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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

Η ∆/νση ∆ασών Ξάνθης, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος LIFE FoResMit «RECOVERY 

OF DEGRADED CONIFEROUS FORESTS FOR ENVIROMENTAL SUSTAINABILITY RESTORATION 

AND CLIMATE CHANGE MITIGATION» µε project number LIFE14 CCM/IT/000905, προκηρύσσει 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια του παρακάτω ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού γραφείου 

1. πέντε (5) φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές  

2. δύο (2) εκτυπωτές-πολυµηχανήµατα 

 

Η τελική συνολική δαπάνη της προµήθειας να ανέλθει έως του ποσού των 4.750,00 Ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Η δαπάνη της προµήθειας βαρύνει πιστώσεις της ∆ράσης D2 

«SCIENTIFIC SUPPLY AND OFFICES  SUPPLIES» του προγράµµατος  

 

1. ΤΕXΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

 

ΕΙ∆Η ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  

Κατασκευαστής - τύπος: Laptop DELL 
INSPIRON TOUCH, οθόνη: 13.3'',επεξεργαστής:  
Core i7 6500U (2.50GHz), λειτουργικό 
σύστηµα:Windows 10 GR 64-bit, µνήµη: 8GB, 
κάρτα γραφικών: Intel HD Graphics, σκληρός 
δίσκος: 256GB SSD, κατασκευαστής 
επεξεργαστή: INTEL,χαρακτηριστικά µνήµης: 
DDR3-1600MHz, Επιπρόσθετα: Touch FHD Display 
IPS, Chassis 2 in 1, Keyboard Greek Backlit 
εγγύηση (µήνες)24 τύπος εγγύησης On Site - 
Repair Next Business Day, τσάντα µεταφοράς. 
 

ΕΝΑΣ (1) 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Κατασκευαστής-τύπος: Laptop DELL 
INSPIRON, οθόνη: 15.6'' , επεξεργαστής :Core 
i5 6200U (2.30GHz), λειτουργικό 
σύστηµα:Windows 10 GR 64-bit, µνήµη 8GB, 
Κάρτα γραφικών: ανεξάρτητη τουλάχιστον 2GB, 
σκληρός δίσκος:1ΤΒ,5400rpm, 
κατασκευαστής επεξεργαστή: 
INTEL,χαρακτηριστικά µνήµης: DDR3-
1600MHz, οπτικά µέσα: DVD-RW, 
Επιπρόσθετα:Two SOMID slots, 1600MHZ, 
Configurations supported:2 GB,4 GB,6 GB,8 GB,12 
GB,16 GB, Keyboard Greek QWERTY, εγγύηση 
(µήνες)24τύπος εγγύησης On Site - Repair Next 
Business Day, τσάντα µεταφοράς. 
 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ-
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Κατασκευαστής-τύπος: HP Officejet 7612 Wide 
Format All-in-One, τεχνολογία εκτύπωσης: HP 
Thermal Inkjet, σελίδες ανά µήνα: 12.000, 
ταχύτητα µονόχρωµης εκτύπωσης: έως 
15ppm, ταχύτητα έγχρωµης εκτύπωσης: έως 
88ppm, ποιότητα µονόχρωµης εκτύπωσης: 
έως 600x1200dpi, ποιότητα έγχρωµης 
εκτύπωσης: έως 4800X1200dpi,τύπος 
σάρωσης: Flatbed, ADF, υποστηριζόµενα 
φορµάτ σάρωσης: bitmap, JPEG,PDF,PNG,Rich 
Text,Searchable PDF, Text, TIFF, ανάλυση 
σάρωσης: έως 1200pdi, µέγιστο µέγεθος 
σάρωσης (ADF): 216x356mm, ανάλυση 
ασπρόµαυρης αντιγραφής: έως 600x1200dpi, 
µέγεθος χαρτιού: Α4, Α3, Letter, Tabloid, B5.  

∆ΥΟ (2) 

 

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

∆εκτοί θα γίνονται συµµετέχοντες, οι οποίοι έχουν έδρα εντός της  Π.Ε Ξάνθης ,αλλά και 

συµµετέχοντες µε έδρα εκτός Π.Ε Ξάνθης αλλά µε αντιπροσώπους στην Π.Ε Ξάνθης, προκειµένου 

να διασφαλιστεί η άµεση, γρήγορη και απρόσκοπτη ολοκλήρωση της προµήθειας αλλά και η 

οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη χρειαστεί κατά τη χρήση. 

 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα υποβληθούν εγγράφως, σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο την ∆ευτέρα 14 

Νοεµβρίου 2016, στις 12π.µ, στα γραφεία της ∆/νσης ∆ασών Ξάνθης- Ξάνθη, ∆ιοικητήριο, 5ος 

όροφος, γρ. 519, 671 00 ΞΑΝΘΗ. Η προσφερόµενη τιµή δεν θα συµπεριλαµβάνει Φ.Π.Α και θα 

είναι ανά είδος υλικού. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα φέρει την ένδειξη για πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος προµήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισµού γραφείου της 14ης Νοεµβρίου 

2016 και θα περιέχει εκτός από το έντυπο της προσφοράς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 

βρίσκεται σε καµία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες 

οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλειστούν και ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής 

τα οποία καθορίζονται µε το άρθρο 75 του ίδιου Νόµου.  

Η  αξιολόγηση  των προσφορών θα γίνει αµέσως µετά την αποσφράγιση των φακέλων από 

αρµόδια επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει στα γραφεία της ∆/νσης ∆ασών,  µε το σχετικό 
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πρακτικό να συντάσσεται υπέρ του συµµετέχοντα που θα προσφέρει τη χαµηλότερη οικονοµική 

προσφορά σε ευρώ, στο σύνολο της δαπάνης. 

Πληροφορίες:  κ. Μουχταρίδης Παναγιώτης και κ. Τριανταφυλλίδου Μαρία στο τηλ.2541066010. 

Προς διευκόλυνση των συµµετεχόντων και χωρίς να καθίσταται απαραίτητη η χρήση του, η 

Υπηρεσία συνέταξε έντυπο προσφοράς προς διάθεση στους ενδιαφερόµενους µετά από αίτησή 

τους. 

 

4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για τριάντα (30) µέρες από την 

εποµένη της υποβολής της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 

προβλεποµένου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

5. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Η  παράδοση του εξοπλισµού θα γίνει σε διάστηµα ενός µηνός από την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και η µεταφορά τους θα γίνει µε ευθύνη και έξοδα του 

αναδόχου.  

Η εκτέλεση των προµηθειών διακόπτεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση 

καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης, ή αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη 

προµήθειας των ειδών. Στην περίπτωση αυτή ο Προµηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του 

έναντι της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Επιπλέον, ο Προµηθευτής 

παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας Υπηρεσιών για 

οποιοδήποτε λόγο. 

 

6. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ – για τουλάχιστον δώδεκα ηµέρες, σύµφωνα µε το 

άρθρο 121 του Ν. 4412/16- λαµβάνοντας µοναδικό αριθµό διαδικτυακής ανάρτησης Μητρώου 

(Α.∆.Α.Μ), στο διαδίκτυο στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια», λαµβάνοντας µοναδικό αριθµό 

διαδικτυακής ανάρτησης (Α.∆.Α), στην ιστοσελίδα του προγράµµατος LIFE FoResMit 

(http://lifeforesmit.com) και στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσία, προς δηµοσιοποίηση της 

διαδικασίας και ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. 

 
 
                                                                        Ο εκτελών καθήκοντα ∆/ντη ∆ασών  Ξάνθης 
 
  
                                                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΙ∆ΗΣ 

  Γεωτεχνικός -∆ασολόγος 
                                                                                             µε Α΄βαθµό 
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