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Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών 
χωρών στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας 
«Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» 

 

 

Ανακοίνωση για την προμήθεια φορητού υπολογιστή 

19 Μαρτίου 2014 

 
Στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE 
OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP» με ακρωνύμιο «TRIGGER», με κριτήριο 
ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με: 

1. Την αριθμ. πρωτ. 300953/MA2668/26-4-2013 έγγραφη ειδοποίηση της Κοινής 
Τεχνικής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» για την έγκριση του έργου 
«TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND 
ENTREPRENEURSHIP» με ακρωνύμιο «TRIGGER». 

2. Την από 14/10/2013 Σύμβαση Χρηματοδότησης του έργου TRIGGER (Subsidy 
Contract) και τα παραρτήματα αυτής.  

3. Την υπ' αριθμ. 476/13.3.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα.  

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ανταγωνιστικότητα και 
ανθρώπινοι πόροι», Στόχος 3.2 «Στήριξη της επιχειρηματικότητας και δράσεις για την 
αναδιάρθρωση της Οικονομίας» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
«Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και από Εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών. 

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η προμήθεια ενός φορητού υπολογιστή (laptop) 
με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Λειτουργικό σύστημα MS Windows, Linux ή ισοδύναμο (πιο πρόσφατη έκδοση), 
Ελληνικό 

• Οθόνη τουλάχιστον 15”, 1366 x 768  

• Κάρτα γραφικών αυτόνομη, τουλάχιστον 2 Gb Ram 

• Σκληρός δίσκος τουλάχιστον 750 Gb 

• Ram 4 Gb 

• CPU: τετραπύρηνος επεξεργαστής , τελευταίας γενιάς 

• Wifi, Ethernet 10/100/1000 Μbps, USB 3.0 θύρες, έξοδος για οθόνη, είσοδος 
μικροφώνου και έξοδος ηχείων 
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• DVD-RW 

• webcam 

• Σουίτα εφαρμογών γραφείου Ελληνική έκδοση 32/64 bit με δυνατότητα: 

-επεξεργασίας κειμένων 

-επεξεργασίας λογιστικών φύλλων 

-πρόγραμμα αποστολής e-mail 

-πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων 

-ελληνικός ορθογράφος 

• Εγγύηση 2 ετών  

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε χίλια ευρώ (1.000€), μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης του 
παραστατικού πληρωμής. Στην τιμή χωρίς ΦΠΑ περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ 
τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Το σύνολο της δαπάνης θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον ενάριθμο 
κωδικό 2013ΕΠ30880026.  

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν σε 
σφραγισμένο φάκελο την προσφορά τους, στον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, 
Πλατεία Μοριχόβου 1, 4ος όροφος, 54625, Θεσσαλονίκη μέχρι την Παρασκευή 4 
Απριλίου 2014 και ώρα 12:00μμ. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οι 
φάκελοι που υποβάλλονται θεωρούνται εκπρόθεσμοι και θα επιστρέφονται. 

Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να συμπεριλάβουν: 

• Αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου αναδόχου στην οποία θα αναφέρεται η 
πλήρης επωνυμία της επιχείρησης που υποβάλλει την προσφορά, ο 
υπεύθυνος επικοινωνίας και ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας. 

• Τεχνική προσφορά για την προμήθεια η οποία θα πρέπει να πληροί κατ’ 
ελάχιστον τις προαναφερόμενες προδιαγραφές ειδάλλως θα απορρίπτεται. 

• Οικονομική προσφορά στην οποία οι τιμές πρέπει να είναι συμπληρωμένες σε 
ευρώ (€), ολογράφως και αριθμητικώς και να εμφανίζεται χωριστά η δαπάνη 
του ΦΠΑ. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία του Συνδέσμου την Παρασκευή 4 
Απριλίου 2014 μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών. 

Η προμήθεια του εξοπλισμού θα γίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης της ανάθεσης στον ανάδοχο. 

 

Για τον ΣΕΒΕ 

 

 

Δημήτριος Λακασάς  

Πρόεδρος ΔΣ 


