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Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 

 
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, 
γνωστοποιεί στους οικονοµικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προµήθειας ενός (1) διαδραστικού 
πίνακα για τις ανάγκες του 2ο ∆ηµοτικού Κηφισιάς και θα είναι σύµφωνα µε την παρακάτω περιγραφή: 
 
∆ιαδραστικός Πίνακας (ψηφιακή συσκευή αφής που συνδέεται µε ένα υπολογιστή και ένα προτζέκτορα) Ο προτζέκτορας 
προβάλει το οπτικό σήµα εξόδου του υπολογιστή στην επιφάνεια του πίνακα. 
• Ενεργή διαγώνιος < 80’’ 
• Ταυτόχρονη χρήση µε 2 έως 10 δάκτυλα 
• Μόνιµα πλήκτρα συντόµευσης < 14 
• Ανάλυση > 32.768 Χ 32768 pixels 
• Σύνδεση USB 
• Ειδικά επεξεργασµένη επιφάνεια υψηλής αντοχής όπου επιτυγχάνεται γραφή και µε µαρκαδόρο σε περίπτωση που δε 
• λειτουργεί ο Η/Υ 
• ∆υνατότητα λειτουργίας εάν γρατζουνιστεί ή χτυπηθεί η επιφάνεια 
• Καλώδιο USB ~ 5µ & classbook software 
• Συµβατό (λειτουργικό σύστηµα) µε Windows XP, Vista 7&8,MacOs 
• Εγγύηση τουλάχιστον τριών ετών.    
 
Τα προς προµήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, αναγνωρισµένων εργοστασίων που έχουν καλή φήµη στην 
Ελληνική αγορά και κατά τα λοιπά πρέπει να πληρούν τις εγκεκριµένες προδιαγραφές του Υπουργείου Εµπορίου. 
 
Ο/οι προµηθευτής/τες θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης, µεταφοράς, 
παράδοσης και τοποθέτησης των προς προµήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκληθεί από 
υπαιτιότητά του στα υλικά και µέχρι την παράδοση. 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την συνολική προµήθεια αυτή ανέρχεται στο ποσό των 1.750,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.  
 
Η καταλυτική ηµεροµηνία είναι 9/2/2018  
 
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 
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