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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και
3. Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου τρέχουσας χρήσης και την από 8-3-2018 απόφαση της

Διοικητικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΛΡ4469ΗΡΥ-ΥΚΝ),
καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την απευθείας προμήθεια
των παρακάτω αναφερομένων ειδών/υπηρεσιών:

Είδος Περιγραφή Ποσότητα
Προμήθεια tablet Το Επιμελητήριο προτίθεται να προβεί στην

προμήθεια tablet με τα εξής ενδεικτικά
χαρακτηριστικά:
•  Οθόνη: αφής 10” LCD IPS με ανάλυση 800 x
1280.
•  Επεξεργαστής:  Quad-core στα 1.3GHz
• Λειτουργικό: Android 5.1 ή ανώτερο
•  Μνήμη: 1 GB RAM.
•  Χωρητικότητα: 16 GB.
• Μπαταρία: 5500mAh
•  Webcam: 8.0 MP (πίσω), 2.0 MP (εμπρός).
•  Συνδεσιμότητα: 3G ή 4G, 1 x Micro USB, 1 x
microSD card (έως 32 GB), 1 x 3.5 mm audio jack.
•  Ασύρματη επικοινωνία: Wi-Fi (802.11 b/g/n),
Bluetooth 4.0. BLE surrorted
•  Πρόσθετα χαρακτηριστικά: GPS , 1 sim
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Προϋπολογισμός 990,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Ισχύς Προσφοράς: Για δύο μήνες από την παραλαβή τους από το Επιμελητήριο. Στις προσφορές
που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών.
Τιμές προσφοράς: Οι τιμές προσφοράς θα αναγράφουν ξεχωριστά την καθαρή αξία προ ΦΠΑ,
τον ΦΠΑ και τη συνολική αξία.
Διαδικασία Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά η
οποία προκύπτει από την οικονομική, αποδοτική και αποτελεσματική αξιολόγησή των
ζητουμένων ειδών.



Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει με την έκδοση
χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και του
πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν
όλες οι τυχόν νόμιμες κρατήσεις.
Υποβολή Προσφορών: Κατάθεση προσφορών μέχρι και την 3η Απριλίου 2018 και ώρα 12.00 μ.μ,
στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.
Στοιχεία επικοινωνίας: Καραΐσκου 111 Τ.Κ. 185 32 Πειραιάς, Τηλ.2104110443, 2104171437 Φαξ.
2104179495, 2104174152., e-mail: tmdo@bep.gr. Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν είτε
ταχυδρομικώς στα γραφεία του επιμελητηρίου είτε με email, πριν την λήξη της προθεσμίας.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου και θα
παρέχεται με ελεύθερη πρόσβαση, με το συνημμένο υπόδειγμα, στην διαδικτυακή διεύθυνση
www.bep.gr (στη θέση: Διαγωνισμοί-ζητήσεις Προϊόντων)

Η Προϊσταμένη Τμ.Διοικ.Οικονομικού

Μαρία Κουλούρα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ………………………………………..…………………………………………………………………………………
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : ……………………………..…………………………………………………………………………………
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : ……………………………….……………………………………………………………………………….
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: …………………………………………………….…………………………………………….............
Α. Φ. Μ. – Δ.Ο.Υ. : ………………………………………………..……………………………………………………............
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ. : ……………………………………………….……………………………………………………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ : …………………………………………………….………………………………………………………..

Η παρούσα προσφορά αφορά την προμήθεια των παρακάτω ειδών/υπηρεσιών:

Είδος Περιγραφή Ποσότητα Καθαρή
αξία

ΦΠΑ Σύνολο

- Έλαβα γνώση των όρων της αρ. πρωτ. ……../………/….-….-201…. πρόσκλησης, τους οποίους
αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
- Δηλώνω ότι η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη.
- Η προσφορά μου ισχύει για ………. ημέρες από την παραλαβή της από το Επιμελητήριο.

Πειραιάς         /      / 201…
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ονοματεπώνυμο,σφραγίδα,υπογραφή)


