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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
για την προµήθεια τριών (3)  εκτυπωτών Compuprint SP40 Plus with tractor 

 
Η ∆/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας, σύµφωνα µε την απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης µε αρ. πρωτ03/3196/4-9-18 (Α∆Α: 66ΟΛ7ΛΒ-ΞΙΙ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο να 
καταθέσει οικονοµική προσφορά, για την προµήθεια τριών (3)  εκτυπωτών Compuprint SP40 Plus 
with tractor για την λειτουργία των εφαρµογών του κεντρικού συστήµατος (online) του Υπουργείου 
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων για το Τµήµατος Αδειών Οδήγησης & το Τµήµατος Αδειών 
Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας µας, αξίας µέχρι 3.800,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Στην 
τιµή περιλαµβάνεται η µεταφορά τους στην Υπηρεσία µας, η εγκατάσταση, η παραµετροποίηση και 
η σύνδεσή τους µε το  κεντρικού συστήµατος (online) του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & 
∆ικτύων για την εκτύπωση των αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων. 

Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό εξόδων του Ειδικού 
Φορέα και Κ.Α.Ε. 3072.1723.0001 οικονοµικού έτους 2018. 

Επισηµαίνουµε ότι η σύγκριση των προσφορών, για την ανάδειξη του µειοδότη, θα γίνει µε βάση 
τη χαµηλότερη τιµή. 

Η προσφορά θα υποβληθεί στην ∆/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας 
ιδιοχείρως, η ταχυδροµικώς (1ος όροφος,  Εθνικής Αντίστασης 20  Τ.Κ. 65110  Καβάλα) ή µε   e-mail 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση   dme.kavalas@pamth.gov.gr , µέχρι  13/09/2018 στις 14:30 µ.µ. 

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στις ιστιοσελίδες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας 
www.pekavalas.eu και της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. www.pamth.gov.gr   

 
 

Κοινοποίηση 
1) Τµήµα Πληροφορικής Π.Ε. Καβάλας 
       Email: plirkav@pamth.gov.gr   
2) ∆/νση ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης 
      Email: ddhd@pamth.gov.gr    

     Εσωτ. ∆ιανοµή                                                                              
Σχέδιο (χρον. αρχείο Φ.2 ∆απάνες) 
 

Με εντολή Περιφερειάρχη 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης   

 
 
 

 
Μητσόπουλος Βασίλειος 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
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