Θεσσαλονίκη, 16/03/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής.
Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, στο
πλαίσιο του έργου «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της προστασίας των
υγροτόπων (WetMainAreas)», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
διακρατικής συνεργασίας Βαλκάνια - Μεσόγειος 2014-2020, ενδιαφέρεται για την
προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Παρατηρήσεις

Μέγιστη
τιμή με
ΦΠΑ

α/α

Περιγραφή

1

2 Οθόνες υπολογιστών 27 ιντσών
τουλάχιστον,
με
δυνατότητα
ανάλυσης μέχρι και 3840 Χ 2160
εικονοστοιχεία

1.200,00

2

2 Οθόνες υπολογιστών 24 ιντσών
τουλάχιστον,
με
δυνατότητα
ανάλυσης μέχρι και 2560 Χ 1440
εικονοστοιχεία

600,00

3

2 δίσκους των 10ΤΒ, 7200RPM,
SATA, κατάλληλους για συστοιχία
RAID και για χρήση σε NAS

850,00

4

Κάθε σετ μπορεί να
2 σετ επέκτασης μνήμης RAM, 16GB
αποτελείται από 2 το
το καθένα, τύπου DDR3
πολύ modules (dims)

320,00

5

Μία κάρτα οθόνης με επεξεργαστή
nvidia 1030 και μνήμη τουλάχιστον
2 GB.

110,00

6

Μία κάρτα οθόνης με επεξεργαστή
nvidia 1050 ΤΙ και μνήμη
τουλάχιστον 4 GB.

250,00

7

Φορητό υπολογιστή (laptop) με
λειτουργικό σύστημα MacOs, οθόνη
μέχρι 13 ίντσες, 8GB Ram και ssd

1.100,00

1

σκληρό
δίσκο
χωρητικότητας
τουλάχιστον 120GB

8

Video Projector με ανάλυση μέχρι
και 1920 Χ 1200, αντίθεση 15000:1,
φωτεινότητα 3600 lumen και
εισόδους σήματος hdmi και D15
(vga).

9

2 web cameras

70,00

10

2 κάρτες SD 32GB, micro, με sd
adapter

50,00

11

2 κάρτες SD 16GB, micro, με sd
adapter

30,00

12

2 card readers με μορφή usb stick

20,00

13

2 ακουστικά με μικρόφωνο

30,00

14

Λογισμικό επεξεργασίας
εικόνας και video

15

Συσκευή Router με διπλή Gigabit
Ethernet WAN, μέχρι 4 WAN για
Load Balancing ή Failover, 5 Gigabit
Ethernet LAN ports με ρυθμίσεις για
VLAN και πολλαπλά subnets, 30
ταυτόχρονα VPN tunnels και
υποστήριξη SSL VPN.

850,00

ήχου,

130,00

390,00

ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00

1.
Οι προσφορές μπορούν να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα
που αναφέρονται.
2.
Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ και να μην
υπερβαίνουν τις αντίστοιχες αναφερόμενες στον πίνακα. Εκτός από τιμές, οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν και εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης του
προϊόντος.
3.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής με σειρά προτεραιότητας είναι:


Η προσφερόμενη τιμή



Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και οι τυχόν επιπλέον
δυνατότητες



Η διάρκεια και το είδος των προσφερόμενων εγγυήσεων
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Ο χρόνος παράδοσης

4.
Εκτός από τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος (όνομα, μοντέλο,
βασική περιγραφή, διάρκεια και είδος προσφερόμενων εγγυήσεων) οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να υποβάλουν και αναλυτικότερη περιγραφή, είτε με επισυναπτόμενα
ηλεκτρονικά έντυπα, είτε με διαδικτυακούς συνδέσμους.
5.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν τις οικονομικές προσφορές τους το
αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι. Οι
προσφορές θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά, μέσω email, στην διεύθυνση
antonis@ekby.gr
6.
Οι οικονομικές προσφορές μπορούν να περιλαμβάνουν τυχόν εκπτώσεις ή
προσφορές σε περιπτώσεις αγοράς ομάδας προϊόντων ή έκπτωση επί της συνολικής
τιμής του συνόλου των προϊόντων που προσφέρονται.
7.
Τυχόν διευκρινήσεις και ερωτήματα, μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο
παραπάνω email ή με τηλεφωνική επικοινωνία από τις 8.30 ως τις 16.00, στο 2310473320 εσωτερικό 220 κ. Αντώνη Αποστολάκη.
8.
Διευκρινίζεται ότι, πριν την αγορά οποιουδήποτε από τα παρακάτω προϊόντα
από το ΕΚΒΥ, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει: α) Φορολογική ενημερότητα,
β) Ασφαλιστική ενημερότητα και γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νομικά
υπεύθυνου της εταιρίας ή του καταστήματος εμπορίας.
9.
Ειδικά για προϊόντα λογισμικού, διευκρινίζεται ότι το ΕΚΒΥ είναι κοινωφελές μη
κερδοσκοπικό ίδρυμα και κατά συνέπεια δικαιούται των σχετικών εκπτώσεων που
παρέχουν εταιρίες λογισμικών σε τέτοια ιδρύματα.
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