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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Π.Α.Μ.Θ. 05.05.2022
Α. Π.: οικ. 126998/2726

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη 05-05-2022

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση
: Καραολή & Δημητρίου 40
Ταχ. Κωδ.
: 68132 Αλεξ/πολη
Πληροφορίες : Αλ. Τζαμτζή
Τηλέφωνο : 25513-57215
e-mail
: promithies.evrou@pamth.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΘΟΝΩΝ Η/Υ

Ανακοινώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, θα δεχθεί οικονομική προσφορά, για την προμήθεια
επιτραπέζιων βάσεων στήριξης οθονών Η/Υ, ενδεικτικού αριθμού δεκαοχτώ (18), για τις ανάγκες της
Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, προκειμένου να
διευκολύνουν το έργο των υπαλλήλων της (CPV: 39263000-3 Επιτραπέζιος Εξοπλισμός Γραφείου).
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και
βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Α.Μ.Θ - Περιφερειακή Ενότητα Έβρου στον Κ.Α.Ε 4072.1699,0001,
έτους 2022 (Απόφαση Ανάληψης Α.Π 2098/01-04-2022 ΑΔΑ: 6ΒΣΧ7ΛΒ-75Σ ΑΔΑΜ: 22REQ010310087).
1. Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο της προμήθειας. Στην προσφερόμενη τιμή
περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
2. Η προσφορά να δοθεί σύμφωνα με τα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ. Η προσφορά, θα
πληροί τις προδιαγραφές τις παρούσας πρόσκλησης. Δεκτές θα γίνουν μόνο οι προσφορές που
θα έχουν συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία που ζητούνται στον πίνακα του Εντύπου της
Οικονομικής Προσφοράς που ακολουθεί της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό, καθώς επίσης και
αντιπροσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες
3. Κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά στο σύνολο των υπηρεσιών
4. Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την αναθέτουσα αρχή, η οποία διατηρεί το δικαίωμα
ματαίωσης/ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.
5. Υποβολή προσφοράς στην παρούσα πρόσκληση συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων
που αναγράφονται σε αυτήν και ενέχει θέση δήλωσης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχει εις
βάρος του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού με τα προβλεπόμενα του άρθρου 73 του Ν.
4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Η πληρωμή θα γίνει άπαξ έπειτα από την παραλαβή της προμήθειας..
7. Η μη τήρηση των αναγραφόμενων αποτελεί λόγο απόρριψης του μειοδότη.
8. Η κατάθεση των προσφορών αρχίζει από την δημοσίευση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στην πρόσκληση. Κατάθεση προσφοράς μετά
τη λήξη της προθεσμίας θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα:
να κατακυρώσει μεγαλύτερη ποσότητα σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/16, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, «…………..η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το
ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατό είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή
παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης…..»,
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Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail
της υπηρεσίας: promithies.evrou@pamth.gov.gr μέχρι την 12-05-2022 ημέρα Πέμπτη
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία
(Τηλέφωνο: 25513-57215 25513-50570 ).
Συνημμένα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης

Ευδοξία Κώττη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΘΟΝΩΝ Η/Υ

Παραθέτουμε Δείγμα επιθυμητού μοντέλου ίσου ή ισοδύναμου μοντέλου

Τεχνικές Προδιαγραφές:
Επιτραπέζια βάση στήριξης οθόνης ( η τοποθέτηση θα γίνει σε γραφεία – θέσεις εργασίας)


Με τηλεσκοπικό βραχίονα με κλίση



Με δυνατότητα κλίσης ≥ 180 μοίρες



Με δυνατότητα περιστροφής



Για οθόνες ≥ 27 ιντσών



Με ρυθμιζόμενο ύψος



Vesa έως 100Χ100 mm



Μέγιστο βάρος φορτίου ≥ 6,5 kg

Τυχόν έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο.
Σε περίπτωση παραλαβής ελλαττωματικών προϊόντων, που θα διαπιστωθεί κατά την τοποθέτηση τους, ο
ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει άμεσα με δικά του έξοδα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:
………………………………………….
………………………………………...

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40
68132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
(Τηλέφωνο: 25513-50442,
e-mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΘΟΝΩΝ Η/Υ

-

Σας υποβάλλουμε οικονομική προσφορά για την προμήθεια επιτραπέζιων βάσεων στήριξης οθονών
Η/Υ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.

-

Προσφερόμενο μοντέλο ………………………………………………………… με σχετικό έντυπο/εκτύπωση με τα
τεχνικά χαρακτηριστικά.

-

Εγγύηση…………………………………………………………………………………..

-

Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε χρονικό διάστημα ……………………………………………………………………

-

Τυχόν έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο.

-

Σε περίπτωση παραλαβής ελλαττωματικών προϊόντων, που θα διαπιστωθεί κατά την τοποθέτηση
τους, ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει άμεσα με δικά του έξοδα.

-

Με την υποβολή της προσφοράς, αποδεχόμαστε πλήρως τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία …-5-2022
ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

……………………….

