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                     Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
                             ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ      
  

           ΚΑΛΕΙ 
 

 Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων, 
τους συνεταιρισµούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νοµικών προσώπων, που 
επιθυµούν και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης, να υποβάλλουν 
έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, για: 
 
►  την προµήθεια  δέκα (10) τηλεφωνικών συσκευών (8 ενσύρµατων & 2 ασύρµατων τηλεφωνικών 
συσκευών) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών συνολικού  
προϋπολογισµού 800,00€  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (24%). 
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
τιµής, για το σύνολο της προµήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την προϋπολογιζόµενη 
δαπάνη των 800,00€ συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και εφόσον καλύπτονται οι όροι της 
πρόσκλησης, ως προς τις προδιαγραφές των τηλεφωνικών συσκευών(Παράρτηµα Α΄). Προσφορές 
που αφορούν σε µέρος της προµήθειας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι προσφορές κατατίθενται στην υπηρεσία µας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική ∆/νση Οικονοµικών, 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών, Τµήµα 
Προµηθειών, Λεωφ. Κηφισίας 20 & Γκύζη , Μαρούσι, 1ος όροφος, Τ.Κ. 151 25) και θα 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην 
παραπάνω ∆/νση  µέχρι την  20/ 12 / 2018 ηµέρα  Πέµπτη και ώρα 11:30 π.µ. 

Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µας µετά την προαναφερόµενη 
ηµεροµηνία και ώρα  είναι  ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ, δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται.      

Η προσφορά κατατίθεται σε ένα κλειστό σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει  την Οικονοµική 
Προσφορά στην ελληνική γλώσσα, καθαρογραµµένη και χωρίς ξέσµατα( εις τετραπλούν). Οι 
προσφέροντες θα πρέπει να συµπληρώσουν το συνηµµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς του 
παραρτήµατος Β΄ 
 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την αρµόδια τριµελή Επιτροπή Παραλαβής της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών µε την σύνταξη Πρακτικού ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής  
 
 Η πληρωµή του αναδόχου  θα γίνει υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από 
τον Προµηθευτή των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών.  
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Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:  

- Πρωτόκολλο-Πρακτικό για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προµήθειας.  
- Τιµολόγιο  
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό µπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία 

Τον Ανάδοχο  βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις. 
 
Ο Φ.Π.Α. 24% θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.   
 
 Η Πρόσκληση Υποβολής Οικονοµικής Προσφοράς δηµοσιεύεται  στο ∆ιαδίκτυο, στο πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ (ηλεκτρονική διεύθυνση www.diavgeia.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Αττικής  (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.patt.gov.gr.) 
                   

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά µε την πρόσκληση παρακαλούµε να επικοινωνήσετε στο 

τηλ.  2132100655. 

 

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ                                                    

       
 
                                                                                              ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΟΛΑΧΑΚΗ 
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                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
Οι τηλεφωνικές συσκευές θα πρέπει: 

 
 

Να είναι αναλογικές & συµβατές µε τηλεφωνικό κέντρο τύπου Alcatel Lucnet OmniPCX Office µε 
software Release Alcatel Lucent OXO Connect. 
 
Ενσύρµατες τηλεφωνικές συσκευές (8) 
 
Να έχουν αναγνώριση κλήσεων 
ανοικτή ακρόαση 
µνήµη 50 τηλεφωνικών αριθµών τουλάχιστον 
τύπου «γραφείου» 
Επανάκληση τελευταίου αριθµού  
Μεταφορά κλήσης σε άλλη συσκευή 
Ελληνικό µενού 
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών 
 
 
Ασύρµατες τηλεφωνικές συσκευές (2) 
 
Να έχουν ανοικτή ακρόαση 
Αναγνώριση κλήσης και στην αναµονή 
Εµβέλεια σε εσωτ/εξωτ χώρους τουλάχιστον ως 50 µέτρα/300 µέτρα 
Οικονοµική λειτουργία ECO 
Μεταφορά κλήσης σε άλλη συσκευή 
Ελληνικό µενού  
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών 

 
 

 
 

                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Α/Α ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

(24%) 
1          ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  
          8  
 

  

2          ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
     

      
          2   

  

  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 

 
 
 

  

     

 
                                                         

 
                                        Σφραγίδα και Υπογραφή                        
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