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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ενός (1) δέκτη ψηφιακής τηλεόρασης».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας του Υ.Π.ΕΝ. για την κάλυψη σχετικής ανάγκης
του γραφείου Τύπου του Υπουργείου, πρόκειται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την
προμήθεια ενός (1) δέκτη ψηφιακής τηλεόρασης».
Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας θα ανέλθει μέχρι του ποσού των σαράντα Ευρώ
(40,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. έτους 2017, ΚΑΕ 1699 / Ε.Φ. 31-120.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

Υποστήριξη λήψης ψηφιακών καναλιών υψηλής ευκρίνειας ΗD (ελεύθερων)
Υποστήριξη λήψης των ψηφιακών καναλιών
Υποστήριξη αρχείων βίντεο, μουσικής και φωτογραφιών
Μενού γλώσσας: Ελληνικό και πολύγλωσσο μενού
Συνδέσεις: Είσοδος/Έξοδος κεραίας RF, σύνδεση SCART, σύνδεση HDMI ομοαξονική
έξοδος ήχου, υποδοχή USB.
- Τηλεχειριστήριο, εγχειρίδιο χρήσης
- Εγγύηση κατασκευαστή 1 Έτος τουλάχιστον.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
H Κάλυψη των αναφερόμενων Τεχνικών χαρακτηριστικών και εφόσον πληρούνται αυτά η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισμού) (Παράρτημα Α ), στο Πρωτόκολλο του
ΥΠΕΝ (Μεσογείων 119, 2ος όροφος, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ‘‘Προσφορά για την
Προμήθεια ενός (1) δέκτη ψηφιακής τηλεόρασης» (αναγράφοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου
της παρούσας πρόσκλησης) έως την Δευτέρα 06/03/2017 και ώρα 12.00.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του υποψήφιους αναδόχους για Ογδόντα (80) ημέρες από
την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος των
προσφορών είναι υποχρεωτική. Προσφορές οι οποίες αναγράφουν χρόνο ισχύος μικρότερο ή δεν
αναγράφουν καθόλου χρόνο ισχύος, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ευρώ και θα αναγράφεται:
- Το κόστος της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ
-Το συνολικό κόστος με ΦΠΑ 24%
ΧΡΟΝΟΣ –ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει κατόπιν συνεννόησης εντός δέκα εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης ανάθεσης.
Τόπος παράδοσης : Τμήμα Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας – Μεσογείων 119- Αθήνα (2ος
όροφος - γρ. 237).
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει εφάπαξ με την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών,
μετά από βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής για την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας.
Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόμιση των απαιτούμενων
παραστατικών/δικαιολογητικών στην Υπηρεσία, όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις.
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. έτους
2017, ΚΑΕ 1699 / Ε.Φ. 31-120.
Κατά την πληρωμή θα γίνουν:
Κατά την πληρωμή του αναδόχου θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
Δεν απαιτείται δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος ΦΕΚ.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ., στη Δ/νση www.ypeka.gr.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
α.α.

ΕΛΕΝΗ ΜΙΣΣΑ
Συν.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
(επί ποινή αποκλεισμού)
(πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του Ν.4250/2014)
1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, απαιτούνται:
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένηs ευθύνης ( Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. ), τους διαχειριστές και
• στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα
2. Απαιτούνται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού
φυσικού ή νομικού προσώπου από τα οποία να προκύπτουν :
- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε και οι
Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε, ή Ε.Π.Ε
- Η έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην περίπτωση
φυσικού προσώπου,
-Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο
προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι οι οποίοι δεσμεύουν τον υποψήφιο ανάδοχο με την
υπογραφή τους.
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