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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΜΔ ΤΛΛΟΓΗ ΦΡΑΓΙΜΔΝΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

(για ηην ππομήθεια εξοπλιζμού για ηο επγαζηήπιο  

πληποθοπικήρ ηος Γςμναζίος αγαιίκων) 
 

 

Η Σρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο πξόθεηηαη λα πξνρσξήζεη 

ζηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο ηνπ Γπκλαζίνπ Σαγαηίθσλ ε νπνία ζα γίλεη 

ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έζεζαλ νη ππεύζπλνη ηνπ εξγαζηεξίνπ.  Η αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε ηελ ζπιινγή ζθξαγηζκέλσλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κε πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζε ελλέα 

επηρεηξήζεηο εκπνξίαο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, αιιά θαη κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ. 

 

Σηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά θάζε ελδηαθεξόκελνο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεη ην πνζό ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα αλά είδνο, αιιά θαη ζπλνιηθά, ηόζν νινγξάθσο, όζν θαη αξηζκεηηθόο. Σην πνζό ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ην θόζηνο πξνκήζεηαο ησλ πιηθώλ θαη o Φ.Π.Α.. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζεί ζε αδηαθαλή θάθειν ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηόο θαη ζθξαγηζκέλνο.  

 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ζθξαγηζκέλσλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ από όζνπο ελδηαθέξνληαη λα 

αλαιάβνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα ιήγεη ηελ Γεκάηη Σπίηη ( 13η ) Αςγούζηος 2020, εκέξα ηεο εβδνκάδνο 

Παπαζκεςή θαη ώξα 14.00 ζηα γξαθεία ηεο σολικήρ Δπιηποπήρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ζηελ Κάηω Ασαΐα, 

επί ηεο νδνύ ώζος Σαςπομενέωρ 50.   
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Η απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ πνπ ζα ππνβιεζνύλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ελώπηνλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ 

ζέκαηνο γηα ηελ αλάζεζε ζε αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο κε ηελ ζπκκεηνρή όισλ όζσλ έρνπλ ππνβάιεη νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζε ρξόλν πνπ ζα θνηλνπνηεζεί ζε όζνπο ππνβάιινπλ πξνζθνξέο.   

 

Πξνθεηκέλνπ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη λα έρνπλ πιήξε εηθόλα γηα ηελ πνζόηεηα ησλ πιηθώλ πνπ 

ρξεηαδόκαζηε θαζώο θαη γηα ηηο ηερληθέο ηνπο πξνδηαγξαθέο, παξαθάησ ζαο αλαθέξνπκε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνηείλεη ην ΠΛΗΝΔΤ θαη απνδέρζεθε κε ηελ παξαπάλσ απόθαζε ηνπ ην Γ.Σ. ηεο Σ.Δ.Γ.Δ. Οη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο είλαη δεζκεπηηθέο γηα όινπο ηνπο ππνςεθίνπο αλαδόρνπο θαη όπνηνο δελ ηηο αθνινπζήζεη ζα 

ηεζεί εθηόο ηεο δηαδηθαζίαο.  

 

Έηζη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζέινπκε ηέζζεξεηο ( 4 ) ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ ζθιεξό δίζθν, επίπεδε νζόλε θαη πιεθηξνιόγην, νη νπνίνη πξέπεη λα πιεξνύλ ηα παξαθάησ ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

1. CPU: Intel Core i5 ή θαη Intel Core i7 αλάινγα κε ην θόζηνο, αιιά λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4εο 

γεληάο ή κεηαγελέζηεξνο. 

2. RAM: 4GB θαη λα ππάξρνπλ θελέο ππνδνρέο γηα κειινληηθή αλαβάζκηζε. 

3. Γηα κόληκε απνζήθεπζε ππνρξεσηηθά δίζθν SATA 160GB ην ειάρηζην ή αληίζηνηρν SSD. 

4. Δλώ ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα λα είλαη MS Windows 10. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ γξακκαηεία ηεο Σρνιηθήο 

Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο ζην ηειέθσλν 26930-25481. Παξακέλνπκε ζε 

επηθνηλσλία πξνθεηκέλνπ από θνηλνύ λα αληηκεησπίζνπκε ην νπνηνδήπνηε ζέκα πξνθύςεη ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε 

απηή.    
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ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΑΠΙΓΔΤΗ 
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