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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την προµήθεια 2 switch για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ  Καβάλας 
 

Η ∆/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας, σύµφωνα µε την απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 03/οικ.2757/31-7-19 (Α∆Α: ΩΖΚ37ΛΒ-ΧΚΞ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο να 
καταθέσει οικονοµική προσφορά, για την προµήθεια 2 switch για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ  Καβάλας, µε τα 
παρακάτω αναφερόµενα χαρακτηριστικά, συνολικής αξίας µέχρι 500,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η µεταφορά τους στην Υπηρεσία µας 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Τύπος Manager Συνδέσεις Ethernet 24 Port 
Layer L3 Ταχύτητα Θυρών Ethernet 1000 Mbps 
  Συνδέσεις SFP 2 Port 
  Ταχύτητα Μεταγωγής 52 Gbps 
  

 

Τοποθέτηση σε Rack Ναι 

Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό εξόδων του Ειδικού Φορέα και 
Κ.Α.Ε. 3072.17231.0001 οικονοµικού έτους 2019 

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

Ο κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να υποβάλλει στο πρωτόκολλο της  ∆/νσης 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  13-08-2019 
στις 14:30 µ.µ. Οικονοµική Προσφορά, κάθε σελίδα να έχει την σφραγίδα και την υπογραφή σας. Οι 
προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο που τις 
καθιστούν ασαφείς ή δυσανάγνωστες. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να χορηγεί τα παραγγελµένα είδη ύστερα από τηλεφωνική ή έγγραφη 
εντολή, χωρίς να έχει το δικαίωµα να αρνηθεί τη χορήγηση κάποιου είδους για οποιονδήποτε λόγο. Σε 
περίπτωση αρνήσεως ή δυστροπίας θα κηρύσσεται έκπτωτος υποχρεούµενος να καλύπτει τη διαφορά των 
διαφόρων προµηθειών. Η παράδοση των ανωτέρω ειδών θα γίνεται σε ώρες που καθορίζονται κάθε φορά 
µε ευθύνη και µεταφορικά µέσα του προµηθευτή µέχρι τα γραφεία της Π.Ε. Καβάλας. 

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες 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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