18 Ιανουαρίου 2021
ΑΠ: 210118-1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - INNOPOLIS που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και
έχει παραρτήματα στην Κέρκυρα, στο Αίγιο και στη Σάμο, στα πλαίσια του έργου «GRALB
Experience Tourism – GET» ”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Interreg IPA CBC Greece – Albania 2014 – 2020» και έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Την από 1/10/2019 απόφαση της ΓΣ της INNOPOLIS σχετικά με την υλοποίηση του
εγκεκριμένου έργου του Προγράμματος INTERREG GREECE-ALBANIA με τίτλο:
«GRALB Experience Tourism – GET».
θα προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου,
σύμφωνα με τις εξής προδιαγραφές:
Είδος Προϊόντος

Τεμάχια

Τεχνικές Προδιαγραφές
(Κατ’ ελάχιστον)

Φορητός Η/Υ

1

Οθόνη: 15" Full HD
CPU: Intel i7 10ης Γενιάς
Ανεξάρτητη Κάρτα Γραφικών
Μνήμη RAM: 16 GB DDR4
Χωρητικότητα: 256gb SSD
Λειτουργικό Σύστημα: Windows

Οθόνη Η/Υ

1

Διαγώνιος: 25 "
Ανάλυση: Quad HD
Ρυθμός Ανανέωσης: 120 Hz

Διαδικτυακή Κάμερα

1

Ανάλυση Βίντεο: 1920x1080
Σύνδεση: USB
Μικρόφωνο: Ναι

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων
διακοσίων Ευρώ (2.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι ο ως άνω
περιγραφόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

Υποβολή φακέλων προσφοράς: Οι φάκελοι προσφοράς των υποψηφίων προμηθευτών θα
σταλούν ταχυδρομικώς ή θα προσκομιστούν ιδιοχείρως στο παράρτημα της INNOPOLIS στο
1

Αίγιο, Πλάτωνος 33, ΤΚ 25100, έως και τις 28/01/2021 και ώρα 17:00. Εμπρόθεσμες
θεωρούνται οι προσφορές, οι οποίες έχουν παραληφθεί έως την άνω ορισθείσα
καταληκτική ημερομηνία. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν
θα αξιολογηθούν.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα
πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την οικονομική προσφορά και τα παρακάτω
δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν. 4412/2016:
•

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019).

•

Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

•

Ασφαλιστική ενημερότητα

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.innopolis.org
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