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                                                                                      Αριθμ. Πρωτ. 2 
 
 
 
 
 
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
  
Το 2Ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου προκειμένου να προβεί στην προμήθεια εποπτικών 
μέσων διδασκαλίας  στο πλαίσιο του προγράμματος  Erasmus ΚΑ2, παρακαλούμε 
όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά για τα παρακάτω 
περιγραφόμενα είδη:   
  

 ΕΙΔΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Τεμάχια 
1 Bιντεοπροβολέας 

Benq  
Τύπος Προβολέα 

  

DLP 
Εγγενή Ανάλυση 
  

800 x 600 
Μέγιστη Ανάλυση 
  

1920 x 1200 
Φωτεινότητα σε Lumens 
  

4000 
Φορμά Εικόνας 
  

4:3 
Λυχνία 
  

190 Watt 
Διάρκεια Λυχνίας (h) 
  

5500.0 
Διάρκεια Λυχνίας (h) Eco Mode 
  

10000.0 
 

5 

 

Τόπος Παράδοσης/εκτέλεσης:  Η αίθουσα 4 του  Σχολείου. Η   προμήθεια θα 
πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  και αφορά στα είδη της 
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Προς  
Κάθε ενδιαφερόμενο 
 



Τεχνικής Περιγραφής της παρούσας πρόσκλησης. Το κόστος μεταφοράς και 
παράδοσης των ειδών βαρύνει τον προμηθευτή. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή).  Η δε 
σύγκριση τιμών θα γίνει στη συνολική τιμή με ΦΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους ή εντύπως σε 
κλειστό-σφραγισμένο φάκελο  στο γραφείο του Διευθυντή  του 2ου ΓΕΛ Ρεθύμνου ή 
με αποστολή της προσφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπογεγραμμένης από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: e-mail : 2lykreth@sch.gr μέχρι 
και την ΔΕΥΤΈΡΑ 24-01-2022   και ώρα 13.00), με την ένδειξη: ΄΄Προσφορά για την 
προμήθεια βιντεοπροβολέων΄΄. 

Ο χρόνος  ισχύος της προσφοράς  είκοσι  (20) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και 
στην οποία προσφορά τους θα πρέπει να περιλαμβάνεται το συνολικό τίμημα για την 
προμήθεια, μεταφορά – παράδοση των ειδών προς προμήθεια, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη συνημμένη περιγραφή αντικειμένου.  

Πληροφορίες, δίνονται στο τηλέφωνο 28310 22475 καθώς και στο e-mail: 
2lykreth@sch.gr 
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Δρ.  Μανούσος  N.   Μαραγκάκης  
 
 
 


