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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η. Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. για να εξοπλίσει τις εγκαταστάσεις της ενδιαφέρεται να λάβει προσφορές για την 
προμήθεια των παρακάτω: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ
ΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

Τηλεόραση τεχνολογίας LED, Smart TV 
Μέγεθος οθόνης: 55'' τουλάχιστον 
Ανάλυση Οθόνης: Full HD 
Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας: 900 PMI τουλάχιστον 

έως 6 

 

2 
Βάση τοίχου με εργασία τοποθέτησης σε σημεία 
που θα υποδειχθούν από την Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

έως 6 
 

3 

Εξωτερικός σκληρός δίσκος 
Χωρητικότητα σε GB: 1000  
Μέγεθος Δίσκου σε Ίντσες: 2.5  
Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου (rpm): 5400  
Μέγεθος Μνήμης Cache : 8MB 
Τύπος Διασύνδεσης Δίσκου: USB 3.0 

έως 2 

 

4 

Εξωτερικός σκληρός δίσκος 
Χωρητικότητα σε GB: 2000  
Μέγεθος Δίσκου σε Ίντσες: 2.5  
Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου (rpm): 7200  
Μέγεθος Μνήμης Cache : 64 
Τύπος Διασύνδεσης Δίσκου: USB 3.0  

έως 2 

 

 Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τοποθετήσει τις βάσεις και τις τηλεοράσεις στις θέσεις που θα 
του υποδειχθούν από την Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά με συμπληρωμένο τον παραπάνω πίνακα και 
επισυνάπτοντας έντυπο των τεχνικών προδιαγραφών των προτεινόμενων μοντέλων. 

Επίσης οι υποψήφιοι, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να προσκομίσουν υπογεγραμμένη και 
σφραγισμένη υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί, ή ασφαλιστική 
ενημερότητα της επιχείρησης, φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης, ασφαλιστική ενημερότητα 
του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης από τον φορέα που είναι ασφαλισμένος προσωπικά και 
αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου 

Για την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει: ασφαλιστική 
ενημερότητα της επιχείρησης, φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης, ασφαλιστική ενημερότητα 
του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης από τον φορέα που είναι ασφαλισμένος προσωπικά και 
αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου. 

Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. διατηρεί το δικαίωμα να υλοποιήσει μέρος των παραπάνω προμηθειών. 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι και 

την Παρασκευή 9/12/2016. 
 
 
 Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

 

 

 Κωνσταντίνος Ηλιάκης 
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