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Για την παροχή διευκρινήσεων οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να απευθύνονται στα στοιχεία επικοινωνίας του 

Σ.Δ.Ε., τηλ. 2521026880, οδός Παπαφλέσσα 10, πόλη Δράμα 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης (κατακύρωσης) της παρούσας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 

Κάθε προσφέρων δύναται να υποβάλλει μόνο μία προσφορά και για το σύνολο των ζητούμενων (είδη και 

ποσότητες και υπηρεσίες) με την παρούσα πρόσκληση. Η διαδικασία ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται στην 

περίπτωση μη υποβολής τριών τουλάχιστον προσφορών. Στην επαναπροκήρυξη η διαδικασία επιλογής αναδόχου 

ολοκληρώνεται και σε περίπτωση κατάθεσης λιγότερων των τριών (3) προσφορών.  

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο γραφείο του Διευθυντή του Σ.Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ, το αργότερο μέχρι την 01/06/2020, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα 

εξής : 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (Επωνυμία, δ.τ., Διεύθυνση, Τηλέφωνο) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ, οδός Παπαφλέσσα 10, πόλη Δράμα Τ.Κ 

66133 

Ένδειξη:  «ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» 

Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οιοδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές 

περιέρχονται στο γραφείο του Διευθυντή του Σ.Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ μέχρι την καθορισμένη, από την πρόσκληση, ημέρα 

και ώρα λήξης υποβολής προσφορών, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. 

Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου του φακέλου της προσφοράς. 

Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα 

αλλά δεν έφθασαν στο γραφείο του Διευθυντή του Σ.Δ.Ε ΔΡΑΜΑΣ μέχρι την καθορισμένη, από την πρόσκληση, 

ημέρα και ώρα λήξης υποβολής προσφορών, δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στον 

ενδιαφερόμενο.  

Προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

Προσφορές μεγαλύτερες του προϋπολογισμού της παρούσας πρόσκλησης δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

Δεν επιτρέπονται αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές 

Ως χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζονται οι τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αποσφράγισης 

των προσφορών. 

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα «ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της παρούσας, το οποίο θα αναρτάται και 

σε επεξεργάσιμη μορφή, στην ιστοσελίδα δημοσίευσης της πρόσκλησης.  
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : 

Α.Φ.Μ. : 

Δ.Ο.Υ. : 

ΕΔΡΑ : 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Τιμή (Καθαρή 

αξία) Φ.Π.Α (……%) Σύνολο 

1) ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 

χωρητικότητας 240GB, 

SATA 3, ταχύτητα 

ανάγνωσης τουλάχιστον

560 MB/s και ταχύτητα

εγγραφής τουλάχιστον

490  MB/s

Τεμάχια: 4

Εργασία Επισκευής -Συντήρησης 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Οι προσφερόμενες τιμές επιτρέπεται να δοθούν μέχρι δύο το πολύ δεκαδικά ψηφία.

 Δεν επιτρέπονται διορθώσεις, παραλείψεις στον πίνακα οικονομικής προσφοράς

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

 Με την προσφορά μου αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Ημερομηνία        /  /2020 Για τον προσφέρων 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

(ονοματεπώνυμο, σφραγίδα, υπογραφή) 
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