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Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆ΠΥ∆Υ/109177/5836
Ηµ/νία: 12/11/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Μεσογείων 119
Ταχ.Κωδ. : 101 92
Πληροφ. : Ο.Κοκλιώτη
ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς
Τηλέφ.
: 213 1513 439
Φορείς
E-mail
: o.koklioti@prv.ypeka.gr
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
απαραίτητου για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ στο
πλαίσιο της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης ».
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το αριθμ.
Πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/99992/8684/16.10.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, το
αριθμ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/93916/3351/1.10.2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα
Χωρικού
Σχεδιασμού
και
Αστικού
Περιβάλλοντος
και
το
αριθμ.
πρωτ.
ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/102060/5457/22.10.2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού απαραίτητου για
την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο της τρέχουσας
υγειονομικής κρίσης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Συνοπτικά στοιχεία Πρόσκλησης:
Αντικείμενο Πρόσκλησης
Κριτήριο ανάθεσης

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού απαραίτητου για την
πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες
30237240-3, 32342100-3
συμβάσεις (CPV)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: έως του ποσού των χιλίων
εννιακοσίων δεκαεννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών
(1.919,35€) χωρίς ΦΠΑ ήτοι δύο χιλιάδων τριακοσίων
ογδόντα ευρώ (2.380,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%.
ΠΟΣΟ
Προϋπολογισμός
ΑΛΕ

3120301001:

Ε.Φ.

Ε.Φ. 1031-203 0000000
Ε.Φ. 1031-501-0000000
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΛΕ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ
ΦΠΑ 24%)

ΣΥΜ/ΝΟΥ
ΦΠΑ 24%
1.750,00
630,00
2.380,00€

Καταληκτική ημερομηνία και
19 Νοεμβρίου 2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
ώρα υποβολής προσφορών
Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της
Χρόνος ισχύος προσφορών
λήξης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών.
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1. Περιγραφή αντικειμένου
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
απαραίτητου για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο
της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης και ειδικότερα η προμήθεια καμερών υπολογιστή
(webcam) και ακουστικών κεφαλής με ενσωματωμένο μικρόφωνο σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές που αναφέρονται στο αριθμ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΗΔ/102903/321/23.10.2020
έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο Παράρτημα Ι της παρούσας
Πρόσκλησης «Τεχνικές Προδιαγραφές- Φύλλα συμμόρφωσης»
2. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των χιλίων εννιακοσίων
δεκαεννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1.919,35€) χωρίς ΦΠΑ ήτοι δύο χιλιάδων
τριακοσίων ογδόντα ευρώ (2.380,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. και θα
χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΝ οικονομικού έτους
2020, και ειδικότερα των Ειδικών Φορέων 1031-203-0000000 και 1031-501-0000000 ΑΛΕ
3120301001: 2.380,00€.
Ε.Φ.
ΠΟΣΟ ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%
Ε.Φ. 1031-203 0000000
ΑΛΕ 3120301001: (Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών
και συναφούς εξοπλισμού)
Σχετική έγκριση ανάληψης υποχρέωσης Η υπ’ αριθμ.
1.750,00€
πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/107414/6600/10.11.2020 (ΑΔΑΜ:
20REQ007615476 & ΑΔΑ:ΨΟΖΝ4653Π8-ΦΒ2) η οποία
καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α 83339
Ε.Φ. 1031-501 0000000
ΑΛΕ 3120301001: (Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών
και συναφούς εξοπλισμού)
Σχετική έγκριση ανάληψης υποχρέωσης: Η υπ’ αριθμ.
630,00€
πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/107407/6599/10.11.2020 (ΑΔΑΜ:
20REQ007615467 & ΑΔΑ:9ΘΣΥ4653Π8-4ΔΕ) η οποία
καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α 82342
2.380,00€
3. Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης
Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
4. Κατάθεση και σύνταξη προσφοράς
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε
ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του ΥΠΕΝ (Λ. Μεσογείων 119, ισόγειο) έως τις 19 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα
13:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς), με την ένδειξη: «Προμήθεια
ηλεκτρονικού εξοπλισμού απαραίτητου για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων για τις
ανάγκες του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης» (αναγράφοντας και τον
αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης).
Επιπρόσθετα, ο κυρίως φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην αποσφραγιστεί από
την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή τη Γραμματεία του Πρωτοκόλλου», και να συνοδεύεται από
αίτηση υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας),
η οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
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Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θα
θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.
5. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:
α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το νόμιμο
εκπρόσωπο του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
β) Συμπληρωμένους και υπογεγραμμένους από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος τους
πίνακες του παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης μαζί με τα σχετικά στοιχεία που
αποδεικνύουν την απάντηση του οικονομικού φορέα αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων
τεχνικών προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες
προδιαγραφών στην στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από την
διαδικασία.
Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων να συμπληρωθεί υποχρεωτικά με τη λέξη
«ΝΑΙ.
Στην στήλη «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ», να αναφέρεται οποιαδήποτε παραπομπή ή επισήμανση του
υποψηφίου (PROSPECTUS, C.E. ISO, ή και άλλα σχετικά ) προς απόδειξη της απάντησης.
γ)Την Οικονομική Προσφορά του Παραρτήματος ΙΙΙ ως εξής:
 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, ανά μονάδα με δύο δεκαδικά ψηφία,
αριθμητικώς.
 Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
 Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
Η προσφορά θα κατατεθεί για το σύνολο του φυσικού αντικειμένου όπως αυτό αναλυτικά
περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης.
Κατά την διαδικασία αξιολόγησης για τη σύγκριση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη η
συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ.
Η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή πλέον ΦΠΑ
24% για το σύνολο του φυσικού αντικειμένου μεταξύ αυτών που έχουν καταθέσει αποδεκτές
προσφορές.
6. Χρόνος ισχύος προσφοράς
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο για εξήντα (60) ημέρες από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της
προσφοράς είναι υποχρεωτική.
7. Απόρριψη προσφοράς
 Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.
 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας
πρόσκλησης.
 Προσφορά υπό αίρεση
 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση,
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.
 Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι εξήντα (60)
ημέρες.
 Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
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 Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως
αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
 Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο της προμήθειας του κάθε τμήματος.
8. Ματαίωση διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
9. Χρόνος – Τόπος Παράδοσης
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την
επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης ανάθεσης, στο κτίριο του ΥΠΕΝ επί της
Λ. Μεσογείων 119 (αρμόδιοι επικοινωνίας: Δ. Στάρφας τηλ. Επικοινωνίας: 2131513255, Μ.
Σιαμόπουλος τηλ. Επικοινωνίας: 2131513020).
Κατά την παράδοση , τα είδη συνοδεύονται μόνο με δελτίο αποστολής.
10. Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης- Παραλαβής
Η εκάστοτε ισχύουσα ορισθείσα Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του Υ.Π.ΕΝ. είναι
αρμόδια για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας.
11. Παροχή Διευκρινίσεων
Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από το
Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών (γρ. 237, 2ος όροφος Λ.
Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92), αρμόδια υπάλληλος Ο. Κοκλιώτη, τηλ.: 213 1513 439.
Διευκρινίσεις σχετικά με το αντικείμενο, αρμόδιος επικοινωνίας: κ.κ. Νικολάου Η.2131515330.
12. Πληρωμή- Κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής Παραλαβής και την κοινοποίηση του στον ανάδοχο.
Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των σχετικών τιμολογίων
(ξεχωριστά ανά ειδικό φορέα) και την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών /
δικαιολογητικών όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 200 του ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:
 κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ),
επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.),
 κράτηση 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (A.E.Π.Π.) η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, επιβαρυνόμενη με
τέλος χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.) ,
 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.
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12. Ειδικοί όροι
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄του Ν. 4412/2016.
.
Συνημμένα:
-Παράρτημα Ι
-Παράρτημα ΙΙ
-Παράρτημα ΙΙΙ

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας ΥΠΕΝ

Νικόλαος Μιχαλόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλα Συμμόρφωσης
Web camera
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Απαίτηση

Ανάλυση Βίντεο:1920x1080

NAI

Καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) : 30 fps (τουλάχιστον)

NAI

Να διαθέτει δυνατότητα περιστροφής κατά 360°
οριζοντίως και τουλάχιστον 30° καθέτως

NAI

Σύνδεση USB 2.0 / καλώδιο σύνδεσης τουλάχιστον 1,20
μέτρων

NAI

Μικρόφωνο: ενσωματωμένο

NAI

Να διαθέτει στήριγμα για οθόνη

NAI

Σύνδεση: Plug&Play σε λειτουργικό Σύστημα Windows 10

NAI

Απάντηση

Τεκμηρίωση

Ακουστικά Κεφαλής
με ενσωματωμένο μικρόφωνο
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Απαίτηση

Εργονομική σχεδίαση με
Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής
Περιστρεφόμενο βραχίονα μικροφώνου
μαξιλαράκια ακουστικών

NAI

Σύνδεση USB 2.0 / καλώδιο σύνδεσης τουλάχιστον 1,50
μέτρων

NAI

Απόκριση ακουστικού: 20 Hz - 20 kHz

NAI

Ευαισθησία: ~ 105,0 db

NAI

Αντίσταση:: 32 Ohm ± 15%

NAI

Βάρος: 200 gr (το μέγιστο)

NAI

Έλεγχος για την ένταση και σίγαση του μικροφώνου

NAI

Σύνδεση: Plug&Play σε λειτουργικό Σύστημα Windows 10

NAI

Απάντηση

Τεκμηρίωση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα ……/……/….. 2020

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς στην υπ’ αριθ. πρωτ. _________________ πρόσκληση για την
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού απαραίτητου για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων
για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης.
Επωνυμία Εταιρείας :
ΑΦΜ/ΔΟΥ:
Διεύθυνση Έδρας:
Τηλέφωνα επικοινωνίας :
Fax / E- mail:
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο/Η Αιτ…..

(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Περιγραφή

Τεμάχια

Αξία
τεμαχίου
χωρίς
ΦΠΑ(€)

Αξία
τεμαχίου
με ΦΠΑ
24%(€)

Συνολική Αξία
χωρίς ΦΠΑ

Συνολική Αξία με
ΦΠΑ 24%

Κάμερα
υπολογιστή
34
(webcams)
Ακουστικά κεφαλής με
34
ενσωματωμένο
μικρόφωνο
Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ
Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ολογράφως:

Χρόνος ισχύος προσφοράς: εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες

Για τον προσφέροντα
Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία)
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