 1920 x 1080 15.6'' 

Επεξεργαστής : Intel Core i3-1115G4 (3.00 GHz) 
Μνήμη : 8GB DDR4- 2666MHZ 
Σκληρός δίσκος : 256GB M.2 SSD 
Κάρτα γραφικών : Intel UHD Graphics 
Λειτουργικό σύστημα : Windows 10 Pro EN 64- 
bit 
Οπτικά μέσα : Not Available 
ΔίκτυοEthernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth 
Web camera : 1.0 Megapixels 
Μπαταρία : 3 Cell Li-Ion 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις κάτωθι υποχρεώσεις: 

1. Προμήθεια και εγκατάσταση των νέων Η/Υ καθώς και μεταφορά όλων των αρχείων 
και προγραμμάτων από τους παλιούς στους νέους Η/Υ χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση του φορέα. 

2. Διασφάλιση της καλής λειτουργίας του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού με 
τη μορφή εγγύησης για χρονική περίοδο που θα αναφέρεται ρητά στην τεχνική 
προσφορά του. Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
των (3) συνεχών ετών (36 μηνών), η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του 
εξοπλισμού θα προσφερθεί χωρίς κανένα κόστος για τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Έδεσσας με τη μορφή εγγύησης και δωρεάν συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης για 
τον προσφερόμενο εξοπλισμό. Η περίοδος αυτή αρχίζει από την επόμενη της 
ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. 

3. Πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης ή ανωμαλίας που δεν οφείλεται σε κακή χρήση 
του εξοπλισμού από το προσωπικό της βιβλιοθήκης ή σε εξωτερικούς αστάθμητους 
παράγοντες (σεισμούς, πλημμύρες κ.λ.π.). Τα απαραίτητα για τις παραπάνω 
περιπτώσεις υλικά και ανταλλακτικά θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

4. Αντικατάσταση κάθε μονάδας εξοπλισμού ή τμήματος αυτής, στις περιπτώσεις που η 
επισκευή τους δεν είναι τεχνικά εφικτή και δεν οφείλεται σε κακή χρήση του από το 
προσωπικό της βιβλιοθήκης ή σε εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες (σεισμούς, 
πλημμύρες κ.λ.π.). Τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν θα είναι καινούρια. 

5. Άμεση και όχι πέρα των πέντε (5) εργάσιμων ημερών επισκευή του εξοπλισμού και όχι πέρα των 
δύο (2) ημερών παροχή on-site τεχνικής υποστήριξης. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης 



προβλημάτων λογίζεται από την χρονική στιγμή αναγγελίας της βλάβης 
(τηλεφωνικώς, μέσω e-mail ή fax) έως την χρονική στιγμή που ο εξοπλισμός 
επιστρέψει στον χρήστη και αποκατασταθεί η λειτουργία του.  

6. Μεταφορά του εξοπλισμού, εφόσον απαιτείται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης. Τα 
έξοδα μεταφοράς, αποστολής και ασφάλισης του εξοπλισμού κατά την μεταφορά του 
θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και καταβάλλονται απ’ αυτόν (πληρωμή από τον 
παραλήπτη). Μετά την αποκατάσταση της βλάβης ο εξοπλισμός με μέριμνα, ευθύνη 
και δαπάνη του Αναδόχου θα αποστέλλεται στον αντίστοιχο χρήστη του εξοπλισμού.   

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 
1. Παράδοση του εξοπλισμού 
Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου εντός  τριάντα (30) 
ημερών από την επόμενη της υπογραφής της Σύμβασης. 
Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού θα παραδοθεί στο κτίριο της Δημόσιας Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης Έδεσσας, Φιλίππου 32-34, Έδεσσα. Τα υπό παράδοση υλικά θα είναι 
συσκευασμένα καταλλήλως, ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής μεταφορά και αποθήκευσή τους 
 
2 . Οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή εξοπλισμού. 
Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα γίνει  
από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Έδεσσας μετά 
την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο.  
 
3. Κριτήριο κατακύρωσης 
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η οικονομικότερη για τον φορέα προσφορά. 
 

 

 

 
 
 
 
  

Ο Προϊστάμενος 
 
 
 
 

                                                                      Δημήτριος Μαρίφης 
 

 


