
 

 

 

  

 

                             

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                      Βέροια 07-08-2020 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ                   Αρ. πρωτ.: 314 

ΕΛΛΗΣ 8 TK 59132  

Α.Φ.Μ. 090096898  

Πληροφορίες : Αντώνης Γκαλίτσιος  

Τηλέφωνο : 23310-24494 & Fax 23310-24600  

Email info@libver.gr   

    

                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ 

Προϋπολογισμός: 5.500 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%   

Είδος διαγωνισμού: απευθείας ανάθεση   

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή   

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: 11/08/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

Έξοδα μεταφοράς 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 ΙΒΑΝ για την 

αποπληρωμή των τιμολογίων.  
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Η Δ.Κ.Β. Βέροιας στο πλαίσιο κάλυψης των λειτουργικών  αναγκών των δύο (2) Κινητών Μονάδων 

που διαθέτει,  πρέπει να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού  που θα  περιλαμβάνει:  

2 συσκευές ψηφιοποίησης βιβλίων, 2 συσκευές ψηφιοποίησης εγγράφων και 2 laptop. Ο εξοπλισμός 

θα αγοραστεί με σκοπό την καταγραφή και ψηφιοποίηση  αρχείων και συλλογών σε σχολεία, 

κοινότητες, πολιτιστικούς συλλόγους κλπ. τοπικού ενδιαφέροντος που θα βοηθήσει στη διατήρηση 

και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. 

 

Προδιαγραφές 

H/Y Laptop X 2 

Επεξεργαστής  i7-1065G7 

Οθόνη 14” IPS (1920X1080) touch 

RAM 16 GB DDR4-3200 SDRAM 

HDD 1TB SSD NVME 

OS Windows 10 (64bit) 

Εγγύηση 1 έτος 

 

Σαρωτής βιβλίων Χ2 

Υποστήριξη 

μεγεθών 

A3(landscape), A4, A5, A6, B4, B5, B6, post card, business card, 

double letter (landscape), letter, legal (landscape). 

Είδος  Flat , Overhead system, simplex scanning 

Ταχύτητα 3 sec/page 

Scanning modes Colour, Greyscale, Monochrome, Automatic 

Image sensor Lens reduction optics / Colour CCD x 1 

Optical resolution Horizontal scanning: 285 to 218 dpi / Vertical scanning: 283 to 

152 dpi 

Εγγύηση  1 έτος 
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Σαρωτής Εγγράφων Χ2 

Scanner type ADF (Automatic Document Feeder) / Manual Feed, 

Duplex 

Scanning modes Scanning colour mode 

Image sensor Colour CIS x 2 (Front x 1, Back x 1) 

Light source 3 Colour LED (Red/Green/Blue) 

Optical resolution 600 dp 

Scanning speed (A4 

portrait) 

Simplex / Duplex: 30 ppm / 60 ipm 

Document size A3, B4, 279 x 432 mm (11 x 17 in.) 

ADF capacity 50 sheets (A4, 80 g/m2 or 20 lb) 

Εγγύηση   1 έτος 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

1. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία είναι 

υποχρεωμένοι να προσκομίσουν:  

• Νομιμοποιητικά έγγραφα 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)  

• Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  που  αφορά  αα)  στις 

 περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.), 

 ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,   

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  γγ) στις περιπτώσεις των 

συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

• Αποδεικτικό ασφαλιστικής 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 έγγραφη 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@libver.gr  το αργότερο μέχρι την Τρίτη 11/08/2020 και ώρα 11:00 , στην οποία 

θα αναφέρονται:  

• Η οικονομική προσφορά   

• Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αναφέρονται ανωτέρω   

 

  Ο Διευθυντής της Δ.Κ.Β. Βέροιας  

  

Αντώνης Γκαλίτσιος  

 

*Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης   

ΑΔΑ: Ω0ΣΧ46ΨΖΥΥ-ΦΥ5


		2020-08-07T09:51:29+0300
	Athens




