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Σωματείο 

«PRAKSIS» 

Ταχ. Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα TK: 104 32 

Τηλ: 21-05205200 

Fax: 210-5205201 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.praksis.gr 

Αθήνα, 25/11/2019 

Αρ.  Πρωτ: Δ17547Α 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

για την «Προμήθεια 40 Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας» 

 
Προμήθεια χρηματοδοτούμενη 100% από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ( UNHCR ) στο πλαίσιο 

του έργου με τίτλο: «Accommodation and assistance to asylum seekers and beneficiaries of international 

protection in Greece» με κωδικό: GRC01/2019/0000000195 και δικαιούχο το Σωματείο «PRAKSIS » 

 

Το Σωματείο με την επωνυμία «PRAKSIS» έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας: 

 

1. Την Ειδική Σύμβαση Επιχορήγησης με Αριθμό GRC01/2019/0000000195 

2. Τους Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας και Προμηθειών του Σωματείου PRAKSIS 

3. Το Πρακτικό Δ.Σ. της PRAKSIS της 12/11/2019 

 

Αποφασίζει 

 

1. Την δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια 40 Συσκευών Κινητής 

Τηλεφωνίας», για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο 

«Accommodation and assistance to asylum seekers and beneficiaries of international protection in 

Greece» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει 

χαμηλότερης τιμής, χωρίς Φ.Π.Α. 

2. Τη χρέωση της δαπάνης που θα προκληθεί για την «Προμήθεια 40 Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας» 

στο έργο με τίτλο «Accommodation and assistance to asylum seekers and beneficiaries of international 

protection in Greece» το οποίο χρηματοδοτείται κατά 100% από την την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 

τους Πρόσφυγες (UNHCR)  

3. Τη δημοσίευση του πλήρες κειμένου της παρούσας Πρόσκλησης στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Σωματείου www.praksis.gr 

4. Την αποστολή του πλήρες κειμένου της παρούσας σε τρεις (3) τουλάχιστον υποψήφιους αναδόχους με 

συναφή επαγγελματική δραστηριότητα. 

5. Την ανάδειξη του υποψηφίου ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς χωρίς 

τον αναλογούντα Φ.Π.Α εφόσον τα προσφερόμενα είδη και υπηρεσίες καλύπτουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις 

τεχνικές προδιαγραφές του συνημμένου υποδείγματος. 

6. Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο, στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, αυτός, δε, υποχρεούται να παρέχει τα στοιχεία αυτά. 

7. Αν για τη συγκεκριμένη προμήθεια η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το 

αντικείμενό της, σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 85% του μέσου όρου των υποβληθεισών προσφορών, 
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το Σωματείο, πριν απορρίψει την προσφορά αυτή, ζητεί γραπτώς διευκρινήσεις για την σύνθεση της από 

τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν και μετά από την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες 

τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 από την 

επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. 

9. Το παρόν συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του, ήτοι  από ………και μέχρι την 31-12-2019.  

10. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δύνανται να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Σε 

κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει η προσφορά τους να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

11. Η υποβολή προσφοράς για το σύνολο των ειδών και υπηρεσιών είναι υποχρεωτική και οι προσφορές 

που υποβάλλονται και δεν καλύπτουν πλήρως όλα τα προς προμήθεια είδη και υπηρεσίες θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

12. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

13. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

14. Το Σωματείο, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωμα να 

ματαιώσει ή να επαναλάβει αιτιολογημένα την παρούσα Πρόσκληση. 

15. Η πληρωμή των προμηθευόμενων ειδών και υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται σε αντιστοιχία με την 

παράδοση και τιμολόγηση αυτών, έπειτα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους και 

σύμφωνα με τις χρηματορροές του έργου. Σε περίπτωση προβλημάτων στην χρηματοροή η αποπληρωμή 

θα γίνεται με την επανεκκίνηση της χρηματοροής. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει μη αποπληρωμή 

παραστατικού που τηρεί όλα τα παραπάνω  από την οργάνωση. 

16. Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη – Ανάδοχος και πελάτης – δεν τηρήσουν τα όσα αναφέρονται 

στο παρόν συμφωνητικό , το κάθε συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν 

εγγράφως. Οι συνέπειες της καταγγελίας άρχονται δεκαπέντε(15) ημέρες μετά την κοινοποίηση του 

εγγράφου της καταγγελίας στον αντισυμβαλλόμενο . Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμά 

του να καταγγείλει μονομερώς το παρόν συμφωνητικό αζημίως για λόγους ανωτέρας βίας ή εάν ο 

Ανάδοχος προβάλει απαιτήσεις (για την αποζημίωσή του ή τον τρόπο παροχής του έργου του) που δεν 

συνάδουν με την περιγραφείσα παροχή υπηρεσίας του ή είναι πρόδηλα αντισυμβατικές και καταχρηστικές  

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει την προσφορά του σε σφραγισμένο φάκελο αναγράφοντας 

ευκρινώς «Προμήθεια 40 Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας», τον πλήρη τίτλο του Σωματείου που διενεργεί την 

προμήθεια (Σωματείο «PRAKSIS»), τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την 

ημερομηνία διενέργειας,  τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

Στον παραπάνω σφραγισμένο φάκελο θα περιέχονται απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

• Συμπληρωμένες υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο οι οικονομικές προτάσεις. 

 

 

Σημειώνεται ότι όλες οι τεχνικές προδιαγραφές είναι απαραίτητες και επί ποινή αποκλεισμού. 

 
 

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και 

ώρες 09:00 - 17:00 από την κα Νικολάου Κατερίνα στο τηλέφωνο 2105205200, Fax 210- 5205201, e-mail: 

k.nikolaou@praksis.gr 
 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή mail) διευκρινίσεις ή 

συμπληρωματικές πληροφορίες επί της παρούσας Πρόσκλησης έως και τις 4/12/2019 και ώρα 17:00.  

Οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες δίνονται εγγράφως. Στα αιτήματα για διευκρινήσεις και 
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συμπληρωματικές πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται τόσο τα πλήρη στοιχεία του Σωματείου όσο και τα 

πλήρη στοιχεία του υποψήφιου ανάδοχου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, ηλεκτρονική διεύθυνση). Οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι δεν μπορούν να επικαλεστούν σε καμία περίπτωση προφορικές απαντήσεις του Σωματείου. 

   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται προθεσμία (10) δέκα ημερών από την ημερομηνία   

δημοσίευσης / αποστολής της Πρόσκλησης στους υποψηφίους, ήτοι μέχρι την 5/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

17:00 μ.μ. στα γραφεία της Οργάνωσης «PRAKSIS», Στουρνάρα 57, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα, στον 2ο  όροφο στην 

γραμματεία . 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

 

 

Βαρδαραµάτου Κωνσταντίνα 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

               Α)Πίνακας Τεχνικών  Προδιαγραφών 

Προμήθεια Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: …………………………………………………… 
(Επωνυμία Υποψηφίου,  Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου & Ιδιότητα) 

                                                                                              

         Ημερομηνία Προσφοράς                                                                ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Δίκτυο  4G/LTE, DUAL SIM και 

επιπλέον ΜicroSD 

ΝΑΙ  

2 Λειτουργικό Σύστημα Android NAI  

3 Oθόνη  Touchscreen  NAI  

4 Tύπος Οθόνης  LCD  NAI  

5 Εύρος Οθόνης  Από 6 ίντσες και πάνω  NAI  

6 Διαγώνιος Οθόνης  6,2 ίντσες και πάνω  NAI  

7 Ανάλυση Οθόνης 720Χ1560 pixels  NAI  

8 Χρώματα Οθόνης  16M NAI  

9 Τύπος SIM Nano SIM NAI  

10 Ανάλυση κάμερας 

(Rear) 

13ΜP NAI  

11 Δευτερεύουσα 

κάμερα 

ΝΑΙ NAI  

12 Ανάλυση Κάμερας 

(Front) 

5MP f/2.0 NAI  

13 Ανάλυση Βίντεο  1080p@30fps NAI  

14 Eπεξεργαστής  3 NAI  

15 Bluetooth Version  5.0, A2DP, LE NAI  

16 Wifi  ΝΑΙ NAI  

17 Wifi Hotspot  ΝΑΙ  NAI  

18 Wifi Direct  ΝΑΙ  NAI  

19 USB  Micro USB  NAI  

20 Μπαταρία  Μη αποσπώμενη Li-Ion 

3400mAh 

NAI  

21 GPS ΝΑΙ  NAI  

22 Ραδιόφωνο  ΝΑΙ  NAI  

23 Φορτιστής Ταξιδίου  ΝΑΙ  NAI  

24 Kαλώδιο usb  ΝΑΙ  NAI  

25 Eγγύηση  ΝΑΙ 2 Ετη Διεθνής NAI  
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Β) Συνολικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ (ΣΕ €) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΣΕ €) 

Προσφερόμενη τιμή για το 

σύνολο της προμήθειας 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

  

Προσφερόμενη τιμή για το 

σύνολο της προμήθειας ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

  

 

 

 

 

Σημείωση: 

 

 
 

• Όλες οι τιμές θα πρέπει να συμπληρώνονται με στρογγυλοποίηση μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών είναι όλα υποχρεωτικά, 

• Για την κατακύρωση της χαμηλότερης τιμής θα ληφθεί υπόψη το συνολικό άθροισμα, χωρίς ΦΠΑ, των 

προσφερόμενων ειδών  

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: …………………………………………………… 
(Επωνυμία Υποψηφίου,  Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου & Ιδιότητα) 

                                                                                              

Ημερομηνία Προσφοράς                                                                ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Βεβαιώνεται ότι :  

1. Τα ανωτέρω είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, και θα πληρούν τις 

προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στον πίνακα συμμόρφωσης, με ελάχιστη περίοδο 

εγγύησης 1 έτος, η οποία καλύπτει την αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών ή μη 

σύμφωνων με τις τεχνικές προδιαγραφές ειδών για το σύνολο του έργου. 

2. Όλα τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που 

επιβάλλονται στους κατασκευαστές για τα προϊόντα, βάσει των κοινοτικών διατάξεων και 

ανάλογων πιστοποιήσεων, όπου έχουν εφαρμογή. 

3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2019 από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Το παρόν συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του, ήτοι  από ……………… και 

μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.  

5. Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές για τα προς 

προμήθεια είδη. 

6. Η παράδοσή τους θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου, σύμφωνα με τις ανάγκες του 

Σωματείου. 

7. Τα έξοδα αποστολής  βαρύνουν τον  ανάδοχο  του έργου . 

8. Συμφωνώ με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων υλικών και υπηρεσιών 

καθώς και με τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς. 

9. Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη – Ανάδοχος και πελάτης – δεν τηρήσουν τα όσα 

αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό , το κάθε συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί το 

δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν εγγράφως . Οι συνέπειες της καταγγελίας άρχονται 

δεκαπέντε(15) ημέρες μετά την κοινοποίηση του εγγράφου της καταγγελίας στον 

αντισυμβαλλόμενο . Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμά του να 

καταγγείλει μονομερώς το παρόν συμφωνητικό αζημίως για λόγους ανωτέρας βίας ή εάν 

ο Ανάδοχος προβάλει απαιτήσεις (για την αποζημίωσή του ή τον τρόπο παροχής του έργου 

του) που δεν συνάδουν με την περιγραφείσα παροχή υπηρεσίας του ή είναι πρόδηλα 

αντισυμβατικές και καταχρηστικές 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: …………………………………………………… 
(Επωνυμία Υποψηφίου,  Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου & Ιδιότητα) 

                                                                                              

Ημερομηνία Προσφοράς                                                                ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 

 

 


