
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  2ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΚΑΙ  ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  –  ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ  ΝΑΞΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
                                                                         ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
  
Πληροφορίες:      Κοντοπούλου Δ.                                                    
Ταχ. Διεύθυνση:  Χώρα Νάξου                                               
ΤΚ:                          84300                                                                
Τηλέφωνο:           22853-60506                                                    
Email:                    dkontopoulou@naxoshospital.gov.gr            

       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν - Κ.Υ ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 980,00€ 

ΣΥΜΠ. ΦΠΑ.

Έχοντας υπόψη:   

1. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 50 
του Ν.4782/2021.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014)

3. Τον Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση 
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις. Το Νόμο 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)−δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις. (ΦΕΚ 143/Α/2014),28.06.2014.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) 
5. Την µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. 

Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες και παροχή οδηγιών» 

6. Τον Ν.3329/2005 <Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις> (ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.

7. Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β΄1157/10-04-2012) Οργανισμός του 
Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.

8. Το άρθρο 27 παρ.4, περ. α) και β) του ν.4472/2017 (ΦΕΚ.Α’74/19-05-2017, όπως 
προστέθηκε με την  παρ. 2 (περ. β) του τέταρτου άρθρου του Ν. 4542/18, ΦΕΚ-95 Α/1-6-
18 και ισχύει.

9. Την με αριθ.Γ4β/Γ.Π.οικ.2402/15-01-2020 Υπουργική Απόφαση περί διορισμού του 
Ζουλουφού Μιχαήλ του Εμμανουήλ, ως κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων 
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Νοσοκομείων Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» και Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου (ΦΕΚ 23/16-01-2020 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ).

10. Την Γ4β/Γ.Π.οικ.1438/10-1-2020 (ΑΔΑ:6Δ5Α465ΦΥΟ-ΡΙΟ,ΦΕΚ 15/ΥΟΔΔ/14-1-2020) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίστηκε η ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ, ως 
Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο διασυνδεόμενο ΝΠΔΔ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ.

11. Την με αριθμ . Γ4β/ΓΠ/οικ.24202/20 (ΦΕΚ 305 ΥΟΔΔ/21-04-2020) : Τροποποίηση της 
Γ4β/ΓΠ.59628/5-9-2018 (ΦΕΚ 508/ΥΟΔΔ/12-9-2018) απόφασης του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό 
Συμβούλιο των διασυνδεόμενων ΝΠΔΔ: α) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και 
ΠΡΩΙΟ» και β) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ, αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε 
Πειραιώς και Αιγαίου.

12. Την υπ΄αριθμ. 722/22-01-2020 (πράξη 1η/2020 ) απόφαση του Γενικού Νοσοκομείου 
Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και πράξεων, με  δικαίωμα 
τελικής υπογραφής δικαίωμα τελικής υπογραφής στη Φραγκίσκου Καλλίτσα του 
Δημητρίου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν-ΚΥ Νάξου, από την ημερομηνία ορκωμοσίας 
και ανάληψης καθηκόντων της μέχρι νεωτέρας.

13. Την υπ’ αριθμ. 7315/07-07-2020 (πράξη 2η/2020), Απόφαση του κοινού Διοικητή των 
διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» και 
Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.

14. To υπ’ αριθμ. πρωτ. 9383/18-11-2022 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 22REQ011702540)
15. Την με αριθμό 450/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΣ65469Η2Ο-ΚΜΕ.
16. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ:22REQ011702572

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε Ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια ενός ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και μίας οθόνης, για τις ανάγκες του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 
980,00€  συμπ. Φ.Π.Α.24% .

Τα προς προμήθεια είδη εμπίπτουν στους κωδικούς CPV που περιγράφονται στον παρακάτω 
πίνακα:

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΕΙΔΗ

30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές Υπολογιστής

30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών 
υπολογιστών

Οθόνη

Αναλυτικά οι προς προμήθεια ανάγκες του τμήματος πληροφορικής, όπως προσδιορίσθηκαν 
ποσοτικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Νοσοκομείου παρατίθενται κατωτέρω:



1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και 
μίας οθόνης, για τις ανάγκες του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 980,00€ συμπ. 
Φ.Π.Α. 24%.

2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια είδος στο Γενικό Νοσοκομείο 

– Κέντρο Υγείας Νάξου, στην διεύθυνση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, με δική του χρέωση. Η 
προμήθεια των ανωτέρω θα γίνεται κατόπιν παραγγελίας από το ΓΝ-ΚΥ Νάξου στην οποία θα 
καθορίζεται το χρονικό διάστημα παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας.

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ

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, της νόμιμης 
εκπροσώπησης παρακαλούμε, μαζί με την τεχνική και οικονομική προσφορά, να μας αποστείλετε 
τα παρακάτω δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α’74):

Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

 Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί 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 η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 
νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΠΑΝΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΜΕ ΦΠΑ

  1.
Ηλεκτρονικός
Υπολογιστής 1 645,16€ 645,16€ 154,84€ 800,00€

  2.

2.

Οθόνη για 
Η/Υ 1 145,16€ 145,16€ 34,84€ 180,00€

ΣΥΝΟΛΟ 790,32€ 189,68€ 980,00€



αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.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).

  Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 
αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι 
αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 
δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη 
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. Οι ως άνω 
υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

  Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 
του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. Ο υποψήφιος 
που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, και του επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016

Β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η 
δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.

Γ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»



Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της 
παρούσας. 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη της προμήθειας.

Η προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει περισσότερα από ένα είδη θα πρέπει να περιλαμβάνει 

διακριτές προσφορές για κάθε ένα είδος, οι οποίες αξιολογούνται χωριστά και η Αναθέτουσα 

Αρχή δύναται να επιλέξει είδος της συνολικής προσφοράς, εφόσον αυτό αξιολογηθεί ως η πλέον 

συμφέρουσα προσφορά.

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή ) ανά είδος.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 180 ημερολογιακές ημέρες. Τέλος, 
οι προσφερόμενες τιμές να είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβάσης και δεν 
αναπροσαρμόζονται.

5.  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email:info@naxoshospital.gov.gr 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως λόγω περιορισμένης χωρητικότητας του mailbox του 
Νοσοκομείου (info@naxoshospital.gov.gr) , παρακαλείσθε όπως αποστέλλετε τις προσφορές και 
τα πάσης φύσεως δικαιολογητικά σας, μέσω υπηρεσιών μεταφοράς αρχείων όπως Dropbox, 
Wetransfer, Onedrive, Google Drive κλπ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 06-12-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 
14:00

                                                                         Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

κ.α.α

                                                                            ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

mailto:info@naxoshospital.gov.gr


ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Προδιαγραφή Απαίτηση

Τεμάχια 1

CPU O Επεξεργαστής θα πρέπει να έχει 
average cpu mark: ≥ 11500 όπως αυτό 
υπολογίζεται από διεθνές αναγνωρισμένο 
benchmark όπως το 
www.cpubenchmark.net.

 

Μητρική κάρτα Micro-ATX
DDR4 2666 MHz slots >= 2 (ή καλύτερο)
Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης >= 32 GB ή 
καλύτερο
4 X USB 3.2 ports, 4 X USB 2.0 ports, HDMI 
1.4 port, VGA port 
SATA ports >= 4 εκ των οποίων SATA 3 
6.0Gb/s >= 2
Ελεύθερα PCI Express 3.0 x16 slots >= 1
1 x RJ-45 LAN port (100/1000), HD Audio 
Jack: Line in / Front Speaker / Microphone

Κουτί/Τροφοδοτικό Κουτί Mini tower με τροφοδοτικό ATX

Μνήμη RAM Τύπου DDR4, χωρητικότητας >= 8GB, 
συχνότητας >= 2666 MHz

Σκληρός δίσκος Τεχνολογίας SSD (Solid State Drive), 
σύνδεσης SATA 3, χωρητικότητας >= 256 
GB

Κάρτα γραφικών On board τουλάχιστον 1 GB RAM

Κάρτα δικτύου On board Gigabit (100/1000 Mbps)

Κάρτα ήχου On board

Ηχεία Ενσωματωμένα

DVD/CD DVD-RW

Πληκτρολόγιο Τυπικό 101/102 πλήκτρων USB ελληνικό 
και ενσύρματο

Ποντίκι Οπτικό ποντίκι με ροδέλα USB ενσύρματο 
τριών πλήκτρων και για τα δύο χέρια 

Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro ελληνικά με τις 
τελευταίες ενημερώσεις και με άδεια 
χρήσης

Αντιϊκό πρόγραμμα Antivirus & Firewall σε full έκδοση και με 
προστασία Malware, Ransomware, Web 
και mail protection

http://www.cpubenchmark.net/


Κατασκευαστής Να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

Εγγύηση 5 έτη

**Υπηρεσίες Συντήρησης π.χ. για οποιαδήποτε βλάβη, 
δυσλειτουργία που δεν εμπίπτει στην 
εγγύηση κ.λπ.), για τα έτη εγγύησης

CPV 30213000-5 - Προσωπικοί ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές

Κατά προσέγγιση προϋπολογιζόμενη δαπάνη (€) 645,16 + ΦΠΑ(24%) = 800 ευρώ

ΟΘΟΝΗ

Προδιαγραφή Απαίτηση

Τεμάχια 1

Μέγεθος 22"

Τεχνολογία IPS

Ανάλυση 1920Χ1080 ή μεγαλύτερη

Είσοδοι VGA και HDMI (να περιλαμβάνεται και το 
καλώδιο HDMI)

Κατασκευαστής Να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

Εγγύηση 5 έτη

**Υπηρεσίες Συντήρησης π.χ. για οποιαδήποτε βλάβη, 
δυσλειτουργία που δεν εμπίπτει στην 
εγγύηση κ.λπ.), για τα έτη εγγύησης

CPV 30231000-7 - Οθόνες και κονσόλες 
ηλεκτρονικών υπολογιστών

Κατά προσέγγιση προϋπολογιζόμενη δαπάνη (€) 145,16 + ΦΠΑ(24%) = 180 ευρώ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν-Κ.Υ ΝΑΞΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 μηνών 

Της επιχείρησης ……………..…………………….……………………, έδρα …………………..………………., 
οδός ………………….………., αριθμός ………, Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ …………….……….., τηλέφωνο 
..…………………., fax ……..…………..

Στο πλαίσιο διενέργειας της διαδικασίας, σας υποβάλλουμε την ακόλουθη προσφορά:

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΠΑΝΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΜΕ ΦΠΑ

1.

Ηλεκτρονικός
Υπολογιστής 1 ..... .....€ .....€ .....€

2.

Οθόνη για 
Η/Υ 1 ..... .....€ .....€ .....€

ΣΥΝΟΛΑ .....€ .....€ .....€

Ακριβές Αντίγραφο
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αρβανιτάκη ∆ιονυσία
ΓΝ-ΚΥ Νάξου
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