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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

(ΠΕΚ) ΚΟΖΑΝΗΣ 

----- 

 

 

 

 

 Βαθμός Ασφαλείας: 

 Να διατηρηθεί μέχρι: 

 Βαθμός Προτεραιότητας: 

 

 Κοζάνη, 14/10/2016 
 Αρ. Πρωτ.: 91 

 

 Ταχ. Διεύθυνση : Μακρυγιάννη 22  

 Ταχ. Κώδικας : 501 00 

 Πόλη : Κοζάνη  

 Ταχ. Θυρίδα : 301  

 Πληροφορίες : Βασιλειάδου Σ. 

 Τηλέφωνο : 24610-22293  

 Τηλεομοιοτυπία : 24610-23145  

 Ηλ. ταχυδρομείο : pekkoz@sch.gr 

 Ιστοσελίδα : http://pek.koz.sch.gr 

  

Προς  

 

1. DATABANK.GR, Databank 

Πληροφορική ΟΕΒΕ 

Υπόψη Τμήματος πωλήσεων 

[ info@databank.gr ] 

2. E-SHOP.GR, ELECTRONICS 

INTERCOMMERCE M.I.K.E. 

Υπόψη υπευθύνου τμήματος πωλήσεων 

[ sales@e-shop.gr ] 

3. PC SPA – ΑΦΟΙ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ Ο.Ε 

Υπόψη κ. Βακουφτσή Ιωάννη 

[ johnvak@yahoo.gr ] 

4. PLAISIO.GR, ΠΛΑΙΣΙΟ Computers 

Α.Ε.Β.Ε. 

Υπόψη υπευθύνου τμήματος πωλήσεων 

Η/Υ Δημοσίου 

[ gkazantzis@plaisio.gr ] 

5. PUBLIC.GR, RETAIL WORLD Α.Ε. 

Υπόψη υπευθύνου τμήματος πωλήσεων 

[ info@public.gr ] 

6. WELCOMESTORES.GR, WELCOME 

STORES ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 

Υπόψη υπευθύνου τμήματος πωλήσεων 

[ welcomekoz@ioannidisae.com ] 

7. Οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο 
 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς/ών για την προμήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και λοιπών συναφών υλικών με απευθείας ανάθεση. 

 

Σε συνέχεια της προηγούμενης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς/ών για την 

προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών συναφών υλικών με απευθείας 

ανάθεση με αρ. πρωτ. 87/10-10-2016 (ΑΔΑ: Ω1ΝΩ4653ΠΣ-Ζ8Π) και επειδή κρίθηκε 

άγονη με αρ. πρωτ. 90/14-10-2016 (ΑΔΑ: 68ΠΝ4653ΠΣ-ΨΚΜ) και κατόπιν της 

παράτασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επικαιροποίηση, την ανασυγκρότηση και 

τον εμπλουτισμό του μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) (ΑΔΑ: 

6Υ9346941Δ-ΖΑΞ) του Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος» έως τις 20/10/2016 και τις ανάγκες της 

υπηρεσίας μας να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση αυτή και άλλων αναγκών της 

υπηρεσίας μας 
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 κ α λο ύμε  

 

τους ανωτέρω προμηθευτές να υποβάλλουν νέες προσφορές σύμφωνα με το 

υπόδειγμα έως τις 17/10/2016 και ώρα 10:00. Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια 

αυτή είναι 5.395,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και οποιαδήποτε προσφορά 

πάνω από αυτό το ποσό θα κριθεί απαράδεκτη. Η προσφορά, σκαναρισμένη και 

υπογεγραμμένη ή ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο, θα 

πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας μας e-mail: 

pekkoz@sch.gr σε μορφή pdf αρχείου το οποίο στην συνέχεια θα συμπιεστεί σε ένα 

αρχείο zip με χρήση κωδικού από τον προμηθευτή. Τον κωδικό που 

χρησιμοποιήθηκε για το αρχείο zip με την προσφορά θα μας τον αποστείλετε στο e-

mail: pekkoz@sch.gr από τις 10:00 έως τις 13:00 την Δευτέρα στις 17/10/2016.  

Η διαδικασία που ακολουθείται για την προμήθεια των υλικών είναι η απευθείας 

ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147 ΤΕΥΧΟΣ Α’ 

2016). 

Μετά τον έλεγχο των προσφορών και την επιλογή του μειοδότη θα υπογραφή σύμβαση 

με τους παρακάτω όρους: 

1. Τα προϊόντα της παραγγελίας θα πρέπει να παραδοθούν στην έδρα του ΠΕΚ 

Κοζάνης, η οποία βρίσκεται επί της οδού Μακρυγιάννη 22, 50132 Κοζάνη έως 

την Τετάρτη 19/10/2016. 

2. Η πληρωμή της παραγγελίας θα γίνει με τις διαδικασίες που ακολουθούν οι 

δημόσιες υπηρεσίες μέσω των ΥΔΕ και σε διάστημα 30 ημερών από την 

ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. 

3. Τα προϊόντα να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

Στην προσφορά σας θα πρέπει επίσης να αναγράφεται ρητώς, ότι δεσμεύεστε πως 

θα εκτελέσετε το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που 

περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. 

 

Αναλυτικά, οι ελάχιστες απαιτήσεις και οι ποσότητες των υλικών παρατίθενται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Α. Ελάχιστες απαιτήσεις για φορητούς υπολογιστές 

A/A 
Τεχνική περιγραφή 

Εγγύηση Ποσότητα 
Επεξεργαστής Συχνότητα επεξεργαστή Μνήμη Λειτουργικό 

1 Intel Core i3  2.4 GHz 4GB Windows 10 Δύο έτη 11 

Β. Ελάχιστες απαιτήσεις για αξεσουάρ φορητών υπολογιστών 

Α/Α Περιγραφή αξεσουάρ φορητών υπολογιστών Ποσότητα 

1 Τσάντα για laptop 15.6" 11 

Γ. Ελάχιστες απαιτήσεις switch 

Α/Α Περιγραφή switch Ποσότητα 

1 16 θύρες 10/100/1000Mbps, δυνατότητα τοποθέτησης σε rack 1 

 

 Ο Διευθυντής του ΠΕΚ Κοζάνης 
 
 

 

 Γκανάκας Ιωάννης 

 Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02 Π.Ε. Κοζάνης 
Συνημμένα: 

1. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ή ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

Επωνυμία: .........................................................................................................................  

 

Διεύθυνση/Έδρα: ..............................................................................................................  

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: .................................................................................................  

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: ..................................................................................................  

 

Αριθμός φαξ: .....................................................................................................................  

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ..............................................................................................  

ΠΡΟΣ 

ΠΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 91/14-10-2016 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και λοιπών συναφών υλικών με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σας υποβάλλουμε την ακόλουθη 

οικονομική προσφορά 

Σε περίπτωση που μας ανατεθεί το έργο, δεσμευόμαστε πως θα το εκτελέσουμε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές 

που περιγράφονται στην ανωτέρω πρόσκλησή σας. 

Προσφορά για Α. Ελάχιστες απαιτήσεις για φορητούς υπολογιστές 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

 

1 

 

 

 

  11   

Προσφορά για Β. Ελάχιστες απαιτήσεις για αξεσουάρ φορητών υπολογιστών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1   11   

Προσφορά για Γ. Ελάχιστες απαιτήσεις switch 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1   1   

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ  

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

 

Η συνολική προσφορά μας ανέρχεται στο ποσό των .................................................................................................. ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 

 

 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

   

 

 

  Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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