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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1η  Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-    
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Γ.Ν.Α  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
Τμήμα: Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση: Βασ.  Σοφίας 80 ΤΚ 11528  
Πληροφορίες:  Ο. Γιαγιάκου 
Τηλέφωνο: 2132162138 
Email: promith@hosp-alexandra.gr 
  
 

 
 
Αθήνα  30-10-2020 
 
Αριθμ. Πρωτ. 22016 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

 
 

Προς: 
Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό 
φορέα 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

ΑΡΙΘΜ. ΦΑΚΕΛΟΥ  85/2020 
 

To  Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη  τις διατάξεις : 

1) Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. 
 

2) Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών  οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις, 

 

3) Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
 

4) Η με Αριθμ. Πρωτ. 305/21-10-2020 [ΑΔΑ: Ω6ΦΑ4690ΩΜ-ΘΦΓ] Απόφαση της  
Διοικήτριας του Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

 

5) Την Αριθμ. Πρωτ. 21301/23-10-2020 [ΑΔΑ: Ω3Φ64690ΩΜ-ΔΓΘ] Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης. 

 

Προσκαλεί  
 

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την 
προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, οθονών και πολυμηχανημάτων για την 
κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου, [CPV: 30200000-1 εξοπλισμός 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες] προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.040,00€ + ΦΠΑ ή 
14.929,60€ συμπ/νου του ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 7123 του Νοσοκομείου. 
   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 13 9.100,00€ 

Οθόνες για Η/Υ 10 900,00€ 

Πολυμηχανήματα 3 540,00€ 

Εκτυπωτές 10 1.500,00 
 

 
Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
Παραρτήματος Α’ 
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1. Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα). 
 

2. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του 
Νοσοκομείου, μέχρι την 6η  Νοεμβρίου 2020  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14.00 

 

 
 

3. Στον φάκελο της προσφοράς θα εμπεριέχονται: 
Α.  Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
 

✓ Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους 
προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 
του Ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την 
συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου. 
 

✓ Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε 
σύμφωνα με αυτούς. 
 

✓ Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι ημέρες από την λήξη 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 
 

 Β.  Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ «Τεχνικές 
Προδιαγραφές»  της παρούσης 
 

 Γ.  Η  Οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή)  δίνεται  σε ΕΥΡΩ.  
Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  της τιμής, (Παράρτημα Β’ Υπόδειγμα οικονομικής 
προσφοράς). 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για  ένα, περισσότερα ή για 
όλα τα Τμήματα του  διαγωνισμού. 

 
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για 
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη 
εκτέλεση της σύμβασης.  
 

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπ/νου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση 
διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται 
υπόψη η τιμή ολογράφως. 
 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο 
Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις 
που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που 
καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την 
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 
3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011). 
 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 

4. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.  
 
 

5. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες μετά 
την υπογραφή της. Η παράδοση των ειδών θα γίνει μετά από έγγραφη παραγγελία στην 
Αποθήκη Υλικού του Νοσοκομείου.  
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6. Ο τελικός ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω 
δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016: 
 
 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (που εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή 

τους.) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  

 

β. Φορολογική ενημερότητα. Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει  κατά τον 

χρόνο της υποβολής του. 
 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). Το παρόν 

πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει  κατά τον χρόνο της υποβολής του. 
 

 δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό, από όπου να προκύπτουν τα 
μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Το παρόν πιστοποιητικό  γίνεται αποδεκτό 

εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα  ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε 

οποιοδήποτε φάση αυτής.  

✓   Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
 

✓  Στην ιστοσελίδα του  Νοσοκομείου. www.hosp-alexandra.gr  στην διαδρομή: 
Ενημέρωση →  Προκηρύξεις → Προμήθειες →  απευθείας αναθέσεις κατόπιν έρευνας 
αγοράς 85/2020. 
 

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι  μετά την παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος  από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου θα πρέπει να ενημερώνουν το 

Γραφείο Προμηθειών στο ΦΑΧ 2132162138 ή στο email: promith@hosp-

alexandra.gr αναγράφοντας τον αριθμό της καθώς και τα στοιχεία της εταιρείας 

(επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας), για τυχόν διευκρινήσεις που μπορεί να προκύψουν. 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
ΤΟΥ Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

 
 
 

ΔΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΠΑ  
 

 

  
 
 
  

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.hosp-alexandra.gr/
mailto:promith@hosp-alexandra.gr
mailto:promith@hosp-alexandra.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  
 

ΟΜΑΔΑ 1 :  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές χωρίς οθόνη (13 τεμάχια)   
  Συνολικού προϋπολογισμού 9.100,00€ + ΦΠΑ 

 

Τεχνικές προδιαγραφές 
Οι παρακάτω προδιαγραφές είναι ενδεικτικές. Απεικονίζουν και ορίζουν οικονομικά και τεχνικά το 

πλαίσιο των αναγκών μας.  Οι προσφορές μπορούν να διαφοροποιούνται ποιοτικά  αλλά να 

προσεγγίζουν τα ζητούμενα στον ακόλουθο πίνακα.  Για την καλύτερη αξιολόγησή τους, ζητείται 

οι προσφορές να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικές ως προς τα προσφερόμενα είδη όπως και 

ο ακόλουθος πίνακας. (πχ όχι μόνο HP XXX Desktop, Dell Optiplex XXX …)  

Τεμάχιο 1 (για το Τμήμα Πληροφορικής) 
 

Τύπος: ATX, PENTIUM ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 500W (20+4 pin), 2 
ανεμιστήρες. 

Επεξεργαστής:    
Η συνολική απόδοση του επεξεργαστή 
να είναι ισοδύναμη ή ανώτερη αυτής με 
τα εξής χαρακτηριστικά 

Intel CPU Core i3 9100 (socket 1151/3.60 GHz/6 MB) 

Motherboard   
Συμβατή με τον επεξεργαστή, 
ισοδύναμη ή ανώτερη αυτής με τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

Intel, 4 θέσεις μνήμης RAM DDR-4, chipset (H370 ή 
B360 ή Ζ390), socket 1151, LAN Gigabit, USB 2.0/3.0 
και USB 3.0 ports,  

Memory RAM  ≥8 GB DDR-4 -≥2400 MHz 

HARD DISKS  (min. requirements) 1x SSD, ≥ 256 GB SATA III, Read/Write Speed ≥ 500 
MB/s  
1x HDD 3,5’’, ≥1 TB- SATA 3, 7200 RPM, 64MB 
CACHE  

OPTICAL DEVICE DVD + RW DOUBLE LAYER 

ΚΑΡΤΑ  ΓΡΑΦΙΚΩΝ on board 

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ on board 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ  ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ: (optical ΠΟΝΤΙΚΙ  και ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 
QWERTY με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες) 
τύπου και ποιότητας Microsoft. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS 10 PRΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 64bit DSP   

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MS OFFICE 2019 HOME & BUSINESS – GREEK  

 Τεμάχιο 1 (για το Τηλεφωνικό κέντρο) 

Τύπος: ATX, PENTIUM ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 500W (20+4 pin), 2 
ανεμιστήρες. 

Επεξεργαστής:    Intel CPU Core i3 9100 (socket 1151/3.60 GHz/6 MB) 

ΑΔΑ: ΩΩΡΥ4690ΩΜ-ΝΡΤ
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 Η συνολική απόδοση του 
επεξεργαστή να είναι ισοδύναμη ή 
ανώτερη αυτής με τα εξής 
χαρακτηριστικά :  

 

Motherboard   
Συμβατή με τον επεξεργαστή, 
ισοδύναμη ή ανώτερη αυτής με τα 
εξής χαρακτηριστικά: 

Intel, 4 θέσεις μνήμης RAM DDR-4, chipset (H370 ή 
B360 ή Ζ390), socket 1151, LAN Gigabit, USB 2.0/3.0 
και USB 3.0 ports,  

Επιπλέον θύρες Σειριακές, 1 θύρα 

Memory RAM  ≥4 GB DDR-4 -≥2400 MHz 

HARD DISKS  (min. 
requirements) 

1x HDD 3,5’’, ≥1 TB- SATA 3, 7200 RPM, 64MB CACHE  

OPTICAL DEVICE DVD +RW DOUBLE LAYER 

ΚΑΡΤΑ  ΓΡΑΦΙΚΩΝ on board 

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ on board 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ  ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ: (optical ΠΟΝΤΙΚΙ  και ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 
QWERTY με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες) 
τύπου και ποιότητας Microsoft. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS 10 PRΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 64bit DSP   

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ -  

  

 

Τεμάχια 11  [Για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων Τμημάτων του Νοσοκομείου]  

Τύπος: 
ATX, PENTIUM ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 500W (20+4 pin), 2 
ανεμιστήρες. 

Επεξεργαστής:    
Η συνολική απόδοση του 
επεξεργαστή να είναι ισοδύναμη ή 
ανώτερη αυτής με τα εξής 
χαρακτηριστικά 

Intel CPU Core i3 9100 (socket 1151/3.60 GHz/6 
MB) 

Motherboard   
Συμβατή με τον επεξεργαστή, 
ισοδύναμη ή ανώτερη αυτής με τα 
εξής χαρακτηριστικά: 

Intel, 4 θέσεις μνήμης RAM DDR-4, chipset (H370 ή 
B360 ή Ζ390), socket 1151, LAN Gigabit, USB 
2.0/3.0 και USB 3.0 ports,  

Memory RAM  ≥4 GB DDR-4 -≥2400 MHz 

HARD DISKS  (min. 
requirements) 

HDD 3,5’’, ≥1 TB- SATA 3,  7200 RPM, 64MB CACHE 

OPTICAL DEVICE DVD +RW DOUBLE LAYER 

ΚΑΡΤΑ  ΓΡΑΦΙΚΩΝ on board 

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ on board 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ  

ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ: (optical ΠΟΝΤΙΚΙ  και 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ QWERTY με Ελληνικούς και 
Λατινικούς χαρακτήρες) τύπου και ποιότητας 
Microsoft. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS 10 PRΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 64bit DSP   

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MS OFFICE 2019 HOME & BUSINESS – GREEK  

Μαζί με τους υπολογιστές θα  δοθούν από τον προμηθευτή.  

• Οι Άδειες Χρήσης  (όχι δοκιμαστικές) λειτουργικού και εφαρμογών. 

ΑΔΑ: ΩΩΡΥ4690ΩΜ-ΝΡΤ
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• Να προσφερθούν όλα τα καλώδια και οι αναγκαίοι οδηγοί για την κατάλληλη και 

απρόσκοπτη λειτουργία του Η/Υ. 

• Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από δωρεάν εγγύηση απευθείας 

από τον κατασκευαστή.  Οι προσφερόμενες εγγυήσεις θα πρέπει να αναφέρονται γραπτά στην 

προσφορά. 

 

ΟΜΑΔΑ 2 :  Οθόνες (10 τεμάχια)  για διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου 
  Συνολικού προϋπολογισμού 900,00€ + ΦΠΑ 
 

Τεχνικές προδιαγραφές 
 

Οι οθόνες θα είναι 22’’, Ανάλυση: 1920Χ1080, VGA, HDMI, χρ.απόκρισης 5ms, 

viewing angle: 178/178. 

 
 
ΟΜΑΔΑ 3 :  Πολυμηχανήματα (3 τεμάχια)   
  Συνολικού προϋπολογισμού 540,00€ + ΦΠΑ 
 

Τεχνικές προδιαγραφές 
Τύπος Πολυμηχάνημα  Laser μονόχρωμο 

Λειτουργίες Εκτυπωτής, Σαρωτής 

Τύπος Σαρωτή Σάρωση από 12 ppm   

Συνδεσιμότητα  USB 

Ανάλυση τουλάχιστον 600 x 600 dpi 

Ταχύτητα  εκτύπωσης Τουλάχιστον 18 σελίδες/λεπτό  

Αναλώσιμα toner 

Μνήμη 128 MB minimum 

Επιπλέον χαρακτηριστικά Συμβατότητα και οδηγοί για Windows (7, 8, 10) 

➢ Τα παραπάνω αποτελούν ελάχιστες προδιαγραφές. 

 

➢ Στην επιλογή του  μηχανήματος  θα ληφθεί υπόψη και το κόστος των αναλωσίμων. 

 

➢ Στην προσφορά να αναφέρεται η εργοστασιακή εγγύηση του προϊόντος καθώς και η 

όποια πρόσθετη εγγύηση του προμηθευτή. 

 

➢ Στο κόστος και στην προμήθεια να συμπεριλαμβάνονται όλα τα καλώδια 

σύνδεσης  του εκτυπωτή (usb, ρεύματος) 
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ΟΜΑΔΑ 4 :  Εκτυπωτές (10 τεμάχια)   
  Συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00€ + ΦΠΑ 

 
Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Τύπος Laser 

Χρώμα Μονόχρωμο 

Ενσωματωμένη μνήμη   1 GB 

Αναλώσιμο Toner 

Αριθμός Αναλώσιμων 1 

Τύπος Αναλώσιμου Ενιαίο Image Unit + Toner 

Μέγεθος Χαρτιού Α4 

Συμβατότητα Windows 10, 8.1, 7 

Συνδεσιμότητα USB, Ethernet 

Μηνιαίος κύκλος εργασίας 
(σελίδες) 

Τουλάχιστον 80.000 

Οθόνη LCD 2 γραμμών 

Tray Τουλάχιστον 250 Φύλλα 

Ταχύτητα εκτύπωσης 38 σελίδες το λεπτό 

Εκτύπωση Διπλής Όψης Αυτόματο 

Μέγιστη Ανάλυση 600X600 DPI 

Εγγύηση 1 Έτος 

 
➢ Τα παραπάνω αποτελούν ελάχιστες προδιαγραφές. 

 
➢ Στην επιλογή του  μηχανήματος  θα ληφθεί υπόψη και το κόστος των αναλωσίμων. 

 
➢ Στην προσφορά να αναφέρεται η εργοστασιακή εγγύηση του προϊόντος καθώς και η 

όποια πρόσθετη εγγύηση του προμηθευτή. 
 

➢ Στο κόστος και στην προμήθεια να συμπεριλαμβάνονται όλα τα καλώδια 
σύνδεσης  του εκτυπωτή (usb, ρεύματος) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ  ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
ΤΙΜΩΝ  

 (Κωδικός - τιμή) 

1 
Η/Υ (11 για διάφορα Τμήματα) 
Η/Υ (1 για Τμήμα Πληροφορικής) 

Η/Υ (1 για Τηλεφωνικό κέντρο)   

…………..€ ……………..€  ……………..€ 
 

2 Οθόνες   …………..€ ……………..€  ……………..€  

3 Πολυμηχανήματα   …………..€ ……………..€  ……………..€  

4 Εκτυπωτές   …………..€ ……………..€  ……………..€  

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για  ένα, περισσότερα ή για όλα τα 
Τμήματα του  διαγωνισμού. 
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