
 

                    
                         

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ  :  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  προμήθεια  αναλωσίμων

υλικών τηλεφωνίας για τις Υπηρεσίες έδρας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :      

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.  Α΄/07-06-2010),  όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει.

2.  Τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Λειτουργίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  Π.Δ.

133/2010 (Φ.Ε.Κ. 226/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρίθμ. 81320

&  77909 Αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας

Θράκης (Αρ. Φ.Ε.Κ. 4302/30-12-2016).

3. Το Π.Δ. 80/2016  Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες  (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016).

4. Το Ν. 2362/95 «Περί δημοσίου Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/27-11-1995) ως προς τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν μετά την

εφαρμογή του Ν. 4270/2014.

5. Το Ν.  4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της

Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)  –  δημόσιο  λογιστικό  και  άλλες  διατάξεις»  (Φ.Ε.Κ.  143/τ.  Α’/28-06-

2014).

6.  Το  Ν.  2286/95 «Προμήθειες  του  δημόσιου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών  θεμάτων»

(Φ.Ε.Κ.19/τ. Α΄/01-02-1995).

7. Τις διατάξεις του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ).
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8.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  107  του  Ν.  4497/2017  «Τροποποιήσεις  του  ν.  4412/2016

(Α΄147)» (Αρ. Φ. 171/τ΄Α΄/13-11-2017).

9. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και

την  αποκεντρωμένη  διοίκηση  Ενσωμάτωσης  Οδηγίας  2009/50/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ.  85/Α΄/11-4-

2012),  άρθρο 6,  παρ.7 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το ν.4257/2014 «Επείγουσες

Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/14-4-2014)

10.  Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄/9-3-

1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

11. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία

12. Την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί αύξησης

των χρηματικών ποσών του ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν

προμήθεια  προϊόντων,  παροχή  υπηρεσιών  ή  εκτέλεση  έργων  (Φ.Ε.Κ.  1291/τ.Β΄/11-08-

2010).

13. Τις Δ/ξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/13-7-2010), τεύχος Α' «Ενίσχυση της διαφάνειας

με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4210/2013, άρθρο 23 παρ. 4.

14. Το Ν.  4013/2011  (Φ.Ε.Κ.  204  Α'/15-9-2011)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής

Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  –

Αντικατάσταση  του  έκτου  κεφαλαίου  του  ν.  3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)–

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

15. Το Ν.  4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημόσιου  Τομέα  –  Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.

318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α’/26-03-2014).

16. Το  αριθμ. 18REQ003179888 πρωτογενές  αίτημα  του  Διεύθυνσης  Διαφάνειας   και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ.Μ. .  

17. Την  με  Αρ.  Πρωτ.  267318(7458)/29-06-2018  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με

ΑΔΑ  :  ΩΜ9Θ7ΛΛ-ΙΔΜ, ΑΔΑΜ  :  18REQ003347208  και  A/A  2815  του  Τμήματος

Προϋπολογισμού,  και  Λογιστικής  και  Ταμειακής  Διαχείρισης  της  Π.Κ.Μ.  –  Κ.Α.Ε.

02.21.01.721.1725.α.01 –  Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και

λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού - 002486-7, ποσού 21.270,34 € (καταχωρήθηκε

με α/α  2660 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος Προϋπολογισμού,

Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης Π.Κ.Μ.).

18. Την  αριθμ. 30110(385)/27-01-2017  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας

“Περί  μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  των  οργανικών  μονάδων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και  άλλων πράξεων  “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους

Προϊσταμένους  των  Γενικών  Διευθύνσεων,των  Διευθύνσεών  /Αυτοτελών  Διευθύνσεων,

Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας

Κεντρικής  Μακεδονίας  (Φ.Ε.Κ.  390/Β΄/10-02-2017)  και  την  αριθμ.  Γ.Π.Κ.Μ.οικ.844/26-03-

2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και

ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  τους  Αντιπεριφερειάρχες  της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας” (Φ.Ε.Κ. 1266/Β’/10-04-2018).  

Ανακοινώνει ότι:

προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για : 

την  προμήθεια  αναλωσίμων  υλικών  τηλεφωνίας  για  τις  Υπηρεσίες  έδρας  της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά απο-

κλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο πόσο των

21.270,34   €     συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

CPV : 50334120-2 Εκσυγχρονισμός τηλεφωνικού κέντρου,

32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές,

44111510-9 Μονωτές,

32551500-5 Τηλεφωνικά καλώδια,

32550000-3 Τηλεφωνικός εξοπλισμός

NUTS : EL522

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ   -

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές,  οι  ποσότητες  και  ο  προϋπολογισμός  ανά  είδος  και

συνολικά των υπό προμήθεια ειδών περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα ως εξής : 
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Πίνακας

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ 
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α.

1 ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ RJ45 400 τεμ. € 0,13 € 52,00

2 ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ RJ11 
ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

400 τεμ. € 0,04 € 16,00

3 ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ RJ11 
ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ

200 τεμ. € 0,04 € 8,00

4 ΣΠΥΡΑΛ ΚΑΛΩΔΙΑ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 
ΜΑΥΡΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
(40cm ΤΟ ΣΠΥΡΑΛ 
ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ)

200 τεμ. € 2,24 € 448,00

5 ΚΑΛΩΔΙΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΛΑΚΕ 2
ΖΕΥΓΩΝ ΜΑΥΡΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ (4 
ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΤΩΝ 
100m)

400 μέτρα € 0,11 € 44,00

6 ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ

20 τεμ. € 0,77 € 15,40

7 ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΛΕΥΚΕΣ

10 τεμ. € 0,77 € 7,70

8 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ 
ALCATEL T56

400 τεμ. € 21,13 € 8.452,00

9 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ 
ALCATEL 4010

20 τεμ. € 32,00 € 640,00

10 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ 
ALCATEL 4019

40 τεμ. € 92,40 € 3.696,00

11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΚΑΡΤΕΣ ΤΥΠΟΥ 
UAI 16 digital 
interfaces για Alcatel
OmniPcx

4 τεμ. € 532,00 € 2.128,00

12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΚΑΡΤΕΣ ΤΥΠΟΥ 
SLI 16 analog 
interfaces για Alcatel
OmniPcx

4 τεμ. € 411,60 € 1.646,40

                                                                           ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. € 17.153,50

                                                                                                            Φ.Π.Α. 24% € 4.116,84

                             ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% € 21.270,34
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2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι υποψήφιοι δύνανται να καταθέσουν προσφορά είτε για συγκεκριμένα είδη είτε για

το σύνολο των ειδών, απαραίτητα όμως για το σύνολο της ποσότητας του είδους για το

οποίο καταθέτουν προσφορά.

Οι  προσφορές  τοποθετούνται  μέσα  σε  ενιαίο  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος  θα

περιέχει :

1) Χωριστό φάκελο Δικαιολογητικών, ο οποίος θα περιέχει εις διπλούν :

α) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε

ισχύει, δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία δηλώνονται τα

κάτωθι :

α)  Δεν  υπάρχει  σε  βάρος  του  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  σχετικά  με  τα  εξής

αδικήματα:  συμμετοχή σε  εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά

εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,

νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της

τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 

β) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

γ) Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο. 

δ) Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για ένα (1) έτος από την ημέρα

διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 

ε) Η διαθεσιμότητα των ειδών για τα οποία κατατίθεται προσφορά.

β) Λοιπά δικαιολογητικά : τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα

τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η  σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση  του

υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις τυχόν

τροποποιήσεις τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή

προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά  για κάθε

προμηθευτή που συμμετέχει  στην ένωση ή κοινοπραξία.   Συγκεκριμένα  απαιτούνται τα

παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα:

Γ      ι  α   τι  ς         Α  νώνυ  μ  ες   Ετ  α      ι  ρ      ί  ες:  

Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης 

της εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν: 
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-η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 

-όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 

-το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 

-καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου

 

Γ      ι  α   τι  ς         Ετ  α      ι  ρ      ί  ες   Π  ε  ρ      ι  ο  ρ      ι  σ  μ  ένης   Ε  υθύνης:  

   Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού.

   Το φύλλο της  Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η  περίληψη του

καταστατικού.

Γ      ι  α   τι  ς   Ι      δ  ι  ω  τι  κές   Κ  ε  φ  α      λ  α      ι  ουχ  ι  κές,   τι  ς   Ο      μ  ό  ρ  ρ      υθ  μ  ες     κ  α      ι   τι  ς   Ετ  ε  ρ      ό  ρρ      υθ  μ  ες   Ετ  α      ι  ρ      ί  ες:  

    Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού.

    Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης.

Γ      ι  α     α      τ  ο  μι  κή         επ  ι  χε  ί  ρ      ηση     – Φυσ  ι  κό   Π  ρ      όσωπο:  

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. .

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το

άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:

α) Εφόσον πρόκειται για δημόσια  έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των

πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και

β) Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα

αντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Η Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής

από διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ υποβάλλεται :

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών

εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών (Ι.Κ.Ε.) από τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις  ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από  τον νόμιμο εκπρόσωπο (για την

περίπτωση  της  Υπεύθυνης  δήλωσης  του  υποφακέλου  “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”  ,

περίπτωση α), ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει για όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας

ότι  δεν  υπάρχει  σε  βάρος  τους  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  σχετικά  με  τα

αντίστοιχα αδικήματα).

Σημειώνεται  ότι  για  όσα  δηλώθηκαν  με  την  ανωτέρω  Υπεύθυνη  Δήλωση  θα  ζητηθεί
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προσκόμιση των αντίστοιχων Δικαιολογητικών  μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο και

πριν  την  έκδοση  της  Απόφασης  Ανάθεσης (Αποσπάσματα  Ποινικών  Μητρώων,

Πιστοποιητικό  του  αρμόδιου  Πρωτοδικείου  ότι  δεν  τελεί  υπό πτώχευση,  Φορολογική  και

Ασφαλιστική Ενημερότητα, Αποδεικτικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο). 

2) Χωριστό Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς

Προς απόδειξη των όσων απαιτούνται βάσει των προδιαγραφών του Κεφαλαίου 1.

της παρούσας Πρόσκλησης, ο υποψήφιος θα προσκομίσει εις διπλούν εντός του φακέλου

της  Τεχνικής  Προσφοράς  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  ν.1599/1986  όπου  θα  δηλώνεται  ότι

καλύπτεται το σύνολο των προδιαγραφών - απαιτήσεων για κάθε είδος βάσει του Κεφαλαίου

1 της παρούσας Πρόσκλησης.

3) Χωριστό Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς

Η προσφορά θα δίνεται σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),

εις διπλούν και σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς που ακολουθεί

στο Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση καθώς και κάθε

άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα

πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.

Προσφορά που θα υπερβαίνει την συνολική ανά είδος προϋπολογισθείσα δαπάνη

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% (Πίνακας Κεφαλαίου 1 της παρούσας Πρόσκλησης)

θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι  ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να  καταθέσουν  την  προσφορά  τους  ή  να  την

αποστείλουν  ταχυδρομικά  -courier σε  σφραγισμένο  φάκελο  στα  γραφεία   του  Τμήματος

Προμηθειών,  26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 546 27, Θεσ/νίκη με την προϋπόθεση ότι θα έχουν

περιέλθει στην υπηρεσία μας και θα έχουν  πρωτοκολληθεί έως την Παρασκευή  19/10/2018

και ώρα 13:30 μ.μ. .

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από τη διενεργούσα τη διαδικασία

της  ανάθεσης  υπηρεσία  στα  γραφεία  του  Τμήματος  Προμηθειών,  παρουσία  των

προσφερόντων  ή  των  νομίμως  εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  τους την  ίδια  μέρα

(Παρασκευή     19/10/2018) και ώρα 14:00 μ.μ.   .

Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να  απευθύνονται στο τηλέφωνο  2313 – 319113 (για τεχνικά θέματα) & στο τηλέφωνο 2313

– 319.146 (για λοιπά θέματα).
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με το άνοιγμα του  φακέλου της προσφοράς, αξιολογείται η ορθότητα κατάθεσης των

δικαιολογητικών του φακέλου των Δικαιολογητικών. Κατόπιν, αποσφραγίζεται ο φάκελος της

Τεχνικής Προσφοράς και αξιολογείται η ορθότητα κατάθεσης της αντίστοιχης Υπεύθυνης Δή-

λωσης.

 Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ανωτέρω θα συνεχίσουν με

το άνοιγμα των φακέλων των Οικονομικών Προσφορών όπου και θα καταγραφούν  οι

οικονομικές  προσφορές  με  φθίνουσα  σειρά.  Ανάδοχος  αναδεικνύεται  ο  προσφέρων την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.  

5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει εντός τριάντα ημερών από την υπογραφή της

σύμβασης.

Η εκτέλεση της σύμβασης θα παρακολουθείται από αρμόδια Επιτροπή Παρακολού-

θησης και Παραλαβής, η οποία θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση ως προς την παραλαβή των

ειδών.

Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύ-

ψουν  αντικειμενικά  αιτιολογημένες  συνθήκες,  εφόσον  συμφωνήσουν  προς  τούτο  τα  δύο

συμβαλλόμενα μέρη.

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη

Σύμβαση ή μέρος αυτής.

                                                               
        
                                                                                    ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Π.Κ.Μ.                        
                                                                     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.   
                                                              
                                                                               

                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
Σ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ 
ΕΙΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

1 ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ RJ45 400 τεμ. € 52,00 €

2 ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ RJ11 
ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

400 τεμ. € 16,00 €

3 ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ RJ11 
ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ

200 τεμ. € 8,00 €

4 ΣΠΥΡΑΛ ΚΑΛΩΔΙΑ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 
ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
(40cm ΤΟ ΣΠΥΡΑΛ 
ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ)

200 τεμ. € 448,00 €

5 ΚΑΛΩΔΙΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΛΑΚΕ 2 
ΖΕΥΓΩΝ ΜΑΥΡΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ (4 
ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΤΩΝ 
100m)

400 μέτρα € 44,00 €

6 ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΜΑΥΡΕΣ

20 τεμ. € 15,40 €

7 ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΛΕΥΚΕΣ

10 τεμ. € 7,70 €

8 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ 
ALCATEL T56

400 τεμ. € 8.452,00 €

9 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ 
ALCATEL 4010

20 τεμ. € 640,00 €

10 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ 
ALCATEL 4019

40 τεμ. € 3.696,00 €

11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΚΑΡΤΕΣ ΤΥΠΟΥ UAI 
16 digital interfaces για 
Alcatel OmniPcx

4 τεμ. € 2.128,00 €

12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΚΑΡΤΕΣ ΤΥΠΟΥ SLI 
16 analog interfaces 
για Alcatel OmniPcx

4 τεμ. € 1.646,40 €

                                           ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. €

                                                                                                            Φ.Π.Α. 24% €

                                                                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ 
                                                                 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%

€

  

                                                                                 Ο Προσφέρων (νόμιμος εκπρόσωπος)

                                                                                  Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο
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