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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ 

 
Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν, να υποβάλλουν προσφορά 

για την προμήθεια δέκα (10) ηλεκτρονικών υπολογιστών (CPV 30237300-2), με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει 

τιμής για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου προϋπολογιζόμενης δαπάνης €6.000,00 με Φ.Π.Α, 

με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ =ΤΕΜΑΧΙΑ 10 

CPU τεσσάρων πυρήνων ή καλύτερος 

Μητρική κάρτα 

Standard-ATX ή Micro-ATX με 24 pin ATX 

power connector 

DDR3 1600/1333/1066 slots >= 2 (ή 

καλύτερο) 

Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης >= 16GB 

USB ports >= 4 εκ των οποίων USB 3.0 >= 2 



SATA ports >= 4 εκ των οποίων SATA 3 

6.0Gb/s >= 2 

Ελεύθερα PCI Express 3.0 x16 slots >= 1 

Ελεύθερα PCI Express 2.0 x1 slots >= 1 

1 x RJ-45 LAN port (100/1000), HD Audio 

Jack: Line in / Front Speaker / Microphone 

Κουτί/Τροφοδοτικό 

Κουτί Mini ή Midi tower με τροφοδοτικό ATX 

<= 350 watt (24 pin power connector ή 

20+4), 12cm fan, 1x4pin 12V CPU, >= 2 SATA 

connectors, 6 Pin PCI-e Connector 

Μνήμη RAM 

Τύπου DDR3, χωρητικότητας >= 4GB, 

συχνότητας >= 1333MHz ή καλύτερη 

Σκληρός δίσκος 

Τεχνολογίας SSD (Solid State Drive), 

σύνδεσης SATA 3, χωρητικότητας >= 256 GB 

ή καλύτερη 

Κάρτα γραφικών On board 

Κάρτα δικτύου On board Gigabit (10/100/1000 Mbps) 

Κάρτα ήχου 

On board 5.1 CH HD Audio ή 7.1 CH HD 

Audio ή καλύτερη 

DVD/CD DVD/CD-R 

Πληκτρολόγιο 

Τυπικό 101/102 πλήκτρων USB ελληνικό και 

ενσύρματο 

Ποντίκι Οπτικό ποντίκι με ροδέλα USB ενσύρματο 

Λειτουργικό σύστημα 

Windows 7 pro ή 8 pro ή 10 pro  με τις 

τελευταίες ενημερώσεις και με άδεια 

χρήσης 

Εγγύηση 3 χρόνια τουλάχιστον πλήρης υποστήριξη 

 

Όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται στις τεχνικές προδιαγραφές να 

συµπεριληφθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.               

           Οι προσφορές να υποβάλλονται ή να αποστέλλονται κλειστές σε σφραγισμένο 

φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΓΝ-ΚΥ Νάξου. 

            Ο κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει: 



Α) Τεχνική προσφορά, η οποία θα συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας πρόσκλησης 

Β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό υποφάκελο) 

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος 

έως και την 30/10/2017 ημέρα Δευτέρα.   

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, καμία προσφορά δε θα 

γίνεται αποδεκτή.  

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα 

πραγματοποιηθεί στις 31/10/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στην Οικονομική Υπηρεσία 

του ΓΝ-ΚΥ Νάξου. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την συνέχιση 

της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.  

Ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης, 

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου 

ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) 

ημερών από τη λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

πρακτικού παραλαβής σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με την προϋπόθεση της 

προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου 

εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία. Επίσης, η πληρωμή θα πραγματοποιείται 

μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον ορίζεται από το νόμο. 

Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε 

ισχύουν. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν 

γίνονται δεκτές. 

Η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια, γίνει η 

αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές 

υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

        ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 


