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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την προμήθεια συμπληρωματικού
ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση»
O Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 5
«Προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού» που εντάσσεται στην πράξη «Λειτουργία του Φορέα
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία του
Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη 2007-2013» προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια
συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με απευθείας ανάθεση, μέχρι του ποσού των εννιά χιλιάδων
τριακοσίων ευρώ (9.300,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων.
Τα είδη και οι ποσότητες του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ενδιαφέρεται να προμηθευτεί ο Φορέας
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού περιγράφονται παρακάτω:










Προμήθεια δύο (2) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Laptop)
Προμήθεια δύο (2) επιτραπέζιων υπολογιστών
Ένας (1) βιντεοπροβολέας
Δύο (2) τηλεοράσεις
Ένα (1) DVD Player
Έξι (6) φορητές τηλεφωνικές συσκευές
Ένα (1) Plotter
Ένα (1) πλήρες λογισμικό πακέτο εγκατάστασης του Microsoft Office 2010
Διετή τεχνική υποστήριξη και εγκατάσταση

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προμήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της
ανακοίνωσης.
Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την
οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές
της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι την Δευτέρα 16 Μαΐου 2011 και ώρα 14.00μμ. στα γραφεία του Φορέα
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 22001 (Τηλ: 27550 22021, κα.
Βαξεβανίδου Ζαφείρω). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την
επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά
επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ανακοίνωση «Προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού www.fdparnonas.gr.
Για το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μαρία Αναγνωστοπούλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας
Είδος προμήθειας
Φορητός
ηλεκτρονικός
υπολογιστής

Ποσότητα
2

Επιτραπέζιος
ηλεκτρονικός
υπολογιστής

2

Plotter

1

Τηλεφωνική συσκευή

6

DVD Player

1

Τηλεόραση

2

Αναλυτικές προδιαγραφές
-Οθόνη: 15.4"-15,6"/ανάλυση 1366x768 και πάνω
-Επεξεργαστής: 2 πυρήνων 2,2-2,4GHz,
-Μνήμη: 4GB, DDR3 1066MHz
-Κάρτα Γραφικών: HD
-Σκληρός Δίσκος: 320GB και πάνω, 5400rpm και πάνω
-Μέσα αποθήκευσης: DVD-RW, Card reader, 3 USB-Port
-Ενσωματωμένα: μικρόφωνο, ηχεία και κάμερα
-Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 Ελληνικά
-Συνδεσιμότητα: WiFi, Ethernet, Bluetooth
-Ενσύρματο ποντίκι optical
-Δύο τσάντες φορητών υπολογιστών
-Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση
-Επεξεργαστής: 4 πυρήνων 2,8GHz και πάνω
-Σκληρός δίσκος: δύο από 500GB τουλάχιστον χωρητικότητα, RAID 7200rpm
-Οθόνη: 20"/ανάλυση 1600Χ900 και πάνω, με ενσωματωμένα ηχεία
-Μνήμη: 4GB, DDR3 1333MHz και πάνω
-Κάρτα Γραφικών: HD
-Μέσα αποθήκευσης: DVD-RW, Card reader, 2 USB-Port
-Ενσωματωμένη κάρτα ήχου και κάρτα δικτύου
-Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 Ελληνικά
-Να μην περιέχει προεγκατεστημένο πρόγραμμα Antivirus
-Συνδεσιμότητα: WiFi, Ethernet
-Μικρόφωνο
-Web camera
-Ενσύρματο πληκτρολόγιο με usb θήρα
-Ενσύρματο ποντίκι optical
-Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση
-Τύπος: Inkjet, Έγχρωμος
-Ανάλυση: 2400Χ1200dpi και πάνω
-Μεγέθη χαρτιού: A2 , A3 , A1, Α0, 24" ρολό και πάνω
-Συνδεσιμότητα: LAN, USB
-Αριθμός αναλώσιμων: έως 8
-Να μην είναι scanner και πολυμηχάνημα
-Να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν λιγότερα αναλώσιμα.
-2 Ασύρματα τηλέφωνα, Αναγνώριση κλήσης, 10 και πάνω θέσεις μνήμης
-4 ενσύρματα τηλέφωνα, ανοικτή ακρόαση, 5 μνήμες και πάνω
-Μέσο αναπαραγωγής: DVD, CD
-Συνδεσιμότητα: HDMI, USB, Ethernet/LAN, Component, Coaxial, Video Out, 2ch
Audio Out, Optical,7.1ch Analog Audio Out
-Αναπαραγωγή υποτίτλων
-Υποστηριζόμενα φορμάτ εικόνας: MKV, DivX, AVCHD, MPEG-2, MPEG-4, DivX HD
-Υποστηριζόμενα φορμάτ Ήχου: MP3, WMA
-38’’ και πάνω
-Τεχνολογία: LCD, HIGH DEFINITION
-Ανάλυση οθόνης: 1024x768 και πάνω
-Είσοδοι: 2 x HDMI, Component, Composite, DVI, RF, RS232c, USB, CI, Scart

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025 info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr

2

Ανακοίνωση «Προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

Βιντεοπροβολέας

1

Εφαρμογή γραφείου
(λογισμικό)

1

-Τεχνολογία: DLP
-Ανάλυση: 1600Χ1200 και πάνω
-Φωτεινότητα: 2800ANSI Lumens και πάνω
-Αντίθεση: 3000:1:1
Διάρκεια ζωής λάμπας: 4000 ώρες και πάνω
-Συνδεσιμότητα: PC/Video: 2 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr/SCART), S-Video,
Composite, Audio In - Mini Jack , VGA Out, Audio Out - Mini Jack, RS232
-Τσάντα βιντεοπροβολέα
-Ολοκληρωμένο CD ή DVD εγκατάστασης για το Microsoft Office 2010 (Ελληνικά)
που να περιέχει τα εξής προγράμματα: Word, Excel, Powerpoint, Outlook
(Αποκλείονται οι προσφορές που αφορούν κλειδιά χρήσης για ενεργοποίηση
προεγκατεστημένων προγραμμάτων εφαρμογής γραφείου).
-Να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης σε πολλούς υπολογιστές.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους
οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα.
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[Στοιχεία προμηθευτή]
Ημερομηνία, ……………….
Προς:
Επιτροπή Ανάθεσης του
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Άστρος Αρκαδίας, 22001
Έργο: «Προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού»
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Του

Για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου
Μουστού
με κατ’ αποκοπή τιμή των …………………………………….ευρώ (………….,….€)
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα
ειδών, ποσοτήτων και τιμών:
Είδος
προμήθειας

Ποσότητα

Αναλυτικές προδιαγραφές

Φορητός
ηλεκτρονικός
υπολογιστής

2

Επιτραπέζιος
ηλεκτρονικός
υπολογιστής

2

-Οθόνη: 15.4"-15,6"/ανάλυση 1366x768 και
πάνω
-Επεξεργαστής: 2 πυρήνων 2,2-2,4GHz,
-Μνήμη: 4GB, DDR3 1066MHz
-Κάρτα Γραφικών: HD
-Σκληρός Δίσκος: 320GB και πάνω, 5400rpm
και πάνω
-Μέσα αποθήκευσης: DVD-RW, Card reader, 3
USB-Port
-Ενσωματωμένα: μικρόφωνο, ηχεία και κάμερα
-Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 Ελληνικά
-Συνδεσιμότητα: WiFi, Ethernet, Bluetooth
-Ενσύρματο ποντίκι optical
-Δύο τσάντες φορητών υπολογιστών
-Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση
-Επεξεργαστής: 4 πυρήνων 2,8GHz και πάνω
-Σκληρός δίσκος: δύο από 500GB τουλάχιστον
χωρητικότητα, RAID 7200rpm
-Οθόνη: 20"/ανάλυση 1600Χ900 και πάνω, με

Προσφορά
σύμφωνη με τις
προδιαγραφές

Τιμή
μονάδας
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Είδος
προμήθειας

Ποσότητα

Plotter

1

Τηλεφωνική
συσκευή

6

DVD Player

1

Τηλεόραση

2

Βιντεοπροβο
λέας

1

Εφαρμογή
γραφείου
(λογισμικό)

1

Αναλυτικές προδιαγραφές

Προσφορά
σύμφωνη με τις
προδιαγραφές

Τιμή
μονάδας

ΣΥΝΟΛΟ

ενσωματωμένα ηχεία
-Μνήμη: 4GB, DDR3 1333MHz και πάνω
-Κάρτα Γραφικών: HD
-Μέσα αποθήκευσης: DVD-RW, Card reader, 2
USB-Port
-Ενσωματωμένη κάρτα ήχου και κάρτα
δικτύου
-Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 Ελληνικά
-Να
μην
περιέχει
προεγκατεστημένο
πρόγραμμα Antivirus
-Συνδεσιμότητα: WiFi, Ethernet
-Μικρόφωνο
-Web camera
-Ενσύρματο πληκτρολόγιο με usb θήρα
-Ενσύρματο ποντίκι optical
-Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση
-Τύπος: Inkjet, Έγχρωμος
-Ανάλυση: 2400Χ1200dpi και πάνω
-Μεγέθη χαρτιού: A2 , A3 , A1, 24" ρολό και
πάνω
-Συνδεσιμότητα: LAN, USB
-Αριθμός αναλώσιμων: έως 8
-Να μην είναι scanner και πολυμηχάνημα
-Να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν λιγότερα
αναλώσιμα.
-2 Ασύρματα τηλέφωνα, Αναγνώριση κλήσης,
10 και πάνω θέσεις μνήμης
-4 ενσύρματα τηλέφωνα, ανοικτή ακρόαση, 5
μνήμες και πάνω
-Μέσο αναπαραγωγής: DVD, CD
-Συνδεσιμότητα: HDMI, USB, Ethernet/LAN,
Component, Coaxial, Video Out, 2ch Audio
Out, Optical,7.1ch Analog Audio Out
-Αναπαραγωγή υποτίτλων
-Υποστηριζόμενα φορμάτ εικόνας: MKV, DivX,
AVCHD, MPEG-2, MPEG-4, DivX HD
-Υποστηριζόμενα φορμάτ Ήχου: MP3, WMA
-38’’ και πάνω
-Τεχνολογία: LCD, HIGH DEFINITION
-Ανάλυση οθόνης: 1024x768 και πάνω
-Είσοδοι: 2 x HDMI, Component, Composite,
DVI, RF, RS232c, USB, CI, Scart
-Τεχνολογία: DLP
-Ανάλυση: 1600Χ1200 και πάνω
-Φωτεινότητα: 2800ANSI Lumens και πάνω
-Αντίθεση: 3000:1:1
Διάρκεια ζωής λάμπας: 4000 ώρες και πάνω
-Συνδεσιμότητα: PC/Video: 2 x 15 Pin D-sub
(RGB/YPbPr/SCART), S-Video, Composite,
Audio In - Mini Jack , VGA Out, Audio Out Mini Jack, RS232
-Τσάντα βιντεοπροβολέα
-Ολοκληρωμένο CD ή DVD εγκατάστασης για
το Microsoft Office 2010 (Ελληνικά) που να
περιέχει τα εξής προγράμματα: Word, Excel,
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Είδος
προμήθειας

Ποσότητα

Αναλυτικές προδιαγραφές

Προσφορά
σύμφωνη με τις
προδιαγραφές

Τιμή
μονάδας

ΣΥΝΟΛΟ

Powerpoint, Outlook (Αποκλείονται οι
προσφορές που αφορούν κλειδιά χρήσης για
ενεργοποίηση προεγκατεστημένων
προγραμμάτων εφαρμογής γραφείου)
-Να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης σε
πολλούς υπολογιστές.
Τελικό κόστος σε ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα-Υπογραφή)
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
( ΆΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ :
(1)

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου

Αριθ:

ΤΚ:

(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,
δηλώνω ότι: έλαβα γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα.

Ημερομηνία:

/

/2011

Ο Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

