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ΠΡΟΣ 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 να 
υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια χρονομέτρου διπλής όψεως για τις 
συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, προϋπολογισμού 700,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1208/2020 (ΑΔΑ : 69ΩΔ7Λ7-0Μ8) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής και την υπ΄ αρ. 542209/27.07.2020 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης 
(ΑΔΑ: ΩΙΔΦ7Λ7-ΕΜΓ ).

Οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια χρονομέτρου διπλής όψεως συνεδριάσεων είναι 
οι παρακάτω :

 Ψηφιακό ρολόι – χρονόμετρο εσωτερικού χώρου διπλής όψεως, σχεδιασμένο ειδικά για 
αίθουσες συνεδριάσεων- αμφιθέατρα, για αντίστροφη μέτρηση του χρόνου ομιλίας 
(counter down).

 LED display τεσσάρων ψηφίων ύψους 11-15 εκ., με εξωτερικές διαστάσεις κατά 
προσέγγιση 50cm *20cm, όπου εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος του ομιλητή

 Ηχητική ειδοποίηση όταν μηδενιστεί ο χρόνος και προαιρετικά κατά την έναρξη και πριν 
το τελευταίο λεπτό του υπολειπόμενου χρόνου

 Λειτουργία stop - start (πάγωμα χρόνου)
 Απόσταση ανάγνωσης τουλάχιστον μέχρι 50 μέτρα
 Δυνατότητα ένδειξης ώρας ή εναλλαγή με ημερομηνία ή θερμοκρασία όταν δεν 

χρησιμοποιείται ως χρονόμετρο
 Χειρισμός από ασύρματο χειριστήριο μεγάλης εμβέλειας ή από υπολογιστή ενσύρματα ή 

ασύρματα
 Δυνατότητα ενσωμάτωσης των χρονομέτρων LED σε άλλα συστήματα ή λογισμικά
 Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα  
 Καλώδιο τροφοδοσίας
 Δυνατότητα για επιτραπέζια ή επιτοίχια τοποθέτηση 
 Εγγύηση καλή λειτουργίας με δυνατότητα αντικατάστασης
 Εγχειρίδιο λειτουργίας

Η οικονομική προσφορά, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσό των 700,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα πρέπει να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, 
γραφείο 305, έως την Τρίτη 04/08/2020 και ώρα 14:00 μ.μ. σε σφραγισμένο φάκελο.
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Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί βάσει του έντυπου πίνακα που επισυνάπτεται στην 
παρούσα και μετά τη συμπλήρωσή του από τον ενδιαφερόμενο θα πρέπει να υπογραφεί από 
το νόμιμο εκπρόσωπο και να σφραγιστεί με τη σφραγίδα της επιχείρησης. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

Σ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

1 Προμήθεια Χρονομέτρου 1

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: -

ΦΠΑ:(24%) -
ΣΥΝΟΛΟ -

Αποδέχομαι όλους τους όρους της οικείας πρόσκλησης. 
 

ΑΘΗΝΑ …………………………..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
…………………………………….

                                                       (υπογραφή – σφραγίδα)
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