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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ    

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Προμήθεια Προμήθεια Προμήθεια     λοιπού λοιπού λοιπού λοιπού μηχανογραφικμηχανογραφικμηχανογραφικμηχανογραφικooooύύύύ    

εξοπλισμούεξοπλισμούεξοπλισμούεξοπλισμού ( ( ( (hardwarehardwarehardwarehardware))))    για για για για την την την την προώθησηπροώθησηπροώθησηπροώθηση  των αποτελεσμάτων   των αποτελεσμάτων   των αποτελεσμάτων   των αποτελεσμάτων του προγράμματος του προγράμματος του προγράμματος του προγράμματος 

EEEE2222STORMEDSTORMEDSTORMEDSTORMED μέσω προωθητικών ενεργειών μέσω προωθητικών ενεργειών μέσω προωθητικών ενεργειών μέσω προωθητικών ενεργειών» για τις ανάγκες » για τις ανάγκες » για τις ανάγκες » για τις ανάγκες του προγράμματος του προγράμματος του προγράμματος του προγράμματος 

E2STORMED «Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στονE2STORMED «Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στονE2STORMED «Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στονE2STORMED «Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης  Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης  Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης  Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης 

Καινοτόμων Πρακτικών στη ∆ιαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες ΜεσογειακέςΚαινοτόμων Πρακτικών στη ∆ιαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες ΜεσογειακέςΚαινοτόμων Πρακτικών στη ∆ιαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες ΜεσογειακέςΚαινοτόμων Πρακτικών στη ∆ιαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές    

Πόλεις»Πόλεις»Πόλεις»Πόλεις»....    

    

Ο ∆ήμος Χερσονήσου, σύμφωνα με την απόφ. Αριθμ. 183/2015 της Οικονομικής Επιτροπής 

(Α∆Α ΩΝ56ΩΗΜ-ΦΜ3) θα προβεί στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με απ’ ευθείας 

ανάθεση για την «Προμήθεια  λοιπού μηχανογραφικΠρομήθεια  λοιπού μηχανογραφικΠρομήθεια  λοιπού μηχανογραφικΠρομήθεια  λοιπού μηχανογραφικooooύ εξοπλισμού (ύ εξοπλισμού (ύ εξοπλισμού (ύ εξοπλισμού (hardwarehardwarehardwarehardware) ) ) )  για την  για την  για την  για την 

προώθησηπροώθησηπροώθησηπροώθηση        των αποτελεσμάτων του προγράμματος των αποτελεσμάτων του προγράμματος των αποτελεσμάτων του προγράμματος των αποτελεσμάτων του προγράμματος EEEE2222STORMEDSTORMEDSTORMEDSTORMED μέσω προωθητικών  μέσω προωθητικών  μέσω προωθητικών  μέσω προωθητικών 

ενεργειών» για τις ανάγκες ενεργειών» για τις ανάγκες ενεργειών» για τις ανάγκες ενεργειών» για τις ανάγκες του προγράμματος E2STORMED «Βελτίωση της Ενεργειακήτου προγράμματος E2STORMED «Βελτίωση της Ενεργειακήτου προγράμματος E2STORMED «Βελτίωση της Ενεργειακήτου προγράμματος E2STORMED «Βελτίωση της Ενεργειακής ς ς ς 

Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη ∆ιαχείριση των Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη ∆ιαχείριση των Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη ∆ιαχείριση των Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη ∆ιαχείριση των 

Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις»Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις»Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις»Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις», προϋπολογισμού προϋπολογισμού προϋπολογισμού προϋπολογισμού 1.680,001.680,001.680,001.680,00,00,00,00,00    € (€ (€ (€ (συμπερ. συμπερ. συμπερ. συμπερ. 

ΦΠΑ), ΦΠΑ), ΦΠΑ), ΦΠΑ),  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν γραπτώς σφραγισμένες προσφορές.  

Τα είδη που θα προμηθευτεί ο ∆ήμος Χερσονήσου παρατίθενται στην παρακάτω Τεχνική 

Έκθεση: 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ    

Τίτλος : Προμήθεια  λοιπού μηχανογραφικΤίτλος : Προμήθεια  λοιπού μηχανογραφικΤίτλος : Προμήθεια  λοιπού μηχανογραφικΤίτλος : Προμήθεια  λοιπού μηχανογραφικooooύ εξοπλισμού (ύ εξοπλισμού (ύ εξοπλισμού (ύ εξοπλισμού (hardwarehardwarehardwarehardware) ) ) ) για την προώθηση    των των των των 

αποτελεσμάτων αποτελεσμάτων αποτελεσμάτων αποτελεσμάτων του προγράμματος του προγράμματος του προγράμματος του προγράμματος EEEE2222STORMEDSTORMEDSTORMEDSTORMED        

Περιγραφή:Περιγραφή:Περιγραφή:Περιγραφή:    

    Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια  λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού, 

για τα σεμινάρια και τις σχετικές συναντήσεις / εκδηλώσεις, για την προώθηση των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος  EEEE2222STORMEDSTORMEDSTORMEDSTORMED. 
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Για την προώθησηπροώθησηπροώθησηπροώθηση    των αποτελεσμάτων των αποτελεσμάτων των αποτελεσμάτων των αποτελεσμάτων του προγράμματος του προγράμματος του προγράμματος του προγράμματος EEEE2222STORMEDSTORMEDSTORMEDSTORMED    μέσω μέσω μέσω μέσω 

προωθητικών ενεργειώνπροωθητικών ενεργειώνπροωθητικών ενεργειώνπροωθητικών ενεργειών του ∆ήμου Χερσονήσου είναι απαραίτητο να γίνει Προμήθεια  λοιπού Προμήθεια  λοιπού Προμήθεια  λοιπού Προμήθεια  λοιπού 

μηχανογραφικμηχανογραφικμηχανογραφικμηχανογραφικooooύύύύ εξοπλισμού εξοπλισμού εξοπλισμού εξοπλισμού ( ( ( (hardwarehardwarehardwarehardware)))). 

Συγκεκριμένα η προμήθεια θα αφορά τα παρακάτω είδη: 

 

Projector  …………………………………………………..…Projector  …………………………………………………..…Projector  …………………………………………………..…Projector  …………………………………………………..…………………………………………………………………………………………600,00ευρώ…600,00ευρώ…600,00ευρώ…600,00ευρώ    

ανάλυση  τουλάχιστον 1024x768 (XGA),  

λόγο αντίθεσης μεγαλύτερο ή ίσο  10000:1,  

υψηλά επίπεδα λευκού μεγαλύτερο ή ίσο 3.000 lumen και  

τεχνολογία μεγαλύτερο ή ίσο 3LCD για καθαρή εικόνα 

 

Βάση Οροφής Projector …………..………………………Βάση Οροφής Projector …………..………………………Βάση Οροφής Projector …………..………………………Βάση Οροφής Projector …………..…………………………………………..…………………..…………………..…………………....…....50,00 ευρώ..…....50,00 ευρώ..…....50,00 ευρώ..…....50,00 ευρώ 

Με δυνατότητα Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή & δυνατότητα 

ρύθμισης καθ' ύψος 

 

Καλώδιο HDMI (10Μ…………………………..…………Καλώδιο HDMI (10Μ…………………………..…………Καλώδιο HDMI (10Μ…………………………..…………Καλώδιο HDMI (10Μ…………………………..…………………………..………………..………………..………………..……………………....…80,00 ευρώ…80,00 ευρώ…80,00 ευρώ…80,00 ευρώ    

Για σύνδεση συσκευών HDMI με μήκος μεγαλύτερο ή ίσο  10m  

 

Καλώδιο Καλώδιο Καλώδιο Καλώδιο VGAVGAVGAVGA    GoldGoldGoldGold (15 (15 (15 (15MMMM,,,,FFFF2222NNNN028028028028BBBB15151515MMMM----GLDGLDGLDGLD) ……………) ……………) ……………) …………………………….……………….……………….……………….....…....…....…....….....50,00 ευρώ.50,00 ευρώ.50,00 ευρώ.50,00 ευρώ    

με μήκος μεγαλύτερο ή ίσο 15m 

 

ΤΤΤΤabletabletabletablet 10.0’’ (2 τεμάχια *300,00 ευρώ) ……………………… 10.0’’ (2 τεμάχια *300,00 ευρώ) ……………………… 10.0’’ (2 τεμάχια *300,00 ευρώ) ……………………… 10.0’’ (2 τεμάχια *300,00 ευρώ) ……………………………………….……………….……………….……………….…………...........600,00 ευρώ  ...600,00 ευρώ  ...600,00 ευρώ  ...600,00 ευρώ      

Μνήμη μεγαλύτερη ή ίση    16GB, Λευκού χρώματος  

CPU μεγαλύτερο ή ίσο  1.20 GHz 

 

Ψηφιακή Ψηφιακή Ψηφιακή Ψηφιακή VideoVideoVideoVideo    CameraCameraCameraCamera ....................................................... ....................................................... ....................................................... .....................................................................................................................................................................................300,00 ......300,00 ......300,00 ......300,00 ευρώευρώευρώευρώ    

Μέσο εγγραφής Εσωτερική μνήμη Flash, SD/SDHC 

Σύστημα Ήχου Στερεοφωνικός ήχος Dolby Digital 2 καν., Dolby Digital Stereo Creator 

Φακός Carl Zeiss Vario-Tessar 

Οπτικό Ζουμ 27x 

Ψηφιακό Ζουμ 320x 

  

Φορμά αρχείων βίντεο MPEG4-AVC/H.264 AVCHD συμβατή με έκδ.2.0 STD:MPEG2-PS 

Φορμά αρχείου εικόνας JPEG  

Ευαισθησία φωτός  6 ansi lumens  

Λήψη φωτογραφιών  Υποστηρίζεται  

Εξόδοι    hdmi, usb  

Συμβατότητα με Κάρτα Μνήμης MicroSD / MicroSDHC  

Τύπος Σύνδεσης στον Η/Υ USB  

Τύπος Μπαταρίας  Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες  
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Χρώμα    Μαύρο  

Συμπεριλαμβάνονται  Καλώδιο HDMI (micro),Καλώδιο υποστήριξης σύνδεσης USB 

Επιπλέον περιλαμβάνεται: Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, θήκη μεταφοράς, μνημη  SD/SDHC 

τουλάχιστον 16Gb και τρίποδο λήψης ύψους τουλάχιστον 1,5m .  
 

 

Γενικό σύνολο ………………………………………………………….1.680,00 ευρώ 

 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 1.1.1.1.686868680000,00,00,00,00 ευρώ με το ΦΠΑ και η 

πίστωση προβλέπεται ότι θα προέλθει από χρηματοδότηση του προγράμματος EEEE2222STORMEDSTORMEDSTORMEDSTORMED.... 

 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές έως 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015  ημέρα ΠέμπτηΠέμπτηΠέμπτηΠέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.15:00 μ.μ.15:00 μ.μ.15:00 μ.μ. στην έδρα 

του ∆ήμου Χερσονήσου στις  Γούρνες και πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα είδη που 

αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση. Πληροφορίες δίνονται και τηλεφωνικά στο 2813 404 635 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν: 

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων. 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής 

Έκθεσης 

 

Επιπλέον ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η παρούσα προμήθεια είναι 

υποχρεωμένος πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης ίσης με το 2% της συμβατικής αξίας άνευ ΦΠΑ. 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 1.1.1.1.686868680000,00,00,00,00 ευρώ με το ΦΠΑ και η 

πίστωση προβλέπεται ότι θα προέλθει από χρηματοδότηση του προγράμματος EEEE2222STORMEDSTORMEDSTORMEDSTORMED.... 

 

    

            Γούρνες  Γούρνες  Γούρνες  Γούρνες  06/05/201506/05/201506/05/201506/05/2015    

                           

Με εντολή ∆ημάρχου 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

 

Πλευράκης Εμμανουήλ 

 

                                 


