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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 
    Η Περηθέρεηα Πειοπολλήζοσ, Π.Ε. Αργοιίδας απεσζύλεη πρόζθιεζε εθδήιωζες  ελδηαθέροληος γηα 

προκήζεηα ηειεθωληθώλ ζσζθεσώλ, θαη ελζύρκαηωλ πιεθηροιογίωλ θαη ποληηθηώλ Η/Υ γηα ηης αλάγθες 

ηωλ σπερεζηώλ ηες Π.Ε. Αργοιίδας, ζύκθωλα κε ηο Ν.4412/2016, κε ηε δηαδηθαζία ηες απεσζείας 

αλάζεζες.  

Ο ζσλοιηθός προϋποιογηζκός αλέρτεηαη ζηο ποζό ηωλ ελληαθοζίωλ ελελήληα δύο εσρώ (992,00€) 

ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ηοσ ΦΠΑ, επηκερηδόκελος ζε: 

  ΣΜΗΜΑ Α: Είθοζη (20) ηειεθωληθώλ ζσζθεσώλ προϋποιογηζκού 620,00€ ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ΦΠΑ  

θαη 

  ΣΜΗΜΑ Β: Δέθα (10) ελζύρκαηα πιεθηροιόγηα θαη δέθα (10) ελζύρκαηα ποληίθηα Η/Υ προϋποιογηζκού  

372,00€ ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ΦΠΑ. 

    

    Η προζθορά ζα δοζεί ζε ηηκή κολάδας ηεκατίοσ ζύκθωλα κε ηης προδηαγραθές ηοσ Παραρηήκαηος. 

  

Γίνονηαι δεκηές προζθορές για ένα Σμήμα ή για ηο ζύνολο ηων Σμημάηων. 

 
Μειοδόηης/ες θα αναδειτθεί ο Οικονομικός θορέας με ηην πλέον ζσμθέροσζα οικονομική 

προζθορά αποκλειζηικά βάζει ηιμής (ταμηλόηερη ηιμή) για κάθε ημήμα.  
 

ε περίπηωζη ποσ ο προζθέρονηας προηίθεηαι να αναθέζει ποζοζηό ηης ζύμβαζης σπό 

μορθή σπεργολαβίας ζε ηρίηοσς, οθείλει να αναθέρει ζηην προζθορά ηοσ ηο ποζοζηό ασηό 

καθώς και ηοσς σπεργολάβοσς ποσ προηείνει ζύμθωνα με ηο αρθ.58 ηοσ ν.4412/16. 

 

Ο θάζε ελδηαθερόκελος (θσζηθό – λοκηθό πρόζωπο) δύλαηαη λα απεσζύλεη θαη λα θαηαζέζεη έγγραθε 
ζθραγηζκέλε οηθολοκηθή προζθορά έως 06/03/2020 ζηο Πρωηόθοιιο ηες Γρακκαηείας ηες Δ/λζες 

Δηοηθεηηθού Οηθολοκηθού ηες Π.Ε. Αργοιίδας, κε αίηεζε ε οποία θαη ζα πρωηοθοιιεζεί.  
                        

                        
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

            Ναύπιηο,  25/02/2020 
 

Με Δνηολή Περιθερειάρτη 
Παναγιώηη Νίκα 

Ο Προϊζηάμενος ηης Γ/νζης 

 
 

Δπαμεινώνδας Μασρόγιαννης 



Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  
 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ  

 Επηηξαπέδηα ηειεθωληθή ζπζθεπή (επηζπκεηή ζπζθεπή ρωξίο ρξήζε κπαηαξηώλ) 

 Αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην (0-9,*,#) 

 Οζόλε γηα αλαγλώξηζεο θιήζεο 

 Ρπζκηδόκελε έληαζε θνπδνπλίζκαηνο 

 Ύπαξμε πιήθηξνπ «Flash» γηα κεηαθνξά ηειεθωληθήο θιήζεο 

 Δπλαηόηεηα αλνηρηήο αθξόαζεο 

 Μλήκα εηζεξρόκελωλ θιήζεωλ 

 Οη ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από θαιώδην κε βύζκαηα RJ-11 γηα 

ζύλδεζε ζην ηειεθωληθό θέληξν ηεο Π.Ε. Αξγνιίδαο θαη από ηνλ απαξαίηεην 

αξηζκό κπαηαξηώλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο (όπνπ απηέο απαηηνύληαη).   
 
 

 
 

 ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                                      
 

 

 

                                 


