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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση
: Πειραιώς & Κολωνού 2
Ταχ. Κώδικας
: 104 37, Αθήνα
Πληροφορίες
: Αν. Καρίτζης, Γρ.:117
Τηλέφωνο
: 210 52.43.922
Τηλεομοιοτυπία : 210 52.36.769
Ηλεκτ. Ταχυδρ. : a.karitzis@minfin.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση προμήθειας τριών (3)
προβολέων, τριών (3) οθονών προβολής και τριών (3) τηλεχειριστήριων
παρουσίασης, για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε.»
Το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την προμήθεια
τριών (3) προβολέων, τριών (3) οθονών προβολής και τριών (3) τηλεχειριστήριων παρουσίασης, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, βάσει τιμής.
Α) Προϋπολογισμός
Η προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου
Οικονομικών στον Ειδικό Φορέα 1023-206-0000000 και Λογαριασμό 31203010001 για το οικονομικό έτος 2019.

Β) Κατάθεση προσφορών
Οι προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται σε κλειστό φάκελο έως και την 14/06/2019, ημέρα Παρασκευή και
ώρα Ελλάδος 14:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών στο κτίριο
επί της οδού Πειραιώς και Κολωνού 2, τ.κ.: 104 37, Αθήνα. Οι προσφορές θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια τριών (3)
προβολέων, τριών (3) οθονών προβολής και τριών (3) τηλεχειριστήριων παρουσίασης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 18/06/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος 14:00 μ.μ.
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 Οι προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη
 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δύο (2) μήνες που αρχίζει από
την επόμενη της ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.
Γ) Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν με την προσφορά τους:
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Δ.Σ. της εταιρείας
β) Ασφαλιστική ενημερότητα
γ) Φορολογική ενημερότητα
Δ) Φάκελος προσφορών
Στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ΄ Δικαιολογητικά
Συμμετοχής, η τεχνική και οικονομική προσφορά των υποψηφίων.
Ε) Σύνταξη προσφορών
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά και σύμφωνες με
τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών οριζόμενες στην παρακάτω παράγραφο ΣΤ΄
ΣΤ) Τεχνικές προδιαγραφές
1) Ηλεκτρική οθόνη προβολής – 3 τεμάχια










Διαγώνιος οθόνης : 135’’ ίντσες
Καθαρές διαστάσεις οθόνης : 3.00m x 1.68m
Λόγος διαστάσεων : 16:9
Γωνία θέασης : 160ο
Βαθμός αντανάκλασης : ίσο ή μικρότερο με 1.0 Gain
Χειρισμός με ασύρματο χειριστήριο τριών (3) θέσεων
Δυνατότητα ρύθμισης ύψους / μεγέθους οθόνης
Δυνατότητα στερέωσης σε τοίχο ή οροφή
Εγγύηση δύο (2) ετών

2) Τηλεχειριστήριο παρουσίασης – 3 τεμάχια





Φωτεινός κόκκινος σημειοδείκτης
Ασύρματη επικοινωνία : 20 m. εμβέλεια
Συμβατότητα με εφαρμογές
Εγγύηση ενός (1) έτους

3) Προβολείς – 3 τεμάχια
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Ζ) ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ
Η παράδοση θα γίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη
Ως τόπος παράδοσης του υλικού ορίζεται η έδρα της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε. (Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος
92, Ταύρος).
Η) Πληρωμή
Η πληρωμή του ή των αναδόχων θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση των ειδών και την υπογραφή του
αντίστοιχου πρωτόκολλού παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και εφόσον προσκομιστούν όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά στην Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης.
Θ) Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%. Οι κρατήσεις
γίνονται πάνω στην καθαρή αξία πλην Φ.Π.Α. και βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος που θα συνάψει σύμβαση υπόκειται σε 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% συμπεριλαμβάνεται - άρθρο
4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει), σύνολο κρατήσεων 0,07252%, και σε 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφύγων (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% συμπεριλαμβάνεται - άρθρο
350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει), σύνολο κρατήσεων 0,06216%.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ
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