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Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 
 
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 
120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας 
δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptop) για το 2

ο
 Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας και ενός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή για το 3
ο
 Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή. 

 
Συγκεκριμένα : 
Θα γίνει προμήθεια δύο  φορητών υπολογιστών με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά : 
- CPU Intel Core i5 7200 
- Ελάχιστη μνήμη RAM 4GB 
- Ελάχιστη χωρητικότητα 500GB 
- Οθόνη έως 17’’ και κάρτα γραφικών που να υποστηρίζει ανάλυση Full HD (1980x1024) 
- Θύρες εξόδου VGA, HDMI 
- Θύρα εισόδου firewire για ψηφιοποίηση video 
- Κάρτα ήχου 
- Κάρτα δικτύου 
- Κάρτα ασύρματου δικτύου 
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 ή 10 (64 bit) στην Ελληνική έκδοση  

 
Θα γίνει προμήθεια μίας κεντρικής μονάδας υπολογιστή με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 
- Επεξεργαστής: >  I3 3GHz 
- Κεντρική μνήμη: >  DDR – 3 
- Μέγεθος κεντρικής μνήμης >  4 GB 
- Μονάδα σκληρού δίσκου (πλήθος) 1TB  
- Χωρητικότητα σκληρού  >  500 GB 
- Οπτικό DVD/RW 
- Κάρτα γραφικών  τουλάχιστον 1GB μνήμη 
- Κάρτα ήχου  Ναι 
- Κάρτα ασύρματου δικτύου  Ναι 10/100/1000 
- Τροφοδοτικό ισχύς  >  450 W 
- Λειτουργικό σύστημα  Microsoft Windows 7 ή 10 (64 bit) στην Ελληνική έκδοση  
 
Θα γίνει προμήθεια μίας οθόνης υπολογιστή με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά : 
- Μέγεθος οθόνης (διαγώνια) : ~ 18,5’’ 
- Τύπος: LED 
- Ανάλυση: ~ 1366 Χ 768 
- Φωτεινότητα: ~ 200 cd/m2  
- Χρόνος απόκρισης: >  5 msec 
Θα γίνει προμήθεια ενός πληκτρολογίου. 
 

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εγκεκριμένες προδιαγραφές. 
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Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης, 
μεταφοράς και παράδοσης των προς προμήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα 
προκληθεί από υπαιτιότητά του στα υλικά και μέχρι την παράδοση. 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 2.100,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
Καταλυτική ημερομηνία 13/2/2017  
 
Οι προσφορές θα πρέπει είτε να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) 
είτε να αποσταλούν μέχρι την καταλυτική ημερομηνία στο emai: protovathmia_se@kifissia.gr 
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

  ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 
 
 
 
 


