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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

Η Δ/νση Δασών Δράμας, στα πλαίσια υλοποίησης των εργασιών επικαιροποίησης, θεώρησης, 

ανάρτησης έως και την κύρωση Δασικών Χαρτών, προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την προμήθεια του παρακάτω ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου: 

1. Έναν (1) επιτραπέζιο ηλεκτρονικό υπολογιστή 

2. Δύο (2) οθόνες 

3. Ένα (1) διακομιστή διαδικτυακού αποθηκευτικού χώρου 

4. Ένα (1) σκληρό δίσκο 

Η τελική συνολική δαπάνη της προμήθειας να ανέλθει έως του ποσού των 2.100,00 Ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η δαπάνη της προμήθειας βαρύνει πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 

Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2016 Μέτρο 6 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ (ΕΠ.Ε.Α.) 

ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ».  

 
1. ΤΕXΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ  

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  

Τύπος: επιτραπέζιος σταθερός Η/Υ, κουτί: ΑΤΧ, 
Micro ATX με δύο ενσωματωμένους ανεμιστήρες, 
και θυρα USB 3.0 εμπρός τροφοδοτικό: 
τουλάχιστον 650W, επεξεργαστής: Intel Core i7-

6700 (3.40GHz) 8MB ή και ταχύτερος, 
λειτουργικό σύστημα: Windows 10 PRO GR 64-
bit, μνήμη: τουλάχιστον 16GB DDR4 1.600MHZ, 
κάρτα γραφικών: ανεξάρτητη τουλάχιστον 2GB 
DDR5 64BIT, σκληροί δίσκοι: ένας (1) 120GB 
τουλάχιστον SSD 2,5’’ SATA3 και ένας (1) HD 1ΤΒ 

3.5’’ SATA3, 7200rpm μητρική κάρτα: DDR4 
ATX, ή Micro ATX 1151, H110 τουλάχιστον με 4 
usb 2.0 και 2 usb 3.0 τουλάχιστον, οπτικά μέσα: 
ένα (1) DVD-RW 24X SATA BULK, ελληνικό 
πληκτρολόγιο, ποντίκι. 
εγγύηση (μήνες) ≥24. 
 

ΕΝΑ (1) 
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ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ  

ΟΘΟΝΗ  

Τύπος: οθόνη Η/Υ τύπου LED, διαστάσεις: 
23,8’’ διαγώνιος ή μεγαλύτερη, ανάλυση: 1920 x 
1080 ή μεγαλύτερη αντίθεση: 1.000:1, τύπος 
σύνδεσης: τουλάχιστον μία θύρα HDMI, τύπος 
κατασκευής του Panel: IPS 
εγγύηση (μήνες) ≥12. 

 

ΔΥΟ (2) 

ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ  

(NAS SERVER) 

Τύπος: διακομιστής διαδικτυακού αποθηκευτικού 
χώρου (NAS SERVER), επεξεργαστής: Intel 
Celeron τετραπύρηνος (1,60 GHz) ή μεγαλύτερος, 
μνήμη RAM: 4GB DDR3 ή μεγαλύτερη , θέσεις 
σκληρών δίσκων: 4 ή παραπάνω, 
υποστηριζόμενοι τύποι δίσκων: SSD, HDD, 
πρωτόκολλο επικοινωνίας: SATA III (6Gbit/s), 
συνδεσιμότητα: 4 θύρες Ethernet, HDMI, USB 
3.0, επιπλέον χαρακτηριστικά: hot-swappable 
hard drives, lcd οθόνη ενδείξεων 
εγγύηση (μήνες) ≥24. 
 

ΕΝΑ (1) 

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 

Τύπος: σκληρός δίσκος για χρήση σε NAS 
SERVER, χωρητικότητα: τουλάχιστον 3ΤΒ, 
μέγεθος: 3,5’’ 
εγγύηση (μήνες) ≥24. 
 

ΕΝΑ (1) 

 

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 

Δεκτοί θα γίνονται συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν έδρα εντός της  Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης αλλά και συμμετέχοντες με έδρα εκτός Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης αλλά με αντιπροσώπους στην Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση, γρήγορη και απρόσκοπτη ολοκλήρωση της 

προμήθειας αλλά και η οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη χρειαστεί κατά τη χρήση. 

 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές θα υποβληθούν εγγράφως, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο την Τρίτη 14 

Νοεμβρίου 2017, στις 10 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Δράμας- Αγίου Κωνσταντίνου 1, 

2ος όροφος, γρ. 203, 661 33 Δράμα. Η προσφερόμενη τιμή δεν θα συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α και θα 

είναι ανά είδος υλικού. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα φέρει την ένδειξη για πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου της 14ης Νοεμβρίου 

2017 και θα περιέχει εκτός από το έντυπο της προσφοράς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 

βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν και ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής 

τα οποία καθορίζονται με το άρθρο 75 του ίδιου Νόμου.  

Η  αξιολόγηση  των προσφορών θα γίνει αμέσως μετά την αποσφράγιση των φακέλων από 

αρμόδια επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει στα γραφεία της Δ/νσης Δασών,  με το σχετικό 
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πρακτικό να συντάσσεται υπέρ του συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη οικονομική 

προσφορά σε ευρώ, στο σύνολο της δαπάνης. 

Πληροφορίες:  κ. Ηλιάδου Σταυρούλα στο τηλ.2313309874. 

 

4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τριάντα (30) μέρες από την 

επομένη της υποβολής της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

προβλεπομένου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

5. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Η  παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει σε διάστημα δεκαπέντε ημερών από την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και η μεταφορά τους θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του 

αναδόχου.  

Η εκτέλεση των προμηθειών διακόπτεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση 

καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης, ή αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη 

προμήθειας των ειδών. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του 

έναντι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Επιπλέον, ο Προμηθευτής 

παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας Υπηρεσιών για 

οποιοδήποτε λόγο. 

 

6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ – για τουλάχιστον δώδεκα ημέρες, σύμφωνα με το 

άρθρο 121 του Ν. 4412/16- λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης Μητρώου 

(Α.Δ.Α.Μ), στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «Διαύγεια», λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό 

διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α) και στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσία, προς 

δημοσιοποίηση της διαδικασίας και ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

 
 

                                                                             
Ο Αναπληρωτής Δ/ντης Δασών Δράμας 

                                                                                                                
                                       
                                                                   
                                                                                                   Τσίγγης Ανδρέας 
                                                                                             Δασολόγος με Α΄βαθμό 
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