ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.
Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης
Τμήμα Προμηθειών

Αθήνα, 07/06/2017

Πληροφορίες : Ε. Σαρίνα

Αρ. πρωτ.:51586

Τηλ. : 210 8802554
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ : «Προμήθεια 20 tablets για τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» με την διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16) καλεί τους
ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς
προϋπολογισμού

9.424,00

€

για την προμήθεια 20 tablets, συνολικού

συμπεριλαμβανομένου

του

αναλογούντος

Φ.Π.Α

24%

(ήτοι:7.600,00 € +1.824,00 €).
Όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν προσφορά στην Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής
Υποστήριξης – Τμήμα Προμηθειών (Πρωτόκολλο) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δομοκού 5, (στο ισόγειο
του κτιρίου), το αργότερο μέχρι τις 16 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
Η προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Προμήθεια είκοσι (20) tablets σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συνημμένου πίνακα.
Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Οθόνη αφής με μήκος διαγωνίου

IPS, Multi-touch/8” έως 10”

Aνάλυση Οθόνης / Αναγνωσιμότητα
Επεξεργαστής
Αποθηκευτικός Χώρος:
Μέγεθος κύριας μνήμης (RAM)
Επέκταση μνήμης: micro SD

720p+ / Day Readable
Quad Core 1.8GHz
32GB+
3GB+
MICRO SD 64GΒ+

Δομοκού 5, 104 45 Αθήνα, Τηλ : 210-8802861 Τηλ/πία : 210-8802857
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8
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Webcam: Εμπρός και πίσω
Ασύρματη επικοινωνία :
Χωρητικότητα Μπαταρίας:
GPS
Ενσωματωμένα ηχεία και μικρόφωνο

12

Θήκη προστασίας

13

Λειτουργικό Σύστημα

14
15

Εγγύηση: Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας από τον
κατασκευαστή για δυο (2) έτη
Βάρος
Συμμόρφωση σε πρότυπα προστασίας από σκόνη και
νερό

16
Συμμόρφωση σε πρότυπα προστασίας από πτώση
17
18

Powerbank

Rear camera: 8MP+
WiFi, Bluetooth, 4G - LTE
4000mAh+
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Αδιάβροχη, ανθεκτική σε
κραδασμούς, να δύναται να
κρέμεται (βλ και σημείο 16,17)
Android 5.0 τουλάχιστον ή
ισοδύναμο
NAI
<0,6 Kg
IP65 τουλάχιστον (είτε μέσω
θήκης είτε αυτόνομη
προστασία - πλήρης από
σκόνη, αντοχή σε νερό
χαμηλής πίεσης)
MIL-STD-810G (Προστασία
είτε μέσω θήκης είτε αυτόνομα
από πτώση από 1,5 μέτρο)
10.000mAh, 2 USB

ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές των προϊόντων θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ
τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την εκτέλεση του έργου, χωρίς το Φ.Π.Α.
Ο Φ.Π.Α. αναγράφεται χωριστά ως ποσοστό επί τοις εκατό. Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός διορθώνεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον ανάδοχο με τη συμφερότερη από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας,
από το Τμήμα Προμηθειών.
Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική απόφαση του Οργανισμού, βάσει της οποίας υποχρεούται
να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της
απόφασης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Εάν η επιχείρηση στην οποία έγινε η κατακύρωση δεν προσέλθει εντός της ανωτέρω
προθεσμίας για υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτη.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των 20 tablets στην Κεντρική Υπηρεσία
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
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ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδοχου θα γίνει από τη Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης –
Τμήμα Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού του Οργανισμού, στην Κεντρική Υπηρεσία του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (οδός Δομοκού 5, 4ος όροφος), αφού προηγουμένως η αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., πιστοποιήσει με τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού την
προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας.
Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή της προσφοράς και δεν δεσμεύει καθ’
οιονδήποτε τρόπο τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο οποίος θα αναλάβει υποχρέωση έναντι του αναδόχου,
μόνον με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΙΩΤΗΣ
Συνημμένα:
-Πίνακας Διανομής
Εσωτερική διανομή:
- Δ/νση Δ/κής & Οικ/κής Υπ/ξης Τμήμα Λογιστηρίου &
Προϋπολογισμού του Οργανισμού
- Επιτροπή Προμηθειών
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.

Βyte Computer ΑΒΕΕ.
Καλλιρρόης 98 & Τριβόλη, Αθήνα
Τηλ.: 210-9002000
Φαξ : 210-9002057
info@byte.gr

2.

COSMOS Business Systems AEBE
Μπακογιάννης Παύλος 44, Μεταμόρφωση
Τηλ.: 210-6492800
Φαξ: 210-6464069
cosmos@cbs.gr

3.

TECHNICOMER
Ελαιώνων 51-53, Παλλ
Τηλ.: 210-6745801
Φαξ : 210-6745189
info@technicomer.gr

4.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε
Κάννιγγος 26, Αθήνα
Τηλ.: 210-3822516
Φαξ : 210-3825601
info@diagramma.gr

4

