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ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΜΗΣ 8 ΤΚ 59132

Α.Φ.Μ.090096898

Πληροφορίες : Αντώνης Γκαλίτσιος

Τηλέφωνο : 23310-24494 & Faχ 23310-24600

EmaiI info@libver.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Βέροια 11-01-2020

Αρ. πρωτ.: 211

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚTVAKHΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Κ.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ

Προϋπολογισμός: 8.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Είδος διαγωνισμού: απευθείας ανάθεση

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσΦοράς: 21/07/2020 και ώρα 12:00 Π.μ.

Έξοδα μεταφοράτ και τοποθέτησης: θα βαρύνουν τον προμηθευτή και ανάδοχο του έργου .

Τα τιμολόγια θα κόβονται στα στοιχεία της βιβλιοθήκης.

Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και υποχρεούται να προσκομίσει στη

Βιβλιοθήκη αριθμό λογαριασμού Τράπεζας και Ι ΒΑΝ για την αποπληρωμή των τιμολογίων.

Στο πλαίσιο κάλυψης των λειτουργικών της αναγκών, η υπηρεσία μας πρέπει να προβεί στην Αναβάθμιση

της Δικτυακής της Εγκατάστασης. Πιο αναλυτικά: Το έργο αφορά εγκατάσταση Rack. Το rack είναι ένα

επιτοίχιο μεταλλικό ντουλάπι που Φιλοξενεί τον παθητικό (patch panel, patch cords, καλώδια) και ενεργό

τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (hub, router, modem) της Βιβλιοθήκης. Σε αυτό επίσης θα τοποθετηθούν οι

servers της βιβλιοθήκης και όλος ο δικτυακός εξοπλισμός εξασΦαλίζOVΤαςτην ασφάλειατου εξοπλισμού από

μη εξουσιοδοτημένηχρήση και την δομημένη καλωδίωση. Επίσης θα εξασΦαλιστείη ανάγκη εξαερισμού και

Ψύξης των συσκευών. Τέλος για εγκατάσταση UPS για την Αδιάλειπτη Παροχή Ενέργειας .
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ

IΝΤΕιΙIΝΕΤ 713269 19" 42U/600X1000MM 1

Powertech ΡΤ-WP30000L 2

ΤΡ-ΙΙΝΚ Τ2600G-52ΤS ν3 3

LANBERG 24-PORΤ (ΑΤ.61υ 19" PAΤCH ΡΑΝΕι 6

Conteg ραφι βαθους45cm 1υ 6

RKS-3611ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΟΘΟΝΗΣ έως 23" 1

53997 OVERVOLΤAGEPOWERSTRIP FOR RACK 19" 10

Lande Σετ ανεμιστήρα Χ4, με θερμοστάτη για server 1

Φωτιστικό ερμαρίου 8W 230ν 1

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝον 2

ΤΡ-ΙΙΝΚ ΤΙ-ΡΑ8030ΡΚIΤ ν2 2

Ubiquiti UteBeam ACGen2 2

HIΚVISION ΙΡ (ΑΜ 1

Powertech-On-Une-3000VA 1

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία είναι υποχρεωμένοι να

προσκομίσουν:

• Νομιμοποιητικά ένγραφα της εταιρείας από τα οποία να προκύπτουν οι διαχειριστές της

οι οποίοι είναι υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου για τον έλεγχο των λόγων

αποκλεισμού(ΣύμΦωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 80 και τις διατάξεις της

παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/16)

περιορισμένης ευθύνης

• Απόσπασμα ποινικού

εταιρειών

μητρώου που αφορά αα)

(Ε .Π.Ε.) ,

στις περιmώσεις

ιδιωτικών

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε .Ε .), τους

διαχειριστές,

ββ) στις περιmώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε .), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιmώσεις των συνεταιρισμών τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.



•

•

Αποδεικτικό ασφαλιστικήι; ενημερότητας

Αποδεικτικό Φορολογικής ενημερότητας
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Αναπροσαρμογή της τιμής δεν

επιτρέπεται κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

2. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να

αναθέτει, μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του

αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, αν αυτό δεν προβλέπεται

ρητά στη διακήρυξη, χωρίς την προηγούμενη έννραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

3. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών και η εκτέλεση της σύμβασης

διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα ανακύψει κατά τη διενέργεια της

διαδικασίας και την εκτέλεση της σύμβασης υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων

της Βέροιας.

Παρακαλούμε να μας στείλετε την προσΦορά σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

info@lίbver.gr το αργότερο μέχρι την Τρίτη 21/07/2020 και ώρα 12:00 , στην οποία θα

αναΦέρovται:

•

•

Η οικονομική προσΦορά

Τα νομιμοποιητικά έΥΥραφα που αναΦέΡOVΤαι ανωτέρω

Αντώνης Γκ~'f~Ψ:}~~~

*Η παρουσα πρόσκληση {Jaαναρτη{Jεί στην ιστοσελίδα της θιθλιo{Jήκης


