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Προς: Ενδιαφερόμενους Προμηθευτές

Θέμα: Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια 4 κεντρικών μονάδων Η/Υ.
Η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τεσσάρων
κεντρικών μονάδων Η/Υ για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και του Τμήματος Διοικητικού
Οικονομικού, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα ελάχιστων τεχνικών
απαιτήσεων (Πίνακας 1. Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών).
Εφόσον ενδιαφέρεστε πρέπει να καταθέσετε οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο με σφραγίδα και υπογραφή
σε κάθε σελίδα), έως την Τρίτη 09 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:30 στο Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού (κεντρικό κτίριο, 1ος
όροφος) επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 34, Μύρινα Λήμνου.
Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή αποστέλλοντας
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ανωτέρω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η
Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή ανοίγματος και αξιολόγησης προσφορών θα γίνει την Τρίτη 09
Ιουλίου 2019 και ώρα 12:30 στο Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού.
Η οικονομική προσφορά θα αφορά τιμή σε ευρώ ανά τεμάχιο πώλησης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή για το σύνολο της προμήθειας.
Η παράδοση των κεντρικών μονάδων θα γίνει στο κεντρικό κτήριο της Π.Ε. Λήμνου που βρίσκεται επί της
Λεωφόρου Δημοκρατίας 34 στη Μύρινα Λήμνου, μετά από συνεννόηση με τους υπευθύνους παραλαβής. Τα έξοδα
συσκευασίας, μεταφοράς και αποστολής επιβαρύνουν τον προμηθευτή – ανάδοχο. Η ολοκλήρωση της παραπάνω προμήθειας
θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 20 ημερών εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο
ανάδοχος αναλαμβάνει να παραδώσει και να εγκαταστήσει τις κεντρικές μονάδες Η/Υ ώστε να είναι έτοιμες προς άμεση
λειτουργία της υπηρεσίας.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το
Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα εξής τηλέφωνα 2254351238 και
2254351220. Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Λήμνου, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Λήμνου.
Επισυνάπτονται προς συμπλήρωση το Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών (Πίνακας 1) κα το έντυπο της
οικονομικής προσφοράς (Πίνακας 2).
Ο Έπαρχος Λήμνου

Ευάγγελος Γιαρμαδούρος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Α/Α
1.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1.1.
1.2.

Γενικά Χαρακτηριστικά:
Αριθμός Τεμαχίων.
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο.

1.3.

Τύπος κουτιού

2.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Σχετικά με τον επεξεργαστή ζητούνται τα παρακάτω:
Τύπος επεξεργαστή Intel Core≥ i3 3,60GHz ή
ισοδύναμος – (σύμφωνα με τη Βαθμολογία
επεξεργαστή κατά το μετροπρόγραμμα PassMark CPU Mark)
Συχνότητα λειτουργίας (GHz).
Αριθμός πυρήνων/cpu
Να αναφερθούν αναλυτικά οι θύρες διασύνδεσης (π.χ.
USB, παράλληλες, κ.λ.π.) με ελάχιστες απαιτήσεις: 4
External USB ports (εκ των οποίων τουλάχιστον 1
External USB 3.0)
Κεντρική μνήμη RAM
Μέγεθος Υποστηριζόμενης μνήμης (GB) , χωρίς
αντικατάσταση υπάρχουσας μνήμης
Χωρητικότητα σκληρού δίσκου
Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου
Κάρτα γραφικών: Integrated HD Graphics
Έξοδος κάρτας γραφικών VGA
Κύκλωμα Ήχου
Ηχεία
10/100/1000 Mbps Ethernet
16x DVD+/-RW Drive
Λειτουργικό Σύστημα και άλλο Λογισμικό:
Λειτουργικό σύστημα : εγκατεστημένα τα Windows
10 PRO 32bit ή νεότερο. Να συνοδεύεται από την
επίσημη άδεια χρήσης του λειτουργικού και το CD ή
DVD (media) εγκατάστασης.
Άλλα Χαρακτηριστικά Συστήματος
Πιστοποίηση CE.
Όλοι οι προσφερόμενοι Σταθμοί εργασίας θα πρέπει
να έχουν το ίδιο επακριβώς configuration.
Γενικές απαιτήσεις εξοπλισμού:
Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από τα τεχνικά
εγχειρίδια σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι
σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί
αντικατάστασης /απόσυρσης του.
Εγγύηση:
Χρονικό διάστημα προσφερόμενης εγγύησης από την
οριστική παραλαβή του Εξοπλισμού και Λογισμικού
Συστήματος, σε έτη.
Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του Εξοπλισμού
και του Λογισμικού Συστήματος.
Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και
ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού
(συμπεριλαμβανόμενου εργασιών & ανταλλακτικών).
Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον τόπο
που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση του
Φορέα, η επισκευή θα μπορεί να γίνει σε χώρους του
Αναδόχου.

2.1.
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6.4.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

4
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η/Υ
(Κεντρική
μονάδα)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τιμή Μονάδος

Συνολική Αξία

4

Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ:
Ποσοστό ΦΠΑ:
Συνολικό Ποσό ΦΠΑ:
Συνολική Αξία με ΦΠΑ:
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