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ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αρμόδιος: Βασιλείου Νικόλαος

Τηλ.: 26823-60632

Fax: 26823-60640

Email: contact@1485.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Εταιρείες Πληροφορικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος  Πρέβεζας  ενδιαφέρεται  να  προμηθευτεί  με  τη  μέθοδο  της  απ'  ευθείας  ανάθεσης  20

τηλεφωνικές συσκευές σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό που αναφέρονται στο

Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

Οι  ενδιαφερόμενοι  προμηθευτές  μπορούν  να  υποβάλλουν  τις  προσφορές  τους  μέχρι  και  την

Δευτέρα 14/08/2017 με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

α) ιδιοχείρως, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα φέρει εξωτερικά τα πλήρη στοιχεία του

ενδιαφερόμενου,  στο  Κεντρικό  Πρωτόκολλο  του  Δήμου.  Ο  φάκελος  εξωτερικά  θα  έχει  την

ένδειξη:

Για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών

Υπ' όψιν του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

β) με fax, στο 26823-60640, με την ένδειξη:

Για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών

Υπ' όψιν του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

γ)  με  email,  στο  contact@1485.syzefxis.gov.gr,  στο οποίο θα υπάρχουν συνημμένα τα έντυπα

συμπληρωμένα, σφραγισμένα και σκαναρισμένα σε μορφή pdf. Το θέμα του email να είναι:

Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών / Υπ' όψιν Δήμου Πρέβεζας
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Για να γίνει δεκτή μια προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον 2 (δύο) μήνες από την

ημέρα υποβολής της. Η κατακύρωση θα γίνει στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει εξοπλισμό

σύμφωνο με τις  τεχνικές  προδιαγραφές στην χαμηλότερη τιμή.  Απορρίπτονται  ως απαράδεκτες

προσφορές  οι  οποίες  δεν  συμφωνούν  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  ή  υπερβαίνουν  τον

προϋπολογισμό ή έχουν ισχύ μικρότερη των 2 μηνών.

Ο  ενδιαφερόμενοι  προμηθευτές  οφείλουν  μαζί  με  την  κατάθεση  της  προσφοράς  τους να

προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ισχύ:

α) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου

β) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

γ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

δ) αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας του Δήμου στον οποίο εδρεύουν, εφ' όσον εδρεύουν εκτός

του Δήμου Πρέβεζας

Σε περίπτωση μη προσκόμισης όλων των ανωτέρω η προσφορά τους απορρίπτεται ως απαράδεκτη

και αποκλείονται από τη συνέχιση της διαδικασίας.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  για  οποιαδήποτε  διευκρίνηση  στον  αρμόδιο

υπάλληλο κ. Βασιλείου Νικόλαο, στα στοιχεία επικοινωνίας όπως αναγράφονται στην αρχή της

παρούσας πρόσκλησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΠΑΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. Τεχνικές προδιαγραφές

Τηλεφωνική συσκευή

α/α Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές

1.1 Τύπος PSTN (για απλή αναλογική γραμμή)

1.2 Σχήμα Τηλέφωνο γραφείου (όχι γόνδολα)

1.3 Χαρακτηριστικά - Ψηφιακή οθόνη για δυνατότητα αναγνώρισης 
κλήσης
- Κουμπί επανάκλησης (redial)

Β. Προϋπολογισμός

α/α Είδος Τεμ. Τιμή / Τεμ.

(χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο

 (χωρίς ΦΠΑ)

1 Τηλεφωνική συσκευή γραφείου 20 12,09 241,80

ΣΥΝΟΛΟ 241,80

ΦΠΑ 24% 58,03

ΤΕΛΙΚΟ 299,83

Ο συντάξας υπάλληλος

του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Βασιλείου Νικόλαος

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Σακκάς Γεώργιος
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