Ηράκλειο, 29/01/2020
Αρ. Πρωτ: 10664
Προς:
Εγγεγραμμένους στο Μητρώο Προμηθευτών
με αρ. πρωτ.:
10513/24-12-2019
10514/24-12-2019
10651/24-01-2020
Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «HELIOS» του Διεθνούς
Οργανισμού Μετανάστευσης, σας καλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την παροχή
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
1. Αντικείμενο Πρόσκλησης
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εννέα (9)
συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας.
2. Αναθέτουσα Αρχή
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ
Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206
e-mail: info@ploigos-ea.gr
3. Τόπος και τρόπος παράδοσης
Οι συμβάσεις των τηλεφωνικών πακέτων κινητής τηλεφωνίας θα γίνουν και θα υπογραφούν στο
Ηράκλειο Κρήτης.
4. Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ανέρχεται στο ποσό
των 3.240€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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5. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τα προσφερόμενα είδη και οι ποσότητες παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα:
Είδος Σύνδεσης

Σύνδεση Κινητής
τηλεφωνίας
Για 10 μήνες

Προδιαγραφές
Ομιλία προς όλα τα εθνικά δίκτυα: 1500λ
Ομιλία προς κινητά ίδιου δικτύου: 600 λ
Ομιλία προς εταιρικά κινητά: Επιθυμητό
500 sms προς όλους
3-5 gb internet
Ελάχιστη χρέωση στα 1 λεπτό
Με μηνιαίο περιορισμό στο χρόνο
ομιλίας, sms, internet και αυτόματο
κλείδωμα στο τέλος των παροχών του.
(δηλαδή στην τελική τιμή της
προσφοράς).

Τηλεφωνικές
Συνδέσεις

Ετήσιος
προϋπολογισμός
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3.240,00€

Οι προσφορές δεν δύναται να υπερβούν τον προϋπολογισμό.
Στον συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και η εγκατάσταση στην έδρα της
αναθέτουσας αρχής.

6. Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα
ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του
προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της
προσφοράς του.

Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να
παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή,
για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.

Στην προσφερόμενη τιμή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν
επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α., όπως π.χ. έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και διανομής και εν
γένει ό,τι προβλέπεται για παράδοση στον τόπο και χρόνο που προβλέπεται στην πρόσκληση.

Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή µε αίρεση ή µη σύμφωνη µε ουσιώδεις
όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες,
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε
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περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά
απορρίπτεται στο σύνολό της.

Τα προϊόντα θα διαθέτουν κατ’ ελάχιστο εγγύηση, όπως αυτή ορίζεται από την
Ελληνική νομοθεσία.

Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και
εγκατάστασης του εξοπλισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.
7. Υποβολή προσφορών

Η διάρκεια της προσφοράς θα είναι κατ’ ελάχιστο 30 ημέρες από την ημερομηνία
υποβολής της.

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: Δευτέρα, 03 Φεβρουαρίου 2020, ώρα
14.00, στη Λ. 62 Μαρτύρων 146.

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην
οποία θα πρέπει να αναφέρεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά
και η οποία θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή αυτή
συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση,
τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). Επίσης, σε αυτή την
επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς.
Οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ
Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης,
Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206,
e-mail: info@ploigos-ea.gr
Οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για
τις ανάγκες του προγράμματος «HELIOS»
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
Δευτέρα, 03 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00
(Να μην ανοιχτεί ο φάκελος από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία)
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«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Πληροφορίες: Στέλλα Καλουδάκη, τηλ. 2810-792207.

Για την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ζαχαρίας Ροδιτάκης
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