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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

 

Ο Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (ΔΛΚΔ) ηνπ Τερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο 

Αζήλαο, ζύκθσλα κε ηνλ Οδεγό Φξεκαηνδόηεζήο ηνπ θαη ζύκθσλα κε ην αξηζκ. πξση. ΔΛΚΔ 7626 

(28/09/2017) (ΑΓΑΜ 17REQ002029627 2017-10-03), εγθεθξηκέλν πξσηνγελέο αίηεκα δαπάλεο, πξνβαίλεη 

ζε πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, πξνϋπνινγηζκνύ έμη ρηιηάδεο 

δηαθόζηα  επξώ #6.200,00,00€#, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

ΠΜΣ κε ηίηιν « Παηδαγσγηθά κέζσ Καηλνηόκσλ Πξνζεγγίζεσλ, Σερλνινγίεο θαη εθπαίδεπζε» κε 

θσδηθό Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ 80416, ζύκθσλα κε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: 

Η Πξόζθιεζε δηαξζξώλεηαη σο εμήο: 

ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

Α/Α ΔΙΓΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Κάκεξα 

ηειεδηαζθέςεσλ 

Γσλία ζέαζεο (>= 90 κνίξεο) κε δπλαηόηεηα 

πεξηζηξνθήο γύξν από ηνλ άμνλά ηεο, 

πςειήο αλάιπζεο 

1 

2 Βάζε θάκεξαο Τξίπνδν θάκεξαο κε ειάρηζην ύςνο 50 

εθαηνζηά 
1 

3 Φνξεηή Κάξηα 

Ήρνπ 

Σύλδεζε USB κε εηζαγσγή κηθξνθώλνπ 

3.5mmaudiojack/ έμνδν αθνπζηηθώλ – 

ερείσλ 3.5mmaudiojack 

1 

4 Σεη αζύξκαηνπ 

κηθξνθώλνπ πέηνπ 

Αζύξκαην κηθξόθσλν πέηνπ γηα νκηιίεο κε 

πνκπό θαη δέθηε 
1 

5 Σεη αζύξκαηνπ 

κηθξνθώλνπ ρεηξόο 

Αζύξκαην κηθξόθσλν ρεηξόο κε δέθηε γηα 

νκηιίεο 
1 
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6 Μεηαηξνπέαο HDMI 

ζε VGA 

Μεηαηξνπέαο HDMI ζε VGA 
1 

7 Καιώδην HDMI Μήθνπο 5 κέηξσλ - εληζρπκέλν 1 

8 Καιώδην Ήρνπ Μήθνπο 5 κέηξσλ 3,5mmαξζεληθό jack ζε 

3,5mm αξζεληθό jack 
1 

9 1os Φνξεηόο Η/Υ Δπεμεξγαζηήο: Intel i7 

Μλήκε RAM: ηνπιάρηζηνλ 8GB 

Σθιεξόο Γίζθνο: ηνπιάρηζηνλ 1TB ή/θαη 

ηνπιάρηζηνλ 256GBSDD 

Κάξηα Γξαθηθώλ: ηνπιάρηζηνλNVidia 940ΜΦ 

Οζόλε: 15 ΊληζεοFHD 

Κάκεξα: Τνπιάρηζηνλ 720p κε κηθξόθσλν 

Υπνζηήξημε Bluetooth 

Λνγηζκηθό Windows 10 

1 

10 2os Φνξεηόο Η/Υ Δπεμεξγαζηήο: Intel i7 – 7700HQ 

Μλήκε RAM: ηνπιάρηζηνλ 8GB 

Σθιεξόο Γίζθνο: ηνπιάρηζηνλ 1TB ή/θαη 

ηνπιάρηζηνλ 128GBSDD 

Κάξηα Γξαθηθώλ: ηνπιάρηζηνλ 

NVidiaGTX1050 

Οζόλε: 15 ΊληζεοUHD 

Λνγηζκηθό Windows 10 

1 

11 Αζύξκαην Πνληίθη 

Η/Υ 

Αζύξκαην πνληίθη Η/Υ 
2 

12 Τζάληα κεηαθνξάο 

γηα θνξεηό Η/Υ 

Τζάληα κεηαθνξάο γηα θνξεηό Η/Υ 

κεγέζνπο 15,6 ηληζώλ 
1 

  

 

 

Γίλνληαη δεθηέο κόλν νη πξνζθνξέο πνπ αθνξνύλ ζην ζύλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδώλ. Γελ 

γίλνληαη δεθηέο, θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ αθνξνύλ ζε κέξνο ησλ 

δεηνπκέλσλ εηδώλ.  

Τν ζπλνιηθό πνζό ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 6.200,00€, (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη 

όισλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ). 
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Η αλάζεζε ζα γίλεη ζηελ εηαηξεία κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

πνπ πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο βάζεη ηηκήο.  

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ ζα πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπο λα 

επηζπλάπηνπλ ππεύζπλε δήισζε ππνγεγξακκέλε από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν, ζύκθσλα κε ην 

ππόδεηγκα πνπ αθνινπζεί. 

 Ο Οηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ζα επηιεγεί πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ΤΜΒΑΗ, είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από 

δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ* (Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ 

πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο , ββ) ζηηο 

πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ) 

β. Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα* 

 γ. Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα* (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 

  

Οη ελδηαθεξόκελνη πξνκεζεπηέο κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε εζώθιεηζην θάθειν 

ζηε Γξακκαηεία ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ Κνλδπιίσλ θαη Έξεπλαο ηνπ Τ.Δ.Ι. Αζήλαο, Αγ.Σππξίδσλνο θαη 

Μήινπ 1, T.K.: 12243, Αηγάιεσ,2
νο

 όξνθνο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 09/10/2017 θαη ώξα 11:00 π.κ .θαη ε 

αμηνιόγεζε ζα γίλεη επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εηδώλ.  

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζην εμσηεξηθό ηνπ θαθέινπ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ 

θαη ε εκεξνκελία ηεο πξόζθιεζεο ζηελ νπνία απεπζύλεηαη ε πξνζθνξά. 

 

 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ θα Παπαγεσξγίνπ 

 e-mail: cecedutech@teiath.gr  , ηειέθσλν : 210-5385373 

 

Η παξνύζα αλαθνίλσζε είλαη δεκνζηεπκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζεο θαη Δξεπλώλ 

ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο http://www.teiath.gr/eee/articles.php?mid=1733&lang=el. 

 

*Σηελ θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα θαζώο θαη ζην απόζπαζκα πνηληθνύ 

κεηξώνπ, ε αηηηνινγία έθδνζεο όπνπ δεηείηαη ζα είλαη «ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό». 

 

 

Η Δπηζηεκνληθά Τπεύζπλε ηνπ Έξγνπ 

 

Παπαγεσξγίνπ Δπζηαζία 
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