
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΠ: 12479 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (tablets) και καρτών Internet, για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων 

που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη 

 

H Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική 

Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Building Relationships 

through Innovative Development of Gender Based Violence Awareness in Europe 

(BRIDGE)», προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών έως την Πέμπτη 10/12/2020 και 

ώρα 15:00 για την ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και καρτών 

Internet, με κριτήριο κατοχύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να γίνει με συμπλήρωση του Πίνακα Οικονομικής 

Προσφοράς που επισυνάπτεται και όχι με δικό σας έγγραφο. Επίσης, η προσφορά θα 

πρέπει να φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή του προσφέροντος. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης: Επιπλέον θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης προμήθειας 

μεταξύ των 2 μερών ενώ ο ανάδοχος θα πρέπει να αποστείλει τα 

απαραίτητα δικαιολογητικών (ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, 

υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). 

 

Χρόνος Υλοποίησης της παρεχόμενης προμήθειας: Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να 

παραδοθούν το αργότερο έως 14/12/2020. 

 

Τόπος υλοποίησης της προμήθειας: Τα είδη θα παραδοθούν στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων 

της ΆΡΣΙΣ το οποίο στεγάζεται επί της οδού Σπάρτης 9, ΤΚ 54640, στη Θεσσαλονίκη. 

 



 

Παράδοση της προμήθειας: Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνει µε δαπάνες 

του προμηθευτή τμηματικά ή άπαξ, κατόπιν συνεννόησης με τη Δομή. 

 

Τρόπος πληρωμής: Ο τρόπος πληρωμής ορίζεται ως εξής: Η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία 

των ειδών που θα προμηθευτεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, ύστερα από την 

παράδοση των ειδών και την έκδοση των σχετικών παραστατικών (Τιμολόγιο-Δελτίο 

αποστολής), με κατάθεση της συνολικής αξίας των ειδών που παραδόθηκαν, σε τραπεζικό 

λογαριασμό που θα ορίσει ο ανάδοχος.  

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας 

(ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά ή αντίστοιχο τρόπο). 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σπάρτης 9, 54640, Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο: 2310227311 

Fax: 2310526150 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kyn@arsis.gr  

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως τις 10/12/2020 ώρα 

15:00. 

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της 

παράτασης από το  site της ΑΡΣΙΣ  www.arsis.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310227311.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προς: ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων    

Θέμα: Οικονομική Προσφορά για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(tablets) και καρτών Internet για τις ανάγκες του έργου Building Relationships through 

Innovative Development of Gender Based Violence Awareness in Europe – “Bridge” 

 

Επωνυμία εταιρείας:  ……………………………………………………………………………... 

 

Α/A Είδος Ποσότητα 

Τιμή ανά 

μονάδα 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική Τιμή 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 

Tablet για εκπαιδευτική χρήση 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Μεγάλη οθόνη: HD 10 ίντσες  

• Ανάλυση 1920 x 1200 pixels 

• 2GB RAM | 32GB ROM 

• Λειτουργικό: Android 

• Playstore 

• Επεξεργαστής τετραπύρηνος ή 
οκταπύρηνος 

• Μπαταρία με έως 8 ώρες αυτονομία 

• Συνδεσιμότητα 4G-LTE (δεδομένα) και 
Wi-Fi μαζί  

20   

2 

Sim κάρτα Internet για Tablet  

Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Απεριόριστη μηνιαία  

20   

Τελικό Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)    

Τελικό Σύνολο (με ΦΠΑ)    

 

Έλαβα γνώση των ειδικών ορών της πρόσκλησης για την ανάθεση της ως άνω προμήθειας και τους 

αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.  

Η παράδοση των παραπάνω ειδών θα πραγματοποιείται με δική μου δαπάνη τμηματικά ή άπαξ, 

κατόπιν συνεννόησης με τη Δομή. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …./…./2020 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
……………………………… 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ 


