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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «INVESTMENT» συνολικής 
δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της τιμής» 

Ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/13-6-1994) «Ίδρυση νομαρχιακής 

αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την 
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) περί «Προμηθειών του Δημοσίου 
Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

4. Την υπ’ αριθμό 2141/1998 (ΦΕΚ 78/Β/4-2-1998) Απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής 
Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 40608/2001 (ΦΕΚ 1428/Β/22-10-2001) Απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

5. Την υπ’ αριθμό 2/45564/0026 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης και 
ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247/Α/1995) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 35130/739 Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 
(ΦΕΚ 1291/Β/11-08-10).

6. Τις διατάξεις του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000) Μέρος 2ο, άρθρο 25 «Ρυθμίσεις στα 
τέλη χαρτοσήμου»

7. Τον Ν.4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147 A΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

8. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ν.Π.Ι.Δ
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής
Τ.Κ. 26441, Πάτρα
Πληροφορίες: Ε.Παπαχριστόπουλος
Τηλ.: 2613 613670
Fax: 2610 461126

 

ΠΡΟΣ: 
Κάθε Ενδιαφερόμενο
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9. To Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-32014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

10. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (Α 43) και του άρθρου 64 του 
Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

11. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» 
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005).

12. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-11-
2011) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2β, του άρθρου 238, του Ν.4072/2012(ΦΕΚ 
86/Α/11-4-2012).

13. Την υπ. αριθ. 2833/28-9-2018 Απόφαση Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ περί 
συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών με προϋπολογισμό έως του 
ποσού των 60.000€ πλέον ΦΠΑ για το έτος 2018 (ΑΔΑ: ΩΥ2ΦΟΡΕΒ-83Ρ).

14. Την υπ. αριθ. 331/9-2-2018 Απόφαση Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ περί 
συγκρότησης επιτροπής ενστάσεων του ΠΤΑ για το έτος 2018 (ΑΔΑ: 68Ρ6ΟΡΕΒ-Ξ15).

15. Την υπ. αριθ. 11/2018 Απόφαση (ΑΔΑ 6ΣΙ8ΟΡΕΒ-4Ο3) του Δ.Σ. του ΠΤΑ-ΠΔΕ περί 
έγκρισης υλοποίησης του έργου INVESTMENT του προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2014-
2020 από το ΠΤΑ/ΠΔΕ ως εταίρου.

16. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2018 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ 6Λ7ΟΟΡΕΒ-ΥΗΓ) και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 
14.03.00.1426.

17. Τα υπ’ αρ. πρωτ. 2847/28-9-2018 (ΑΔΑΜ 18REQ003760520) αίτημα του Τμ. Β’ του 
ΠΤΑ-ΠΔΕ.

18. Τις υπ’ αριθ. 2859/1-10-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003766539) Απόφαση έγκρισης Διάθεσης 
Πίστωσης.

19. Την υπ. αριθ. 3333/7-11-2018 (ΑΔΑΜ 18AWRD003994084) Απόφαση του Προέδρου 
του Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών 
προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της 
παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για τη προμήθεια 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «INVESTMENT» 
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του 
ευρωπαϊκού έργου «INVESTMENT» συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 
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Συγκεκριμένα απαιτείται η προμήθεια δύο (2) φορητών υπολογιστών για εισαγωγή κειμένου 
με γραφίδα (books) κι ενός (1) πολυμηχανήματος. Οι τεχνικές προδιαγραφές τους 
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας πρόσκλησης, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες 
και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα φέρει τις 
ενδείξεις: α) «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη προμήθεια ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «INVESTMENT» και β) «ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ/ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» και θα περιέχει δύο 
σφραγισμένους υποφακέλους: έναν υποφάκελο με την επιγραφή «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής-τεχνική προσφορά» και έναν υποφάκελο με την επιγραφή  «Οικονομική 
προσφορά», τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους. 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με τη προσφορά τους υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
στην οποία συμμετέχουν, χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής, η οποία θα φέρει ως 
ημερομηνία, την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και να δηλώνεται ότι:

α) Είναι μέλη του οικείου επιμελητηρίου 
β) Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
γ) Δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. 
δ) Η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α’ τις 
οποίες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
ε) Να δηλώνουν το νόμιμο εκπρόσωπό τους 
στ) Οι προσφορές ισχύουν για 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ της παρούσας πρόσκλησης. Ο 
πίνακας της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του 
προσφέροντα.

4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ και θα πρέπει να 
συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Β’. Η 
προσφορά θα αφορά στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές που αφορούν μέρος του υπό προμήθεια εξοπλισμού.

Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
πρόσκλησης η προσφορά θα απορρίπτεται.
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5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» ο οποίος θα αξιολογηθεί σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία (όπως αναφέρεται στα σχετικά της παρούσας). Όσες προσφορές θα 
αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά θα 
συνεχίσουν με άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών».

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το 
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 

Σημειώνεται ότι: 
Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από 
τον ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης.

6. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών/δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον 
χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής. 

Όλες οι κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων είναι σε βάρος των προμηθευτών.

7. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται συνολικά σε 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
(24%). 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, έτους 
2018 και ειδικότερα τον Κ.Α. 14.03.00.1426. Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 
2859/1-10-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003766539) Απόφαση έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.

8. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως ή να την 
αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 20/12/2018 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας στην Πάτρα (ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, 1ος όροφος, Τμ. Διοικητικών 
Υπηρεσιών). 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 21/12/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 
π.μ. στην έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην 
Πάτρα.
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Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για 120 ημέρες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

9.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε διάστημα τριάντα (30) ημερών 
αρχόμενος από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον ανάδοχο.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του 
Π.T.A./Π.Δ.Ε στη διεύθυνση www.ptapde.gr.

Ο Διευθυντής του ΠΤΑ/ΠΔΕ

Χρήστος Τζομάκας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕKΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«INVESTMENT»

Α. Φορητός Υπολογιστής (Laptop) για εισαγωγή κειμένου με γραφίδα, τύπου Book, (τεμάχια 
2)

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις Στοιχεία Προσφοράς
Γενικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

• Να αναφερθεί ο 
κατασκευαστής και το 

μοντέλο
ΝΑΙ

• Διαστάσεις Οθόνης σε 
ίντσες

≥ 10.0

• Ανάλυση οθόνης ≥ 1920 x 1080
• Οθόνη IPS touch LED ΝΑΙ

• Επεξεργαστής

Τύπου Intel x5-
Z8550 Quadcore 

Processor (2.4 
GHz) ή αντίστοιχο

• Μνήμη RAM ≥ 4GB
• Εσωτερική μνήμη ≥ 64GB
• Μέγιστη μνήμη ≥ 128GB

• Κάρτα Γραφικών Ενσωματωμένη ή 
πρόσθετη

• Συνδεσιμότητα

Bluetooth, Wi-Fi, 
HDMI port, USB, 
Universal audio 
jack connector, 

επιθυμητή Gigabit 
Θύρα δικτύου 

RJ45.
• Ενσωματωμένη κάμερα ΝΑΙ
• Πληκτρολόγιο και 

Ασύρματη γραφίδα 
εισαγωγής σημειώσεων

ΝΑΙ

• Βάρος ≤ 0,7 κιλά
• Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 Pro

ΕΓΓΥΗΣΗ
• Ανταπόκριση για το 

hardware on-site, 
συμπεριλαμβανομένων 

ανταλλακτικών και 
εργασίας

ΝΑΙ

• Χρονική διάρκεια 
εγγύησης – τεχνικής 

υποστήριξης
≥ 2 έτη
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B. Πολυμηχάνημα (τεμάχιο 1)

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις Στοιχεία Προσφοράς
Γενικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

Τεχνολογία  εκτύπωσης Color Inkjet

Λειτουργίες
Printer-
Scanner- 

Copier - Fax
Μέγεθος χαρτιού Α4

Να διαθέτει οθόνη αφής ΝΑΙ

Tαχύτητα εκτύπωσης

≥ 20 
σελίδες/λεπτό 

(ppm)
Ασπρόμαυρη 
& έγχρωμη

Ανάλυση εκτύπωσης ≥ 1200x1200 
dpi

Αριθμός Δοχείων Μελανιού 4
Μνήμη (ενσωματωμένη) ≥ 512 MB

Είσοδος χαρτιού ≥ 250 φύλλα
Έξοδος χαρτιού ≥ 150 φύλλα

Τύπος Σάρωσης επίπεδη & ADF NAI
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ

Μηνιαίος φόρτος εργασίας σε σελίδες Α4 
(Duty Cycle)

≥ 30.000 
σελ./μήνα

Σύνδεση Ethernet 10/100/1000 ΝΑΙ
Σύνδεση USB NAI

Εγγύηση 3 έτη
Να προσφερθούν τέσσερα (4) επιπλέον 

δοχεία μελανιών του ιδίου κατασκευαστή ΝΑΙ

Διευκρινίσεις:
1. Στην στήλη «Απάντηση Προσφέροντα» θα καταγραφεί ‘ΝΑΙ’, ‘ΟΧΙ’, ή ‘ΥΠΕΡ’ (αντιστοιχώντας 
σε κάλυψη, μη κάλυψη ή υπερκάλυψη, αντίστοιχα) και στην στήλη «Παραπομπή» θα καταγραφεί η 
σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή 
του είδους.
2. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν 
συγκεκριμένες (πχ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 2 κλπ.).
3. Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει την 
συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Τεχνικών Προδιαγραφών στην οποία 
καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή/απαίτηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τη μία σελίδα ο υποψήφιος ανάδοχος 
θα υπογράψει και θα σφραγίσει όλες τις σελίδες της παρούσης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Ιδιότητα:
Διεύθυνση:
Τηλ., FAX, Email:

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ–ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΚ 26441 - ΠΑΤΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Που αφορά το έργο: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «INVESTMENT»», σύμφωνα με τη αριθ. 
………………………… πρόσκληση του ΠΤΑ-ΠΔΕ.

Σύμφωνα με την παραπάνω πρόσκλησή σας σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω
οικονομικούς όρους:

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αξία χωρίς ΦΠΑ σε 

Ευρώ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

Αξία με ΦΠΑ σε 
Ευρώ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

1

Φορητοί Υπολογιστές 
για εισαγωγή 

κειμένου με γραφίδα 
τύπου Book

(τμχ 2)

2 Πολυμηχάνημα 
(τμχ 1)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ)

Ολογράφως:…………………………………………..
Αριθμητικώς:…………………………………………

Ο προσφέρων

(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας)

(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία)
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