
  

                   
1 

 

Ηράκλειο, 10/07/2017 

Αρ. Πρωτ: ……….. 

 

Προσ:  

……………… 

 

 

Πρόςκληςη υποβολήσ οικονομικήσ προςφοράσ για την προμήθεια  

τηλεοράςεων 

 

Η Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΠΛΟΗΓΟΣ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Προςωρινή τζγαςη 

Προςφφγων ςτην Κρήτη» με κωδικό GRC01/2017/0000000109 που υλοποιείται βάςει τθσ από 

25/04/2017 υπογραφείςασ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ και τθσ Αναπτυξιακισ 

Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, ςασ καλεί να υποβάλετε οικονομικι προςφορά για τθν προμικεια 

τθλεοράςεων.  

 

1. Αντικείμενο Πρόςκληςησ 

Αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ είναι θ υποβολι προςφορϊν για τθν προμικεια τθλεοράςεων 

προκειμζνου να εξοπλιςτοφν οι κατοικίεσ εγκατάςταςθσ των προςφφγων ςτθν Κριτθ.  

 

2. Αναθζτουςα Αρχή 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ 

Λ. 62 Μαρτφρων 146, Ηράκλειο Κριτθσ 

Τθλ: 2810792207, Fax:2810792206 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

 

3. Σόποσ και τρόποσ παράδοςησ 

Ο εξοπλιςμόσ κα παραδοκεί τμθματικά ι εξ’ ολοκλιρου εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ, με τόπο παράδοςθσ τα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  
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4. Προχπολογιςμόσ ζργου 

Ο προχπολογιςμόσ προμικειασ τθλεοράςεων αναλυτικά ανά είδοσ είναι:  

 

α/α Περιγραφή ειδϊν 
Ελάχιςτεσ 
προδιαγραφζσ  

Μονάδα 
Μζτρηςησ Ποςότητα 

Σιμή 
μονάδασ 
μζτρηςησ 

υνολική 
αξία ΦΠΑ 

υνολικό 
κόςτοσ 

1 Τθλεόραςθ 

 
LED TV 32", 
mpeg4, 
ανάλυςθ HD, 
λειτουργία USB 

τεμ. 30 

161,29 4.838,71 1.161,29 6.000,00 

2 
Βάςθ 
τθλεόραςθσ 

Επιτοίχια βάςθ 
ςτιριξθσ για 
οποιαδιποτε 
επίπεδθ 
τθλεόραςθ 23" - 
42" με βάροσ 
ζωσ 30kg, με 
δυνατότθτα 
κλίςθσ τεμ. 30 

12,10 362,90 87,10 450,00 

φνολο       5.201,61   6.450,00 
 

 

 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ τθλεοράςεων ανζρχεται ςτο ποςό των 

5.201,61 € πλζον ΦΠΑ. 

Η προςφορά δεν πρζπει να υπερβεί το ςφνολο του προχπολογιςμοφ, ωςτόςο δεν 

υπάρχει περιοριςμόσ ςτο φψοσ των τιμϊν ανά είδοσ.  

Στθν προςφορά πρζπει να πλθροφνται τουλάχιςτον οι ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ των 

προϊόντων.  

Στον ςυνολικό προχπολογιςμό ςυμπεριλαμβάνεται θ μεταφορά ςτον τόπο που κα υποδείξει θ 

ανακζτουςα αρχι.  

 

5. Ειδικότεροι όροι Οικονομικήσ Προςφοράσ 

 Η προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε Ευρϊ. 

 Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ ι που δίνει τιμι ςε ςυνάλλαγμα 

ι µε ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
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 Αποκλείεται ανακεϊρθςθ των τιμϊν προςφοράσ και οποιαδιποτε αξίωςθ του 

προμθκευτι πζραν του αντιτίμου των ειδϊν που κα προμθκεφςει βάςει των τιμϊν τθσ 

προςφοράσ του. 

 Σε περίπτωςθ υποβολισ αςυνικιςτα χαμθλισ προςφοράσ, ο προμθκευτισ οφείλει να 

παράςχει γραπτϊσ ςτθν Επιτροπι Προμθκειϊν τισ διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν από αυτι, 

για να εκτιμθκεί θ ςοβαρότθτα και θ αξιοπιςτία τθσ προςφοράσ. 

 Στθν προςφερόμενθ τιμι ι ςτο ποςοςτό ζκπτωςθσ περιλαμβάνονται όλεσ οι τυχόν 

επιβαρφνςεισ, εκτόσ Φ.Π.Α., όπωσ π.χ. ζξοδα ςυςκευαςίασ, μεταφοράσ και διανομισ και εν 

γζνει ότι προβλζπεται για παράδοςθ ςτον τόπο και χρόνο που προβλζπεται ςτθν πρόςκλθςθ. 

 Προςφορά αόριςτθ, ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι µε αίρεςθ ι µθ ςφμφωνθ µε ουςιϊδεισ 

όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ αυτισ, ι ελλιπισ, όταν αυτι ζχει ξφςματα, διαγραφζσ ι προςκικεσ, 

κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Προςφορζσ µε εναλλακτικζσ λφςεισ δεν γίνονται δεκτζσ. Σε 

περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ µε εναλλακτικζσ λφςεισ, θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά 

απορρίπτεται ςτο ςφνολό τθσ. 

 Τα προϊόντα κα διακζτουν κατ’ ελάχιςτο εγγφθςθ, όπωσ αυτι ορίηεται από τθν 

Ελλθνικι νομοκεςία. 

 Στθν προςφερόμενθ τιμι ςυμπεριλαμβάνεται το κόςτοσ μεταφοράσ του εξοπλιςμοφ.  

 H πλθρωμι του τιμολογίου κα γίνει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν παράδοςθ/ 

παραλαβι του εξοπλιςμοφ. 

 Κριτιριο κατακφρωςθσ αποτελεί θ χαμθλότερθ τιμι. 

6. Τποβολή προςφορϊν 

 Η διάρκεια τθσ προςφοράσ κα είναι κατ’ ελάχιςτο 30 θμζρεσ από τθν θμερομθνία 

υποβολισ τθσ. 

 Η οικονομικι προςφορά κα είναι αναλυτικι ανά είδοσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα 

που επιςυνάπτεται. Κάκε ςελίδα αυτισ κα φζρει αρίκμθςθ και μονογραφι από τον νόμιμο 

εκπρόςωπο του υποψθφίου. 

 Οι φάκελοι των υποψθφίων κα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

 Καταλθκτικι θμερομθνία και τόποσ υποβολισ: Παραςκευι, 14 Ιουλίου 2017, ϊρα  

14.00, Λ. 62 Μαρτφρων 146.  

 Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ ςυνοδεφεται από ειδικι επιςτολι (διαβιβαςτικό), ςτθν 

οποία κα πρζπει να αναφζρεται το φυςικό θ νομικό πρόςωπο που υποβάλλει τθν προςφορά 

και θ οποία κα βρίςκεται ζξω από τον κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ. Στθν επιςτολι αυτι 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτοιχεία του προςφζροντοσ (επωνυμία, νομικι μορφι, διεφκυνςθ, 

τθλζφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προςϊπου για τθν προςφορά). Επίςθσ, ςε αυτι τθν 

επιςτολι πρζπει να αναγράφεται θ χρονικι ιςχφσ τθσ προςφοράσ. 
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Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα κατατεκοφν ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν παρακάτω ζνδειξθ: 

 

Πλθροφορίεσ: Σοφία Τςεντελιζρου, τθλ. 2810-792207. 

 

Για την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟ 

Ο Πρόεδροσ του Δ.. 

 

 

 

Ζαχαρίασ Ροδιτάκησ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης, 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206, 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

Οικονομική προζθορά προμήθειας Σηλεοράζεων για ηο πρόγραμμα 

«Προζωρινή ηέγαζη Προζθύγων ζηην Κρήηη» 

Καηαληκηική ημερομηνία σποβολής προζθορών: 14 Ιοσλίοσ 2017 και ώρα 

14:00 

 

«Να μην ανοιτθεί από ηην ηατσδρομική σπηρεζία ή ηη γραμμαηεία» 
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