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                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες     22  -  09  -  2020 

             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ 

                           ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.    967 

                                 

           ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

            Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν  

    ΠΡΟΣ : 

Ταχ. Δ/νση : Ν. Νικολάου  20 

Ταχ.Κώδικας: 621 24   Σέρρες  Κάθε ενδιαφερόμενο 

Τηλέφωνο : 23210 9 8 5 5 0 - 5    

Fax : 23210 5 8 0 1 5    

E-mail : serrelib@serrelib.gr   

www : serrelib.gr   

Πληροφορίες : Βασιλική Μπουτζή    
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡAΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν 

προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού με προϋπολογισμό εκτιμώμενου ποσού 

δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΠΔΕ 2020 και συγκεκριμένα του έργου με κωδικό 

2020ΣΕ54400026 με τίτλο «Υποστήριξη και εκσυχρονισμός της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

Σερρών και των κινητών μονάδων αυτής (ΠΚ 2017ΣΕ54400018 & 2017ΣΕ54400055)». 

 

1) Αντικείμενο της προμήθειας (CPV: 30213000-5 / Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές) –  

 

2) Τεχνικές προδιαγραφές 
 

2 Υπολογιστές desk top 

• Επεξεργαστής: Core i5-9400 (3,60 GHz) 
• Τύπος μνήμης συστήματος: DDR4 

• RAM Memory: 8 GB RAM 

• Τύπος Δίσκου: SSD  

• Χωρητικότητα Δίσκου: 512 Gb 
• Κάρτα Γραφικών: UHD Graphics 630 

• Λειτουργικό σύστημα: windows 10 pro 

2 Οθόνες 

• Διαγώνιος: 24” TFTLCD 

• Ανάλυση: 16:09 

• Αντίθεση: 1000:1 

• Τύπος σύνδεσης: HDMI , VGA 

• Δυνατότητες και λειτουργίες: Ηχεία 
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3 Εξωτερικοί δίσκοι 

• Τύπος: 1 ΤΒ, USB 3.0  

 

1 Εκτυπωτής 

• Laser Monochrome 

• 42 ppm 

• wifi 

• 256 MB μνήμη 

• 1200x1200 dpi 

 

6 Tαμπλέτες 

•  Wifi 

• 8’ – 8,9’ 

• 16 Gb 

• 2 Gb RAM 

•  Android 

• 1200x800 pixels 

 

1 Δρομολογητή δικτύου 

• Δρομολογητής δικτύου για το αμφιθέατρο 

 
1 Συσκευή ασύρματου τηλεφώνου 

• Φωτιζόμενη Οθόνη  

• Ανοιχτή Ακρόαση  

• Αναγνώριση Κλήσης 

• Μνήμη Τηλεφωνικού Καταλόγου 

• Ταχεία Κλήση 

 

1 Συσκευή  ενσύρματου τηλεφώνου 

• Απλή συσκευή 

 

Το κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η ελάχιστη προσφορά ανάμεσα στους υποψηφίους αναδόχους 

που πληρούν τα οριζόμενα κριτήρια. 

Ο χρόνος υποβολής προσφοράς είναι από την ανάρτηση της παρούσας στη ιστοσελίδα της 

Δημόσιας Βιβλιοθήκης μέχρι την 28 – 09 - 2020. 

H εγγύηση για τα προϊόντα θα ισχύει για τουλάχιστον τρία χρόνια.  

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 «Απευθείας ανάθεση» του Ν. 

4412/2016. Το κριτήριο ανάθεσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 73 του παραπάνω νόμου είναι το απόσπασμα ποινικού 

μητρώου, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ακολούθως σύμφωνα με το άρθρο 93 

πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τα παραπάνω αποδεικτικά σε περίπτωση ανάθεσης 

θα προσκομιστούν. 

 
2) Φάκελος Προσφοράς Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους 

στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών (Ν. Νικολάου 20, Σέρρες), στο 2ο όροφο μέχρι και την 

28-09-2020 και ώρα 13:00μ.μ.  

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

α) Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή)  
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β) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  

γ) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.  

δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική αρχή ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από το οποίο να προκύπτει 

ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 80 του Ν. 4412/12. Η υποχρέωση 

αποσπάσματος αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) των διαχειριστών τους. Στις δε περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Σύμβουλου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

  

 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Το κριτήριο ανάθεσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

σύμφωνα με το άρθρο 73 του παραπάνω νόμου είναι το απόσπασμα ποινικού μητρώου, η 

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ακολούθως σύμφωνα με το άρθρο 93 πρέπει να 

κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τα παραπάνω αποδεικτικά σε περίπτωση ανάθεσης θα 

προσκομιστούν. 

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

1. Προς κάθε ενδιαφερόμενο 

2. Αναρτητέα στο  site της Βιβλιοθήκης 

(www.serrelib.gr) 

 
 
 
 
                                                                      Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
                                                                                                                                               
 
 
 
  

   Βασιλική Μπουτζή 

 


