ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: Ι. ∆ραγάτση 10, Πειραιάς 18535
Πληροφορίες: Νίκος Ευστρατίου
Τηλ.: 2132022430, 2132022416
Ηλ.διεύθυνση: efstratiou@pireasnet.gr

Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Προϋπολογισµός: 24.799,90 €
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%)
CPV: 30213300-8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και θα καλύψει
άµεσες ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου.
Η δαπάνη θα ανέλθει έως του ποσού των 24.799,90 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7134.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους
2018.
Θα γίνονται δεκτές προσφορές ισοδύναµες ή καλύτερες των απαιτήσεων εφόσον δεν
ξεπερνούν το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισµού.
Αναλυτικά, τα µηχανήµατα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές
προδιαγραφές:
Α/Α
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΗΚΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

3

ΜΝΗΜΗ

4

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ∆ΙΣΚΩΝ

5
6
7

ΘΥΡΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ
ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ

8
9
10

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΘΥΡΕΣ USB
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

11
12

ΠΟΝΤΙΚΙ
ΟΘΟΝΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Mini tower ή SFF
Μοντέλο: Intel i3 µε συχνότητα ≥ 2.8 GHz ή ισοδύναµο ή
νεότερο και ανώτερο
• Μέγεθος κεντρικής µνήµης: >= 8 GB
• Τύπος µνήµης: DDR3 ή DDR4
• DIMM slots: >=2
• Πλήθος προσφερόµενων εσωτερικών σκληρών δίσκων ≥ 1
• Στους 12 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, χωρητικότητα κάθε
δίσκου SSD ≥ 240 GB
• Στους 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, χωρητικότητα κάθε
δίσκου SSD: ≥ 120 GB
Όλοι οι δίσκοι θα είναι SSD, καινούργιοι.
Ethernet ταχύτητας 10/100/1000
Κατάλληλο για να υποστηρίξει την προσφερόµενη σύνθεση,
Stereo, ανεξάρτητη ή ενσωµατωµένη. Να παρέχονται οι
ανάλογοι έξοδοι – είσοδοι.
Να περιλαµβάνεται (ενσωµατωµένη ή ανεξάρτητη).
Τουλάχιστον 4 (τέσσερις) οι δύο στην πρόσοψη
Πληκτρολόγιο των 101 ή νέο 104+ πλήκτρων µε τυπωµένους
στα πλήκτρα (όχι αυτοκόλλητα) ελληνικούς χαρακτήρες και
σύνδεση σε υποδοχή USB.
Οπτικό mouse (USB) και mouse pad
• ∆ιαστάσεις ≥ 19”
• Τεχνολογίας LCD/TFT, antiglare, antistatic
•

2
PixelPitch ≤ 0.3 mm
Ανάλυση ≥ 1280 x 1024
Φωτεινότητα ≥ 250cd/m2
ColorSupport ≥ 16.7 million
Πιστοποιήσεις ENERGY STAR
Microsoft Windows 7 ή νεότερο, έκδοσης Pro GR 64 bit
•
•
•
•
•

14

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

15

ΑΛΛΟ

13

Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών (on
site). Εάν είναι ανακατασκευασµένο να είναι σε άριστη
Κατάσταση (GRADE A) και να είναι βαµµένο στο
εργοστασιακό χρώµα.
• Να συνοδεύεται από Πιστοποιήσεις σύµφωνα µε το
άρθρο 5 της συγγραφής υποχρεώσεων
• Να έχει σήµανση CE
Πειραιάς 11 Απριλίου 2018
Ο
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΤ. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

Ο
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Συντάχτηκε

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ελέγχθηκε

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Θεωρήθηκε

Ν. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

∆ΙΟΝ.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛ
ΟΣ

ΑΘ. ΥΦΑΝΤΙ∆ΗΣ

∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
Ελέγχθηκε
Θεωρήθηκε
Η Προϊσταµένη
Ο ∆ιευθυντής

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: Ι. ∆ραγάτση 10, Πειραιάς 18535
Πληροφορίες: Νίκος Ευστρατίου
Τηλ.: 2132022430, 2132022416
Ηλ.διεύθυνση: efstratiou@pireasnet.gr

Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Προϋπολογισµός: 24.799,90 €
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%)
CPV: 30213300-8

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το ύψος της δαπάνης για την προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών του ∆ήµου θα
ανέλθει έως του ποσού των 19.999,92 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.799,98 €, δηλαδή συνολικά σε
24.799,90 €, και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7134.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού
έτους 2018.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σε τεµάχια)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές µε
SSD 128 GB

42

357,50 €

15.015,00 €

2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές µε
SSD 240 GB

12

415,41 €

4.984,92 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

19.999,92 €

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%:

4.799,98 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:

24.799,90 €

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕΛΙ∆Α 2 ΑΠΟ 2
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
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ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: Ι. ∆ραγάτση 10, Πειραιάς 18535
Πληροφορίες: Νίκος Ευστρατίου
Τηλ.: 2132022430, 2132022416
Ηλ.διεύθυνση: efstratiou@pireasnet.gr

Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Προϋπολογισµός: 24.799,90 €
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%)
CPV: 30213300-8

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών η οποία θα
καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον
ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από:
1. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισµός της
Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23- 072013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) ,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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11. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/ τ.Α’/5-8-2016)
12. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και
ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209
13. Τη µε αριθ. 1191/2-3-2017 απόφαση (ΦΕΚ 969Β/22-3-2017) περί καθορισµού του χρόνου,
τρόπου υπολογισµού της διαδιακσίας παρακράτησης και απόδοσης κράτησης 0,06% υπέρ
Α.Ε.Π.Π.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α) η σύµβαση, β) η οικονοµική
προσφορά του αναδόχου, γ) ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, δ) η τεχνική έκθεση - τεχνικές
προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.799,90 €
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.
Οι ενδιαφερόµενοι θα προσφέρουν όλα τα ζητούµενα είδη. Η κατακύρωση θα γίνει σε
έναν ανάδοχο για το σύνολο των ζητουµένων ειδών µε κριτήριο κατακύρωσης τη µικρότερη
τιµή.
Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει απευθείας µε απόφαση ∆ηµάρχου.
ΑΡΘΡΟ 5Ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν φάκελο δικαιολογητικών ο οποίος θα περιέχει τα
εξής:
Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε
αυτό.
2. Πιστοποιητικό φορολογικής & ασφαλιστικής ενηµερότητας.
3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας .
1.

Εφόσον η προµήθεια αφορά ανακατασκευασµένα (refurbished) µηχανήµατα, ο ανάδοχος
θα πρέπει να καταθέσει και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Πιστοποίηση της κατασκευάστριας ή προµηθεύτριας εταιρείας κατά ISO 9001:2008 ή
ισοδύναµο.
β. Εάν ο εξοπλισµός είναι ανακατασκευασµένος, η εταιρία ανακατασκευής να διαθέτει
πιστοποιήσεις ασφαλείας ADISA, BLANCCO
γ. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικά καταλληλότητας πώλησης,
εγκατάστασης (π.χ. MAR, Microsoft Authorized Technical Installer).
δ. Να έχει πιστοποίηση FCC ή TUV ή VDE ή DOC class B ή class A η οποία θα
αναφέρεται σε όλο το υλικό και όχι σε εξαρτήµατά του.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
ΣΥΜΒΑΣΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος, µετά την έγκριση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε το νόµο, υποχρεούται να
προσέλθει στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα ύστερα από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης,
για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση που απαιτείται (άρθρο 105 παρ. 4 του Ν. 4412/2016). Η
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διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 30 (τριάντα) ηµέρες µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία
υπογραφής της. Η τιµή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αµετάβλητη και για κανένα λόγο
δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση.
Η σύµβαση θα υπογραφεί σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου και τη µελέτη της
Υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόµων φόρους,
τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα της ανάθεσης πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το
∆ήµο. Επίσης ο ανάδοχος θα βαρύνεται α) µε κράτηση ύψους 0,06 % η οποία υπολογίζεται επί
της αξίας, εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής σύµβασης καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης µε
το Ν. 4013/2011 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, β) µε
κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, γ) µε 4% φόρο εισοδήµατος και δ) µε ασφαλιστικές
εισφορές.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Εάν η προµήθεια δεν είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις της αρµόδιας
υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΓΓΥΗΣΗ
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 2% της συµβατικής δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α., θα
προσκοµιστεί πριν την υπογραφή της σύµβασης και θα έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 37 µηνών
από την εποµένη της υπογραφής της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται άτοκα µετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης
καλής λειτουργίας των υλικών και εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι της σύµβασης και της µελέτης της
Υπηρεσίας.
Η πιο πάνω εγγύηση εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει στους χώρους του ∆ήµου Πειραιά
κατόπιν συνεννόησης µε τους υπαλλήλους του Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης, τουλάχιστον 3
ηµερών πριν την παράδοση.
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει για το 100% της αξίας µετά την οριστική παραλαβή
των ειδών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής (άρθρο 200 παρ. 1 εδ. Α του Ν. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 10Ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος σε περίπτωση βλάβης ενός υπολογιστή είναι υποχρεωµένος, µε δικά του
έξοδα, να τον παραλάβει προς επισκευή από τον χώρο του ∆ήµου Πειραιά και να τον
αντικαταστήσει µε άλλο αντίστοιχων ή ανώτερων προδιαγραφών, µέχρι την επισκευή του. Την
παραπάνω υποχρέωση έχει η ανάδοχος όλη τη διάρκεια της εγγύησης, δηλαδή 3 χρόνια µε
ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία παράδοσης των υπολογιστών.
ΑΡΘΡΟ 11Ο
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
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Εάν υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της
εργασίας, µπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις (άρθρα 206 και 207 του Ν. 4412/2016).
Πειραιάς 11 Απριλίου 2018
Ο
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΤ. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
Ο
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Συντάχτηκε

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ελέγχθηκε

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Θεωρήθηκε

Ν. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

∆ΙΟΝ.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛ
ΟΣ

ΑΘ. ΥΦΑΝΤΙ∆ΗΣ

∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
Ελέγχθηκε
Θεωρήθηκε
Η Προϊσταµένη
Ο ∆ιευθυντής

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: Ι. ∆ραγάτση 10, Πειραιάς 18535
Πληροφορίες: Νίκος Ευστρατίου
Τηλ.: 2132022430, 2132022416
Ηλ.διεύθυνση: efstratiou@pireasnet.gr

Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Προϋπολογισµός: 24.799,90 €
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%)
CPV: 30213300-8

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΤΙΜΗ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(τεµάχια)
(χωρίς ΦΠΑ)

1. Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές µε
SSD 128 GB

42

357,50 €

2. Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές µε
SSD 240 GB

12

415,41 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΗΣ
ΕΙ∆ΟΥΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:
……., …/…/….
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα-Υπογραφή)

