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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών
κυκλωμάτων ενόψει των επερχόμενων εκλογών της 26ης Μαΐου 2019.
Στα πλαίσια προετοιμασίας των επερχόμενων εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, το
Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω
τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων, τα οποία θα υποστηρίξουν την διεξαγωγή της μετάδοσης
των εκλογικών αποτελεσμάτων :
 150 τηλεφωνικές συνδέσεις pstn οι οποίες θα εγκατασταθούν στο κτίριο επί της
Σταδίου 27 (με ενεργοποίηση στις 22.5.2019 και απενεργοποίηση στις 4.6.2019).


30 τηλεφωνικές συνδέσεις pstn οι οποιες θα εγκατασταθούν στο κτίριο επί της
Σταδίου 31 (με ενεργοποίηση στις 22.5.2019 και απενεργοποίηση στις 4.6.2019).



Ενεργοποίηση του φάσματος των τηλεφωνικών συνδέσεων 210 -374 4000 έως 4999
και 210 -374 1000 έως 1599 (2 PRI κυκλώματα στο κτίριο της Σταδίου 27 και 1 PRI
κύκλωμα στο κτίριο της Ευαγγελιστρίας 2) (με ενεργοποίηση στις 21.5.2019 και
απενεργοποίηση στις 7.6.2019).

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός (πάγιες και απολογιστικές δαπάνες) για τα ανωτέρω
ανέρχεται περίπου στο ποσό των 25.000 € πλέον του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον ΑΛΕ
2420101001 του ΕΦ 1007-201 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει συμπληρωματικά με την προσφορά τους να
καταθέσουν αντίγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ασφαλιστικής
ενημερότητας, φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικού ΓΕΜΗ και απόσπασμα(τα) των
απαραίτητων ποινικών μητρώων. Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν ένορκη
βεβαίωση για τη μη επιβολή προστίμου για αδήλωτη εργασία σε χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών, πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή για τους
εγγεγραμμένους χρήστες στην ηλεκτρονική πύλη ΣΕΠΕ (sepenet.gr), πιστοποιητικό από τη

1
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5cb4430e26fc031d0bc56438 στις 17/04/19 12:36

19REQ004812431 2019-04-17
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, ότι
δεν έχει επιβληθεί πρόστιμο σε βάρος του υποψηφίου αναδόχου τα τελευταία 2 χρόνια πριν
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, το οποίο εκδίδεται
αυτοματοποιημένα μέσω ηλεκτρονικής υποβολής της σχετικής αίτησης.
Η ισχύς των προσφορών πρέπει να είναι δύο (2) μήνες και να αναφέρεται στην
προσφορά. Προσφορές που αποκλίνουν από τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα κριθούν ως
απαράδεκτες και θα απορριφθούν.
Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προμηθειών
και Υποδομών, Σταδίου 31, 4ος όροφος, μέχρι την 22α Απριλίου 2019 και ώρα 11:00
π.μ., σε σφραγισμένο φάκελο.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ
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