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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά σε ανάθεση
προμήθειας μικροεξοπλισμού, με τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης», συνολικής
ανώτατης προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ποσού επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κριτήριο επιλογής/ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας είναι απαραίτητη στην υλοποίηση του φυσικού
αντικειμένου της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ MIS 5032896 στο ΕΠ
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Επιπλέον βεβαιώνεται ότι η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια προβλέπεται στον
προϋπολογισμό της πράξης και θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της.
Α. Πίνακας ειδών προς προμήθεια
ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Α/Α
1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ
(ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

usb HD camera με
μικρόφωνο και clip
(720p)
Headset με
ενσωματωμένο
μικρόφωνο (Usb

ΜΟΝΑΔΕ
Σ
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τεμάχιο

4

Τεμάχιο

4

Τεμάχιο

2

σύνδεση, ρύθμιση
έντασης ήχου)

3

Σκληρός δίσκος
SSD 500GB 2.5''
Σύνδεση SATA3

Τιμή
Μονάδας (με
ΦΠΑ)

Ποσό (€)

Φορτιστής laptop
Lenovo
ADLX45NLC3A
(Power: 45W
Voltage: 20V
Output Current:
2.25A
DC connector: USB)

4

Τεμάχιο

1

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
Ο προϋπολογισμός για τον ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟ προβλέπεται 750,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Β. Όροι:
• Σε κάθε προσφορά θα πρέπει να περιέχονται όλα τα επιμέρους είδη του πίνακα.
• Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι από επώνυμο διεθνή κατασκευαστικό οίκο.
• Οι τιμές είναι δεσμευτικές μέχρι την παράδοση όλων των ειδών της παρούσας
πρόσκλησης.
• Η προσφορά θα δοθεί με τιμή μονάδας ή με τιμή σετ όπως αναφέρεται στον
παραπάνω πίνακα, συμπεριλαμβανομένου του προβλεπόμενου ΦΠΑ.
• Η παράδοση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου, στο Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης ΕΠΑνΕΚ/ΕΣΠΑ του Ιδρύματος (κτίριο Κεντρικής Διοίκησης).
• Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και έλεγχό τους και αφού προηγηθεί σχετική
βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής. Η πληρωμή επιβαρύνεται με κάθε
νόμιμη κράτηση.
Γ. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
1. Οικονομική προσφορά η οποία θα αναφέρει:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς ΕΛΚΕ ΔΙ.ΠΑ.Ε. Πανεπιστημιούπολη Καβάλας για την πράξη «Πρακτική
Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
Για την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την
Προμήθεια Μικροεξοπλισμού (Αρ. Πρωτ………), με «Απευθείας Ανάθεση»
Ημερομηνία υποβολής …-…-2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : …………………………………………………
ΑΦΜ:……………………………. ΔΟΥ………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ………………………..……………………………………….
ΤΗΛ ……………….., FAX ……………….., EMAIL …………………………
ΑΡΜΟΔΙΟΣ /ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ………………………………………………….

2. Υπεύθυνη Δήλωση, συμπληρωμένη σε απλή σελίδα σύμφωνα με το Παράρτημα
της παρούσας πρόσκλησης.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
ΕΠΑνΕΚ/ΕΣΠΑ του Ιδρύματος (κτίριο Κεντρικής Διοίκησης) ή να αποσταλούν με email ή fax μέχρι τις 30-06-2020 ημέρα Τρίτη.

Δ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έγκριση Ανάθεσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της πράξης ειδοποιεί
τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση, να υποβάλει τα κάτωθι
αναφερόμενα δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής προσφορών) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.
4412/2016. Η υποχρέωση αυτή αφορά σε περίπτωση νομικών προσώπων τον νόμιμο
εκπρόσωπο τους (σε περίπτωση περισσότερων του ενός νομίμων εκπροσώπων η
υποχρέωση αφορά το σύνολο αυτών).
β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις και
γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
τηλέφωνα 2510462151 και 2510462610.
Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της πράξης

Καθηγητής Αθανάσιος Μητρόπουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:
Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:

ΑΦΜ

Επώνυμο:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
συμμετέχω στην …………………………πρόσκληση υποβολής προσφορών τους όρους της οποίας έλαβα
γνώση και ανεπιφύλακτα αποδέχομαι στο σύνολό τους και ότι:
(α) δε βρίσκομαι σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό,
(β) δε βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν
(γ) πληρώ τα σχετικά κριτήρια επιλογής όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.
(δ) σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε εμένα θα τηρώ τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016
(ε) όταν μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, θα προσκομίσω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που
αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στη δήλωσή μου και ειδικότερα όλα τα
έγγραφα που απαιτούνται ως δικαιολογητικά για την έγκριση ανάθεσης σύμφωνα με την παρούσα.
Ημερομηνία:

…………………….

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.

