
 
  Σελίδα 1 από 11 

 

Α.Π.: ΕΞ/2020/216 

       Λάρισα, 18/11/2020  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.316,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & πάσης φύσεως 
φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου,  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄74/20-03-2013) όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση του με το 
άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.09.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν. 4638/2019 (ΦΕΚ 
Α΄181/18-11-2019), 
β. την υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 
913/ΥΟΔΔ/1.11.2019), όπως αυτή διορθώθηκε με το ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019 και ισχύει σήμερα 
μετά την τροποποίησή της με την υπ΄ αριθμ. Γ4β/ΓΠ: 33579 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 
539/ΥΟΔΔ/23.7.2020) και σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ 
που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου 2019, με την οποία συγκροτήθηκε σε 
σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που 
λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 
γ. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύει, 
 
2.  την έγκριση σκοπιμότητας  δαπάνης με Α.Π.: ΑΕΔ-ΕΞ-2020/173 & ΑΔΑΜ: 20REQ007582604, 
 
3. την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Π.: 3927/06.11.20, ΑΔΑ: ΩΖΩΣΟΡ9Υ-ΓΧΣ και ΑΔΑΜ: 

20REQ007648785 

το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, βάσει των όρων της παρούσης. 

Γενικοί Όροι 

Περιγραφή είδους 

/ποσότητα 

 (7)  πλήρεις ανακατασκευασμένοι (refurbished) 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 

 (5) ανακατασκευασμένες Κεντρικές Μονάδες με 

πληκτρολόγιο & mouse. 

 (1) σταθεροποιητής τάσης (UPS). 

 (3) φορητοί Η/Υ. 

 Το σύνολο του εξοπλισμού θα παραδοθεί και θα 

εγκατασταθεί σε πλήρη λειτουργία στη διεύθυνση  2ο χλμ. 

Λάρισας-Κοζάνης. 
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Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

/ Σχετικές εγκρίσεις 

Σύνολο :5.900,00  € προ ΦΠΑ   / 7.316€ με ΦΠΑ 

CPV : 30213000-5 /  30232000-4  

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον  KAE:  1403000000 του 

προϋπολογισμού του έτους 2020 

Σύνταξη προσφοράς Οι  προσφορές  πρέπει να περιέχουν τα εξής:  

1. Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης όλων των 

προϋποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθενται στο 

Παράρτημα A της παρούσης (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ συμπληρωμένη και 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο).  

2. Συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Β’) της παρούσης και 

υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

3. Όλα τα απαραίτητα prospectus, αναλυτικές τεχνικές 

περιγραφές, δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό 

στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει τη συμμόρφωση των 

προσφερόμενων ειδών με τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών.  

4. Διευκρινίζεται δε ρητά ότι οι προσφορές πρέπει να 

καλύπτουν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας και 

όχι μέρος αυτών. 

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Κριτήριο απευθείας 

ανάθεσης 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της 

προσφοράς. 

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών   

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους 

με οποιονδήποτε  τρόπο (φαξ: 2410251148, email: info@kethea-

exodos.gr)  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ,  στη διεύθυνση 

2ο χλμ. Λάρισας-Κοζάνης, Λάρισα, το αργότερο μέχρι 01/12/20 

ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.   

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει 

εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής προσφορών στην αρμόδια 

υπηρεσία του ΚΕΘΕΑ, το ΚΕΘΕΑ  θα συνεχίσει τη διερεύνηση για 

συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω ενημέρωση. 

Εγγύηση  Ελάχιστος χρόνος εγγύησης όπως περιγράφεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές ανά περίπτωση   

Ανάθεση προμήθειας  / 

Υπογραφή σύμβασης / 

Δικαιολογητικά  

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της απευθείας ανάθεσης ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10 ) εργασίμων 

ημερών για την υπογραφή της σύμβασης  προσκομίζοντας: 

 

mailto:info@kethea-exodos.gr
mailto:info@kethea-exodos.gr
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1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016. 

Διευκρίνιση: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους 
του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 
ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται από το ισχύον 
καταστατικό ή το ισχύον έγγραφο/πρακτικό 
εκπροσώπησης. 

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
(φορολογική ενημερότητα). Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 
οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος 
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.     

Χρόνος / τόπος παραλαβής 

των ειδών   

Τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης στη 

διεύθυνση  2ο χλμ. Λάρισας-Κοζάνης. 

 

Τρόπος πληρωμής  Εντός 30 ημερών από την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής  

από την επιτροπή παραλαβής  των υπό προμήθεια ειδών, με 

κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

για την εξόφληση των τιμολογίων να προσκομίσει αποδεικτικό 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας τα οποία να είναι 

σε ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο). 

 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Στην αμοιβή περιλαμβάνονται φόρος εισοδήματος 4% (άρθρο 64 

Ν.4172/2013), κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής 

Υγείας (Ν. 3580/2007), παρακράτηση 0,07% υπέρ της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/2011, 

παρακράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΚΥΑ 1191/2017), όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις, 

καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν 

πραγματοποιήσει ο προμηθευτής. 

 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 2410 251839 

Όνομα Υπεύθυνου:  Παπουτσής Αντώνης 
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Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας 

εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, 

όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ 

 

 ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

  

 

Α/Α  Περιγραφή / Προδιαγραφές  Απαίτηση  Απάντηση  

1  Ηλεκτρονικός  Υπολογιστής     

1.1  Ποσότητα     

1.2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 

μοντέλο  
ΝΑΙ     

1.2.1 Ανακατασκευασμένος (refurbished) NAI  

1.3  Επεξεργαστής: INTELCORE I3 3ης γενιάς  
αντίστοιχο ή ανώτερο  

ΝΑΙ     

1.4  Σκληρός Δίσκος       

1.4.1 Τύπος   SATA 3 ή ισοδύναμο 

ή 

εναλλακτικά SSD  

    

1.4.2 Χωρητικότητα   >= 500 GB (για SATA 3) 

Ή 

>=240GB για SSD 

    

1.5  Μνήμη RAM       

1.5.1  Προσφερόμενη  >=4 GB   

1.5.2  Τύπος   DDR3 1600MHZ     

1.5.3  Μέγιστη Υποστηριζόμενη  >=16 GB     

1.6  Κάρτα Γραφικών   ΝΑΙ, η μία τουλάχιστον  έξοδος  VGA.     

1.7  Κάρτα Ήχου   NAI     

1.8  Κάρτα Δικτύου   10/100/1000 Μbps Ethernet     

1.9  DVD-RW  ΝΑΙ     

1.10  Πληκτρολόγιο συμβατό με πρότυπο 
ΕΛΟΤ928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών 
και  
Λατινικών χαρακτήρων  

NAI     

1.11  Οπτικό Ποντίκι με τροχό  ΝΑΙ     

1.12  Ηχεία   NAI     

1.13 Λειτουργικό  που να συνοδεύεται από την 

άδεια χρήσης  
Windows  10 

Professional  64bit 
  

1.14 ΕΓΓΥΗΣΗ    >= 2 ΕΤΗ     

1.15 Έγχρωμη Οθόνη      



 
  Σελίδα 6 από 11 

1.15.1  Τύπος  Monitor   

1.15.2  Διαγώνιος οθόνης  >=19   

1.15.3  Τεχνολογία Οθόνης   LED   

1.15.4  Μέγιστη Ανάλυση  >=1366x768   

1.15.5  Αναλογία διαστάσεων  16:9   

1.15.6  Φωτεινότητα  >=200cd/m2   

1.15.7  Χρόνος Απόκρισης  <=5ms   

1.15.8  Συνδεσιμότητα  1xVGA  

1.15.9  Εγγύηση οθόνης  >= 2 χρόνια   

1.16 Συμβατότητα με πρότυπα εξοικονόμησης 

ενέργειας  
ΝΑΙ    

1.17 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 

μοντέλο  
NAI  

2 Φορητός Υπολογιστής       

2.1  Ποσότητα     

2.2  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 

μοντέλο  
ΝΑΙ      

2.3  Επεξεργαστής: Intel Core i3 -  2ης γενιάς ή 

ανώτερος  
ΝΑΙ      

2.4  Σκληρός Δίσκος         

2.4.1  Τύπος  SATA ή ισοδύναμο      

2.4.2  Χωρητικότητα   >=500GB      

2.4.3  Ταχύτητα περιστροφής   >= 5400 rpm      

2.5  Μνήμη RAM        

2.5.1  Προσφερόμενη   >=4GB       

2.5.2  Τύπος  DDR3 1600MHz      

2.6  Κάρτα Δικτύου   10/100/1000Mbps Ethernet και  
Wireless  

    

2.7  DVD  ΝΑΙ    
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2.8  Ενσωματωμένα ηχεία, μικρόφωνο και 

κάμερα  
ΝΑΙ      

2.9  Οθόνη   >=15,6’’, LCD ή LED    

2.10  Μπαταρία κελιών λιθίου ιόντων  >=3       

2.11  ΕΓΓΥΗΣΗ   >=1 ΕΤΗ      

2.12  Λειτουργικό σύστημα που να συνοδεύεται 

από την άδεια χρήσης  
Windows  10  
 Home EL ή νεώτερο  

    

3 UPS   

3.1 Ποσότητα   

3.2 Τύπος                                      
 

Line Interactive 
 

 

3.3 Παρεχόμενη Ισχύς (VA)      650 VA 
 

 

3.4 Πρίζες                                     2 Σούκο 
 

 

 

 

 

 

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  
Α/Α  Περιγραφή / Προδιαγραφές  Απαίτηση  Απάντηση  Παραπομπή   

1  Υπηρεσίες εγκατάστασης  εξοπλισμού        

1.1  Το σύνολο του εξοπλισμού θα παραδοθεί 

και θα εγκατασταθεί σε πλήρη λειτουργία 

στις κατά τόπους μονάδες του ΚΕΘΕΑ με τον 

απαραίτητο εξοπλισμό και λογισμικό, 

εγκατεστημένα.  

ΝΑΙ      

      

2  Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης            

2.1  Παροχή Υπηρεσιών Εγγύησης σύμφωνα με 

τα παρακάτω αναφερόμενα στην 

Παράγραφο 1.3 του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Α’  

ΝΑΙ          
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3.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ   

Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης αφορούν στο σύνολο του Έργου και παρέχονται δωρεάν.  

Το πλαίσιο Υπηρεσιών της Περιόδου Εγγύησης θα περιλαμβάνει αποκατάσταση των βλαβών 

και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού.   

  

Αφορά στις ενέργειες (εργασίες και ανταλλακτικά) που απαιτείται να εκτελεστούν στον 

εξοπλισμό (hardware) προκειμένου να αποκατασταθούν οι προϋποθέσεις για την ομαλή 

λειτουργία τους μετά την εμφάνιση σχετικού προβλήματος.   

  

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι οι εξής:  

1. Αποκατάσταση των προβλημάτων λειτουργίας του εξοπλισμού στα σημεία 

εγκατάστασης. 

 2. Σε περίπτωση αντικατάστασης ολόκληρου ή τμήματος του εξοπλισμού με άλλο, αυτό 

θα       πρέπει να είναι ισοδύναμο ή ανώτερο, με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα.   

3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη και οποιοδήποτε κόστος απαιτηθεί για την        

εξασφάλιση της συμβατότητας του εξοπλισμού που θα αλλάξει. Ο Ανάδοχος θα 

ενημερώνει       για τα χαρακτηριστικά του νέου εξοπλισμού.  

  

Οι δαπάνες των ανταλλακτικών σε κάθε περίπτωση βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επισημαίνεται, ότι 

στην έννοια των ανταλλακτικών περιλαμβάνονται και όλα τα ηλεκτρονικά μέρη των μονάδων 

(π.χ.  

δίσκων κ.λπ.)   

  

Ως ώρες κάλυψης της υποστήριξης ορίζεται το χρονικό διάστημα 09.00 – 17.00 για τις εργάσιμες 

ημέρες. Το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από την αναγγελία της βλάβης μέχρι και την 

αποκατάσταση της ορίζεται σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες.  Σε περίπτωση αδυναμίας ο ανάδοχος 

υποχρεούται να αποστείλει στο Τμήμα Πληροφορικής έγγραφη αιτιολογημένη αναφορά η οποία 

θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από το Τμήμα Πληροφορικής 
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2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

  
  

3.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ   

Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης αφορούν στο σύνολο του Έργου και παρέχονται δωρεάν.  

Το πλαίσιο Υπηρεσιών της Περιόδου Εγγύησης θα περιλαμβάνει αποκατάσταση των βλαβών 

και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού.   

  

Αφορά στις ενέργειες (εργασίες και ανταλλακτικά) που απαιτείται να εκτελεστούν στον 

εξοπλισμό (hardware) προκειμένου να αποκατασταθούν οι προϋποθέσεις για την ομαλή 

λειτουργία τους μετά την εμφάνιση σχετικού προβλήματος.   

  

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι οι εξής:  

1. Αποκατάσταση των προβλημάτων λειτουργίας του εξοπλισμού στα σημεία εγκατάστασης. 

 

2. Σε περίπτωση αντικατάστασης ολόκληρου ή τμήματος του εξοπλισμού με άλλο, αυτό θα 

πρέπει να είναι ισοδύναμο ή ανώτερο, με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα.   

 

3.  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη και οποιοδήποτε κόστος απαιτηθεί για την        

εξασφάλιση της συμβατότητας του εξοπλισμού που θα αλλάξει. Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει 

για τα χαρακτηριστικά του νέου εξοπλισμού.  

Οι δαπάνες των ανταλλακτικών σε κάθε περίπτωση βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επισημαίνεται, ότι 

στην έννοια των ανταλλακτικών περιλαμβάνονται και όλα τα ηλεκτρονικά μέρη των μονάδων 

(π.χ.: δίσκων κ.λπ.)   

  

 

Α/Α  Περιγραφή / Προδιαγραφές  Απαίτηση  Απάντηση  Παραπομπή   

1  Υπηρεσίες εγκατάστασης  εξοπλισμού        

1.1  Το σύνολο του εξοπλισμού θα παραδοθεί 

και θα εγκατασταθεί σε πλήρη λειτουργία 

στις κατά τόπους μονάδες του ΚΕΘΕΑ με τον 

απαραίτητο εξοπλισμό και λογισμικό, 

εγκατεστημένα.  

ΝΑΙ      

      

2  Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης            

2.1  Παροχή Υπηρεσιών Εγγύησης σύμφωνα με 

τα παρακάτω αναφερόμενα στην 

Παράγραφο 2.3 του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Α’  

ΝΑΙ          



 
  Σελίδα 10 από 11 

Ως ώρες κάλυψης της υποστήριξης ορίζεται το χρονικό διάστημα 09.00 – 17.00 για τις εργάσιμες 

ημέρες. Το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από την αναγγελία της βλάβης μέχρι και 

την αποκατάσταση της ορίζεται σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες.  Σε περίπτωση αδυναμίας ο 

ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει στο Τμήμα Πληροφορικής έγγραφη αιτιολογημένη 

αναφορά η οποία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από το Τμήμα Πληροφορικής.  

 

                                                                                                                   Ημερομηνία ……/.……./2020 

                                         

                                                                                                                         Υπογραφή / σφραγίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Σελίδα 11 από 11 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

προ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

προ ΦΠΑ ανά 

είδος 

 

1 Πλήρεις ανακατασκευασμένοι (refurbished) 

σύμφωνα με την Τεχνικής Περιγραφή 

Παράρτημα Α 

7 
  

2 Φορητός Η/Υ σύμφωνα με την Τεχνικής 
Περιγραφή Παράρτημα Α 

3 
  

3 Κεντρικές μονάδες με πληκτρολόγιο & mouse 

ανακατασκευασμένες (refurbished) σύμφωνα 

με την Τεχνικής Περιγραφή Παράρτημα Α  
5 

  

4 Σταθεροποιητής τάσης (UPS) σύμφωνα με την 
Τεχνικής Περιγραφή Παράρτημα Α 

1 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  προ ΦΠΑ :  

ΦΠΑ 24% :  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  :  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ : 

…..……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………

…………………………………………...………………………………………………………………………………………………………… 

Η προσφορά ισχύει 30 μέρες.  

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.  

 

Ο  Προσφέρων 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 


