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Σέρρες, 16/09/2022 

Αρ. Πρωτ: 7820 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  για την προμήθεια 

φορητού υπολογιστή (laptop) και προβολέα (projector) στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης D4.2.1  - 

για το έργο με τίτλο «Bike Cities Network for bikes , e-bikes, etc.» και ακρωνύμιο «BIKE CITIES» με 

κωδικό ΟΠΣ 5055469  που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα “INTERREG IPA CROSS-BORDER 

COOPERATION PROGRAMME “GREECE - REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020” 

 
Ο Πρόεδρος του  ΚΔΒΜ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το Νόμο 4782/2021 - ΦΕΚ Α 36/9.3.2021  για Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών 
υπηρεσιών και τις τροποποιήσεις του Νόμου 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

3. Τον κανονισμό ανάθεσης υπηρεσιών, μελετών, έργων και προμηθειών του Κ.Δ.Β.Μ. 

4. Την απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Δ.Β.Μ. υπ’ αριθμόν 8/12-8-2022 έγκρισης της  ανάδειξης αναδόχου για την 
προμήθεια φορητού υπολογιστή (laptop) και προβολέα (projector) στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 
D4.2.1  - για το έργο με τίτλο «Bike Cities Network for bikes , e-bikes, etc.» και ακρωνύμιο «BIKE CITIES» με 
κωδικό ΟΠΣ 5055469  που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα “INTERREG IPA CROSS-BORDER 
COOPERATION PROGRAMME “GREECE - REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020” 

5. Την υπογεγραμμένη Σύμβαση (Subsidy Contract), μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας / Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής 
Συνεργασίας Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό 
πρόγραμμα «GREECE-REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020» και του Δήμου Σερρών ως επικεφαλής 
εταίρος του έργου, για την χρηματοδότηση του έργου  

6. Το υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ των εταίρων για την υλοποίηση του έργου 

 

Προσκαλεί  

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά που αφορά την προμήθεια φορητού 

υπολογιστή (laptop) και προβολέα (projector), συνολικού προϋπολογισμού 1.300,00€ (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α 24% και των μεταφορικών) , 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
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Οι προσφορές θα κατατίθενται στη κεντρική δομή του Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ. στο τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες μέχρι την 

23/9/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., και θα ανοιχθούν στις  28/09/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 

πμ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

 

Αντικείμενο CPV : 

30000000-9  Μηχανήματα γραφείου και  Υπολογιστές 

38652110-4  Προβολείς διαφανειών 

 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια φορητού υπολογιστή (laptop) και προβολέα (projector) στο πλαίσιο 

υλοποίησης της δράσης D4.2.1  - για το έργο με τίτλο «Bike Cities Network for bikes , e-bikes, etc.» και ακρωνύμιο 

«BIKE CITIES» με κωδικό ΟΠΣ 5055469  που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα “INTERREG IPA CROSS-

BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE - REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020” φορητού 

υπολογιστή (laptop) και προβολέα (projector) , με τα κάτωθι ελάχιστα χαρακτηριστικά : 

 

1 Φορητός Υπολογιστής - Laptop 
Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ Τιμή με ΦΠΑ 

Επεξεργαστής 
(CPU) 

Κατασκευαστής     Intel 

Οικογένεια             Core i5 

Συχνότητα       2,4 GHz 

Γενιά    Tiger Lake (11th Gen) 

564,52 135,48 700,00 € 

Οθόνη 

IPS Panel                   Ναι 

Διαγώνιος                15,6 " 

Δυνατότητες           Full HD 

Ανάλυση           1920x1080 

Μνήμη RAM 
Χωρητικότητα Μνήμης         12 GB 

Τύπος RAM                    DDR4 

Κάρτα Γραφικών 

Κατασκευαστής                  Intel 

Μοντέλο           Iris Xe Graphics 

Shared Μνήμη                    Ναι 

Σκληρός Δίσκος 
Τύπος Σκληρού                SSD 

Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου       512 GB 

Μέσα Ανάγνωσης Card Reader                  Ναι 

Συνδεσιμότητα 
Συνδέσεις                   Bluetooth, HDMI, USB 3.0, 

USB-C, Wi-Fi 

Λογισμικό Λειτουργικό Σύστημα        Windows 10 Home 
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1 Προβολέας (Projector) 
Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ Τιμή με ΦΠΑ 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

              Tεχνολογία Προβολής      LCD 

              Μέγεθος Εικόνας       30 - 300 " 

Φυσική Ανάλυση (Native Resolution)  1024 x 768 

         Μέγιστη Ανάλυση      1024 x 768 

            Φωτεινότητα  3500 Ansi Lumens 

                    Αντίθεση    15000 :1 

                 Ισχύς Λάμπας   210 W 

Διάρκεια Ζωής Λάμπας (Μέγιστη)     12000 hrs 

483,87 116,13 600,00 € 

Συνδεσιμότητα 
Analog Audio, Component Video, Composite 

Video, HDMI, RS-232, USB, VGA 

ΣΥΝΟΛΟ 1.048,39 251,61 1.300,00 

 

 

*Στην τιμή  περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24% και το κόστος αποστολής.   

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς που νόμιμα ασχολούνται με την προμήθεια αντίστοιχων με 

το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης προμηθειών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές  και 

είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια. 

 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς, καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι και την Παρασκευή , 

23/09/2022  και ώρα 11:00 π.μ.  (έξι ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών στο ΚΗΜΔΗΣ), στην διεύθυνση Τέρμα Ομονοίας, Κτήριο Κ.Δ.Β.Μ. Τ.Κ. 62100, Σέρρες. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται 

υπόψη κατά την αξιολόγηση. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη,  28/09/2022  και ώρα 10:00 π.μ. στο Κτίριο του  Κ.Δ.Β.Μ.  

στην Τέρμα Ομονοίας, Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 62100, Σέρρες, ενώπιον της Επιτροπής 

διενέργειας Διαγωνισμού. 

Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για  ενενήντα (90) ημερολογιακές μέρες από την επομένη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην 

Ελληνική γλώσσα. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί μέρους, 

ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και την Τεχνική προσφορά, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. 

2) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του 

υποψηφίου Αναδόχου. 

Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι δύο επί μέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις: 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ : Κ.Δ.Β.Μ.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 

Δ/νση: Τέρμα Ομονοίας, Κτήριο Κ.Δ.Β.Μ. 

Τ.Κ. 62100, Σέρρες 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (LAPTOP) ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΑ (PROJECTOR)   ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ D4.2.1  - ΓΙΑ    
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «BIKE CITIES NETWORK FOR BIKES , E-BIKES, ETC.» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «BIKE CITIES» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 

5055469  ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION 
PROGRAMME  “GREECE - REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020” 

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  23 / 9 /2022 ΗΜΕΡΑ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η .  ΚΑΙ ΩΡΑ 

11.00  π.μ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  :  28/9 / 2022 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00  π.μ. 

 
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

 

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

5.1 Περιεχόμενα «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με τη προσφορά τους: 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 
αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν, χωρίς 
θεώρηση του γνησίου υπογραφής, η οποία θα φέρει ως ημερομηνία, την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 
και να δηλώνεται: 

 Ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 

 Δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 73 (παρ. 1,2 & 4) και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν 

 Ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, τις οποίες 
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

 Ότι η προσφορά τους ισχύει για 90 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών 
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 Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη 
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, εφόσον ζητηθεί: 1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό 
φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, 4) νομιμοποιητικά έγγραφα 
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης  

 

5.2 Περιεχόμενα «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς» 

Οικονομική Προσφορά για την εν λόγω Υπηρεσία βάσει του Υποδείγματος. Η οικονομική προσφορά του 
υποψηφίου αναδόχου, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να μην υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό που 
αναφέρει η παρούσα Πρόσκληση. 

Επιπλέον:  

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές, προσφορές που ξεπερνούν τον 
προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν 
υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον 
προσφέροντα.  

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. 

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν 
δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους 
αυτούς. 

Μετά από αίτημα της Αναθέτουσας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω 
διευκρινήσεων. 

 

6. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) μέρες από την επόμενη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

7. ΤΙΜΕΣ  

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται: 

 Η αξία των προσφερόμενων ειδών, σε ευρώ. 

 Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις.  
 

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ 

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, που 

αποτυπώνεται στη στήλη «Τιμή προσφοράς» του Υποδείγματος Οικονομικής Προσφοράς (Παράγραφος 10). Σε 

περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση 

μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν. 

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με 

τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση. 
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Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

AE . εφόσον η αξία της προμήθειας του Τμήματος που του ανατίθεται προ Φ.Π.Α. ξεπερνά τις 2.500,00 € (προ 

Φ.Π.Α.). 

Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί με έγγραφη ειδοποίηση να 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή εντός δέκα (10) ημερών τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. απόσπασμα ποινικού μητρώου των νομίμων εκπροσώπων του Αναδόχου -αναλόγως με την νομική μορφή των 

όπως για τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε, για Διαχειριστές Ε.Π.Ε., για τον Πρόεδρο, Δ/νων 

Σύμβουλο και τα μέλη Δ.Σ. για Α.Ε., σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου για τους νόμιμους εκπρόσωπους 

τους).  

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν 

εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική 

ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. Η ημερομηνία έκδοσης 

κάθε δικαιολογητικού της παρούσας περίπτωσης πρέπει να αναφέρει χρονικό διάστημα ισχύος τέτοιο ώστε να 

καλύπτεται η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 

3. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως πιστοποιητικό / βεβαίωση εγγραφής 

επιμελητηρίου, πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών και ισχύουσας εκπροσώπησης στο ΓΕ.ΜΗ, καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη 

νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες 

οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 

διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

9. ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος του έργου του αναδόχου θα καταβληθεί σύμφωνα με την οικονομική 

προσφορά του, τμηματικά με την παράδοση κάθε παραδοτέου, έπειτα από την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών /δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και την 

σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής 

της Σύμβασης. 
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10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς για το έργο 
προμήθειας φορητού υπολογιστή (laptop) και προβολέα (projector) στο πλαίσιο του έργου «BIKE CITIES»  

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

1 Φορητός Υπολογιστής - Laptop 
Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ Τιμή με ΦΠΑ 

Επεξεργαστής 
(CPU) 

Κατασκευαστής     Intel 

Οικογένεια             Core i5 

Συχνότητα       2,4 GHz 

Γενιά    Tiger Lake (11th Gen) 

564,52 135,48 700,00 € 

Οθόνη 

IPS Panel                   Ναι 

Διαγώνιος                15,6 " 

Δυνατότητες           Full HD 

Ανάλυση           1920x1080 

Μνήμη RAM 
Χωρητικότητα Μνήμης         12 GB 

Τύπος RAM                    DDR4 

Κάρτα Γραφικών 

Κατασκευαστής                  Intel 

Μοντέλο           Iris Xe Graphics 

Shared Μνήμη                    Ναι 

Σκληρός Δίσκος 
Τύπος Σκληρού                SSD 

Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου       512 GB 

Μέσα Ανάγνωσης Card Reader                  Ναι 

Συνδεσιμότητα 
Συνδέσεις                   Bluetooth, HDMI, USB 3.0, 

USB-C, Wi-Fi 

Λογισμικό Λειτουργικό Σύστημα        Windows 10 Home 

1 Προβολέας (Projector) 
Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ Τιμή με ΦΠΑ 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

              Tεχνολογία Προβολής      LCD 

              Μέγεθος Εικόνας       30 - 300 " 

Φυσική Ανάλυση (Native Resolution)  1024 x 768 

         Μέγιστη Ανάλυση      1024 x 768 

            Φωτεινότητα  3500 Ansi Lumens 

                    Αντίθεση    15000 :1 

                 Ισχύς Λάμπας   210 W 

Διάρκεια Ζωής Λάμπας (Μέγιστη)     12000 hrs 

483,87 116,13 600,00 € 

Συνδεσιμότητα 
Analog Audio, Component Video, Composite 

Video, HDMI, RS-232, USB, VGA 
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ΣΥΝΟΛΟ 1.048,39 251,61 1.300,00 

 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
1 Φορητός Υπολογιστής - Laptop Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ ΦΠΑ Τιμή με ΦΠΑ 

Επεξεργαστής 
(CPU) 

 

   

Οθόνη 

 

Μνήμη RAM 
 

Κάρτα Γραφικών 
 

Σκληρός Δίσκος 

 

Μέσα Ανάγνωσης  

Συνδεσιμότητα 
 

Λογισμικό 
 

1 Προβολέας (Projector) Τιμή χωρίς 
ΦΠΑ ΦΠΑ Τιμή με ΦΠΑ 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

 

   

Συνδεσιμότητα  

ΣΥΝΟΛΟ    

 
 
 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ.  

Παναγιώτης Σπυρόπουλος 

 


