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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ: για ηην ππομήθεια
ζςμπληπωμαηικού ηλεκηπονικού εξοπλιζμού με απεςθείαρ ανάθεζη»
O Φνξέαο Δηαρείξηζεο Όξνπο Νάξλωλα θαη Ργξνηόπνπ Ινπζηνύ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ
Ρπνέξγνπ 5 «Νξνκήζεηα ζπκπιεξωκαηηθνύ ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ» πνπ εληάζζεηαη ζηελ πξάμε
«Θεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Δηαρείξηζεο Όξνπο Νάξλωλα θαη Ργξνηόπνπ Ινπζηνύ» ηνπ ζηνλ Άμνλα
Νξνηεξαηόηεηαο 9 «Νξνζηαζία ηνπ Φπζηθνύ Νεξηβάιινληνο θαη ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο» ηνπ
Γπηρεηξεζηαθνύ Νξνγξάκκαηνο «Νεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013» πξνβαίλεη ζηελ
πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ «Νξνκήζεηα ζπκπιεξωκαηηθνύ ειεθηξνληθνύ
εμνπιηζκνύ» κε απεπζείαο αλάζεζε, κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ ελληά ρηιηάδωλ ηξηαθνζίωλ επξώ (9.300,00€)
ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ όιωλ ηωλ λόκηκωλ θόξωλ θαη θξαηήζεωλ.
Πα είδε θαη νη πνζόηεηεο ηνπ ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ πνπ ελδηαθέξεηαη λα πξνκεζεπηεί ν Φνξέαο
Δηαρείξηζεο Όξνπο Νάξλωλα θαη Ργξνηόπνπ Ινπζηνύ πεξηγξάθνληαη παξαθάηω:










Νξνκήζεηα δύν (2) θνξεηώλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ (Laptop)
Νξνκήζεηα δύν (2) επηηξαπέδηωλ ππνινγηζηώλ
Έλαο (1) βηληενπξνβνιέαο
Δύν (2) ηειενξάζεηο
Έλα (1) DVD Player
Έμη (6) θνξεηέο ηειεθωληθέο ζπζθεπέο
Έλα (1) Plotter
Έλα (1) πιήξεο ινγηζκηθό παθέην εγθαηάζηαζεο ηνπ Microsoft Office 2010
Δηεηή ηερληθή ππνζηήξημε θαη εγθαηάζηαζε

Αλαιπηηθέο ελάσιζηερ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξαπάλω πξνκήζεηαο αλαθέξνληαη ζην
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ηεο αλαθνίλωζεο.
Ε επηινγή αλαδόρνπ ζα γίλεη από ηελ Γπηηξνπή Αλάζεζεο ηνπ Φνξέα Δηαρείξηζεο Όξνπο Νάξλωλα
θαη Ργξνηόπνπ Ινπζηνύ κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά.
Μη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ελδηαθέξνληνο ε νπνία ζα ζπλνδεύεηαη από ηελ
νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ππεύζπλε δήιωζε πεξί πιήξνπο απνδνρήο θαη ζπκκόξθωζεο κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο, κέρξη ηελ <ΕΙΓΞΑ> <ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ> θαη ώξα 14.00κκ
ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα Δηαρείξηζεο Όξνπο Νάξλωλα θαη Ργξνηόπνπ Ινπζηνύ ζην Άζηξνο Αξθαδίαο,
ΠΗ 22001 (Πει: 27550 22021, θα. Βαμεβαλίδνπ Δαθείξω). Μη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο
πξνζθέξνληεο γηα έλα (1) κήλα από ηελ επόκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ηεο
πξόζθιεζεο. Μη πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλω εκεξνκελία θαη ώξα είλαη
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εθπξόζεζκεο, δελ παξαιακβάλνληαη νύηε αμηνινγνύληαη αιιά επηζηξέθνληαη. Γλαιιαθηηθέο
πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο, θαη απνξξίπηνληαη ωο απαξάδεθηεο.
Ε παξνύζα πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο είλαη δεκνζηεπκέλε ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηνπ Φνξέα
Δηαρείξηζεο Όξνπο Νάξλωλα θαη Ργξνηόπνπ Ινπζηνύ www.fdparnonas.gr.
Γηα ην Φνξέα Δηαρείξηζεο Όξνπο Νάξλωλα θαη Ργξνηόπνπ Ινπζηνύ
Ε Νξόεδξνο ηνπ Δ.Ο.
Ιαξία Αλαγλωζηνπνύινπ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ππομήθειαρ
Είδορ ππομήθειαρ
Φνξεηόο
ειεθηξνληθόο
ππνινγηζηήο

Ποζόηηη
α
2

Γπηηξαπέδηνο
ειεθηξνληθόο
ππνινγηζηήο

2

Plotter

1

Πειεθωληθή
ζπζθεπή
DVD Player

6
1

Αναλςηικέρ πποδιαγπαθέρ
-Μζόλε: 15.4"-15,6"/αλάιπζε 1366x768 θαη πάλω
-Γπεμεξγαζηήο: 2 ππξήλωλ 2,2-2,4GHz,
-Ιλήκε: 4GB, DDR3 1066MHz
-Ηάξηα Γξαθηθώλ: HD
-Οθιεξόο Δίζθνο: 320GB θαη πάλω, 5400rpm θαη πάλω
-Ιέζα απνζήθεπζεο: DVD-RW, Card reader, 3 USB-Port
-Γλζωκαηωκέλα: κηθξόθωλν, ερεία θαη θάκεξα
-Θεηηνπξγηθό ζύζηεκα: Windows 7 Γιιεληθά
-Οπλδεζηκόηεηα: WiFi, Ethernet, Bluetooth
-Γλζύξκαην πνληίθη optical
-Δύν ηζάληεο θνξεηώλ ππνινγηζηώλ
-Πνπιάρηζηνλ 2 ρξόληα εγγύεζε
-Γπεμεξγαζηήο: 4 ππξήλωλ 2,8GHz θαη πάλω
-Οθιεξόο δίζθνο: 1 TB ηνπιάρηζηνλ ρωξεηηθόηεηα, 7200rpm
-Μζόλε: 20"/αλάιπζε 1600900 θαη πάλω, κε ελζωκαηωκέλα ερεία
-Ιλήκε: 4GB, DDR3 1333MHz θαη πάλω
-Ηάξηα Γξαθηθώλ: HD
-Ιέζα απνζήθεπζεο: DVD-RW, Card reader, 2 USB-Port
-Γλζωκαηωκέλε θάξηα ήρνπ θαη θάξηα δηθηύνπ
-Θεηηνπξγηθό ζύζηεκα: Windows 7 Γιιεληθά
-Κα κελ πεξηέρεη πξνεγθαηεζηεκέλν πξόγξακκα Antivirus
-Οπλδεζηκόηεηα: WiFi, Ethernet
-Ιηθξόθωλν
-Web camera
-Γλζύξκαην πιεθηξνιόγην κε usb ζήξα
-Γλζύξκαην πνληίθη optical
-Πνπιάρηζηνλ 2 ρξόληα εγγύεζε
-Κα ππάξρεη δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ Windows XP 32bit
-Πύπνο: Inkjet, Έγρξωκνο
-Αλάιπζε: 24001200dpi θαη πάλω
-Ιεγέζε ραξηηνύ: A2 , A3 , A1, Α0, 24" ξνιό θαη πάλω
-Οπλδεζηκόηεηα: LAN, USB
-Αξηζκόο αλαιώζηκωλ: έωο 8
-Κα κελ είλαη scanner θαη πνιπκεράλεκα
-Κα πεξηιακβάλεη όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξα αλαιώζηκα.
-2 Αζύξκαηα ηειέθωλα, Αλαγλώξηζε θιήζεο, 10 θαη πάλω ζέζεηο κλήκεο
-4 ελζύξκαηα ηειέθωλα, αλνηθηή αθξόαζε, 5 κλήκεο θαη πάλω
-Ιέζν αλαπαξαγωγήο: DVD, CD
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Πειεόξαζε

2

Βηληενπξνβνιέαο

1

Γθαξκνγή
γξαθείνπ
(ινγηζκηθό)

1

-Οπλδεζηκόηεηα: HDMI, USB, Ethernet/LAN, Component, Coaxial, Video Out,
2ch Audio Out, Optical,7.1ch Analog Audio Out
-Αλαπαξαγωγή ππνηίηιωλ
-Ρπνζηεξηδόκελα θνξκάη εηθόλαο: MKV, DivX, AVCHD, MPEG-2, MPEG-4,
DivX HD
-Ρπνζηεξηδόκελα θνξκάη Ήρνπ: MP3, WMA
-38’’ θαη πάλω
-Περλνινγία: LCD, HIGH DEFINITION
-Αλάιπζε νζόλεο: 1024x768 θαη πάλω
-Γίζνδνη: 2 x HDMI, Component, Composite, DVI, RF, RS232c, USB, CI, Scart
-Περλνινγία: DLP
-Αλάιπζε: 16001200 θαη πάλω
-Φωηεηλόηεηα: 2800ANSI Lumens θαη πάλω
-Αληίζεζε: 3000:1:1
Δηάξθεηα δωήο ιάκπαο: 4000 ώξεο θαη πάλω
-Οπλδεζηκόηεηα: 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
-Πζάληα βηληενπξνβνιέα
-Μινθιεξωκέλν CD ή DVD εγθαηάζηαζεο γηα ην Microsoft Office 2010
(Γιιεληθά) πνπ λα πεξηέρεη ηα εμήο πξνγξάκκαηα: Word, Excel, Powerpoint,
Outlook (Απνθιείνληαη νη πξνζθνξέο πνπ αθνξνύλ θιεηδηά ρξήζεο γηα
ελεξγνπνίεζε πξνεγθαηεζηεκέλωλ πξνγξακκάηωλ εθαξκνγήο γξαθείνπ).
-Κα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο ζε πνιινύο ππνινγηζηέο.

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ (επί πνηλή απνθιεηζκνύ)
1. Αίηεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ελδηαθεξόκελνπ
2. Ρπεύζπλε δήιωζε όηη: Έιαβε γλώζε όιωλ ηωλ όξωλ ηεο πξόζθιεζεο εθδήιωζεο
ελδηαθέξνληνο ηνπο νπνίνπο θαη δέρεηαη αλεπηθύιαθηα.
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[Οηνηρεία πξνκεζεπηή]
Εκεξνκελία, ……………….
Νξνο:
Γπηηξνπή Αλάζεζεο ηνπ
Φνξέα Δηαρείξηζεο Όξνπο Νάξλωλα θαη Ργξνηόπνπ Ινπζηνύ
Άζηξνο Αξθαδίαο, 22001
Έπγο: «Ππομήθεια ζςμπληπωμαηικού ηλεκηπονικού εξοπλιζμού»
ΑΙΣΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Πνπ

Γηα ηελ πξνκήζεηα ΕΘΓΗΠΞΜΚΖΗΜΡ ΓΛΜΝΘΖΟΙΜΡ ηνπ Φνξέα Δηαρείξηζεο Όξνπο Νάξλωλα θαη
Ργξνηόπνπ Ινπζηνύ

κε καη’ αποκοπή ηιμή ηωλ …………………………………….επξώ (………….,….€)

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ λόκηκωλ θόξωλ θαη θξαηήζεωλ, ζύκθωλα κε ηνλ παξαθάηω αλαιπηηθό
πίλαθα εηδώλ, πνζνηήηωλ θαη ηηκώλ:
Είδορ
ππομήθειαρ

Ποζόηηη
α

Αναλςηικέρ πποδιαγπαθέρ

Φνξεηόο
ειεθηξνληθό
ο
ππνινγηζηήο

2

-Μζόλε: 15.4"-15,6"/αλάιπζε 1366x768 θαη
πάλω
-Γπεμεξγαζηήο: 2 ππξήλωλ 2,2-2,4GHz,
-Ιλήκε: 4GB, DDR3 1066MHz
-Ηάξηα Γξαθηθώλ: ΑΠΖ HD
-Οθιεξόο Δίζθνο: 320GB θαη πάλω,
5400rpm θαη πάλω
-Ιέζα απνζήθεπζεο: DVD-RW, Card
reader, 3 USB-Port
-Γλζωκαηωκέλα: κηθξόθωλν, ερεία θαη
θάκεξα
-Θεηηνπξγηθό
ζύζηεκα:
Windows
7
Γιιεληθά
-Οπλδεζηκόηεηα: WiFi, Ethernet, Bluetooth
-Γλζύξκαην πνληίθη optical

Πποζθοπά
ζύμθωνη
με
ηιρ
πποδιαγπαθέρ

Σιμή
μονάδα
ρ
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Είδορ
ππομήθειαρ

Ποζόηηη
α

Γπηηξαπέδην
ο
ειεθηξνληθό
ο
ππνινγηζηήο

2

Plotter

1

Πειεθωληθή
ζπζθεπή

6

DVD Player

1

Αναλςηικέρ πποδιαγπαθέρ

Πποζθοπά
ζύμθωνη
με
ηιρ
πποδιαγπαθέρ

Σιμή
μονάδα
ρ

ΤΝΟΛΟ

-Δύν ηζάληεο θνξεηώλ ππνινγηζηώλ
-Πνπιάρηζηνλ 2 ρξόληα εγγύεζε
-Γπεμεξγαζηήο: 4 ππξήλωλ 2,8GHz θαη
πάλω
-Οθιεξόο δίζθνο: 1 TB ηνπιάρηζηνλ
ρωξεηηθόηεηα, 7200rpm
-Μζόλε: 20"/αλάιπζε 1600900 θαη πάλω,
κε ελζωκαηωκέλα ερεία
-Ιλήκε: 4GB, DDR3 1333MHz θαη πάλω
-Ηάξηα Γξαθηθώλ: ΑΠΖ HD
-Ιέζα απνζήθεπζεο: DVD-RW, Card
reader, 2 USB-Port
-Γλζωκαηωκέλε θάξηα ήρνπ θαη θάξηα
δηθηύνπ
-Θεηηνπξγηθό
ζύζηεκα:
Windows
7
Γιιεληθά
-Κα κελ πεξηέρεη πξνεγθαηεζηεκέλν
πξόγξακκα Antivirus
-Οπλδεζηκόηεηα: WiFi, Ethernet
-Ιηθξόθωλν
-Web camera
-Γλζύξκαην πιεθηξνιόγην κε usb ζήξα
-Γλζύξκαην πνληίθη optical
-Πνπιάρηζηνλ 2 ρξόληα εγγύεζε
-Κα ππάξρεη δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο
ηνπ ιεηηνπξγηθνύ Windows XP 32bit
-Πύπνο: Inkjet, Έγρξωκνο
-Αλάιπζε: 24001200dpi θαη πάλω
-Ιεγέζε ραξηηνύ: A2 , A3 , A1, 24" ξνιό
θαη πάλω
-Οπλδεζηκόηεηα: LAN, USB
-Αξηζκόο αλαιώζηκωλ: έωο 8
-Κα κελ είλαη scanner θαη πνιπκεράλεκα
-Κα πεξηιακβάλεη όζν ην δπλαηόλ
ιηγόηεξα αλαιώζηκα.
-2 Αζύξκαηα ηειέθωλα, Αλαγλώξηζε
θιήζεο, 10 θαη πάλω ζέζεηο κλήκεο
-4
ελζύξκαηα
ηειέθωλα,
αλνηθηή
αθξόαζε, 5 κλήκεο θαη πάλω
-Ιέζν αλαπαξαγωγήο: DVD, CD
-Οπλδεζηκόηεηα: HDMI, USB, Ethernet/LAN,
Component, Coaxial, Video Out, 2ch Audio
Out, Optical,7.1ch Analog Audio Out
-Αλαπαξαγωγή ππνηίηιωλ
-Ρπνζηεξηδόκελα θνξκάη εηθόλαο: MKV,
DivX, AVCHD, MPEG-2, MPEG-4, DivX HD
-Ρπνζηεξηδόκελα θνξκάη Ήρνπ: MP3,
WMA
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Είδορ
ππομήθειαρ

Ποζόηηη
α

Αναλςηικέρ πποδιαγπαθέρ

Πποζθοπά
ζύμθωνη
με
ηιρ
πποδιαγπαθέρ

Σιμή
μονάδα
ρ

Πειεόξαζε

2

Βηληενπξνβν
ιέαο

1

Γθαξκνγή
γξαθείνπ
(ινγηζκηθό)

1

-38’’ θαη πάλω
-Περλνινγία: LCD
-Αλάιπζε νζόλεο: 1024x768 θαη πάλω
-Γίζνδνη:
2
x
HDMI,
Component,
Composite, DVI, RF, RS232c, USB, CI, Scart
-Περλνινγία: DLP
-Αλάιπζε: 16001200 θαη πάλω
-Φωηεηλόηεηα: 2800ANSI Lumens θαη
πάλω
-Αληίζεζε: 3000:1:1
Δηάξθεηα δωήο ιάκπαο: 4000 ώξεο θαη
πάλω
-Οπλδεζηκόηεηα: PC/Video: 2 x 15 Pin Dsub
(RGB/YPbPr/SCART),
S-Video,
Composite, Audio In - Mini Jack , VGA Out,
Audio Out - Mini Jack, RS232
-Πζάληα βηληενπξνβνιέα
-Μινθιεξωκέλν CD ή DVD εγθαηάζηαζεο
γηα ην Microsoft Office 2010 (Γιιεληθά) πνπ
λα πεξηέρεη ηα εμήο πξνγξάκκαηα: Word,
Excel, Powerpoint, Outlook (Απνθιείνληαη
νη πξνζθνξέο πνπ αθνξνύλ θιεηδηά
ρξήζεο γηα ελεξγνπνίεζε
πξνεγθαηεζηεκέλωλ πξνγξακκάηωλ
εθαξκνγήο γξαθείνπ)
-Κα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο
ζε πνιινύο ππνινγηζηέο.
Σελικό κόζηορ ζε εςπώ (€) (ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ)

ΤΝΟΛΟ

Μ Νξνζθέξωλ

(Οθξαγίδα-Ρπνγξαθή)

Άζηξνο Αξθαδίαο, 22001, Πει: 27550 22021, Fax: 27550 22025 info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΗ
( ΆΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986)

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΟΡΟΤ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ ΜΟΤΣΟΤ

Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:

Σει:

Σόπνο Καηνηθίαο:

Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε
Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

(Εmail):
(3)

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986,
δειώλσ όηη: έιαβα γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ Φνξέα Δηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξνηόπνπ Μνπζηνύ
γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ ηνπο νπνίνπο δέρνκαη αλεπηθύιαθηα.

Ηκεξνκελία:

/

/2011

Ο Δειώλ

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ
δεινύζα.

