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Αθήνα, 3 Μαΐου 2019
Αρ. πρωτ.: 33809

ΘΕΜΑ: Αίτηµα για την προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος Video Wall για προβολή
συµβάντων ασφαλείας και εποπτείας υποδοµών ΥΠ.ΕΣ. ενόψει των εκλογών του Μαΐου
2019.
Σε συνέχεια του µε αρ. πρωτ. 32685/30-04-2019 (Α∆ΑΜ:19REQ004875380) πρωτογενούς
αιτήµατος µας σχετικά µε την ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήµατος Παρακολούθησης Συµβάντων
Ασφαλείας σε ιστοσελίδες, το Υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει στην προµήθεια και εγκατάσταση
Συστήµατος Video Wall για την προβολή συµβάντων ασφαλείας και εποπτείας υποδοµών για τις
ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σύµφωνα µε τις παρακάτω προδιαγραφές:
Εξοπλισµός:
Α/Α

Περιγραφή

Τεµάχια

1

Μόνιτορ 55’’ για video wall - Samsung – LH55UDEBLBB

4

2

Επιτοίχια βάση για video wall - Samsung – WMN-55VD

4

3

Ηχείο ενεργό τύπου µπάρας 180watt Rms - Samsung – HW-MS650

1

ΕΓΓΥΗΣΗ:
Εγγύηση τριών (3) ετών για όλα τα ανωτέρω προϊόντα.

Τα ανωτέρω είδη θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στο σύνολό τους και τοποθετηθεί έως την Τρίτη 21
Μαΐου 2019.
Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να προβλέπονται οι υπηρεσίες εγκατάστασης των προς
προµήθεια ειδών και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης τριών (3) στελεχών του Τµ. Σχεδιασµού, Ανάπτυξης
και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστηµάτων της ∆/νσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.
Το κόστος για τα ανωτέρω δεν θα ξεπεράσει τις έντεκα χιλιάδες εκατό ευρώ (11.100,00€) µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι τις δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ
(13.764,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΑΛΕ
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2420389001, 2420909001 και 3120389001 του Φορέα 1007-201 (Γενική Γραµµατεία
ΥΠ.ΕΣ.) από τον Προϋπολογισµό Εξόδων του ΥΠ.ΕΣ. για το έτος 2019.
Κατάθεση προσφορών µέχρι την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει συµπληρωµατικά µε την προσφορά τους να καταθέσουν
αντίγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας τους, ασφαλιστικής ενηµερότητας,
φορολογικής ενηµερότητας, πιστοποιητικού ΓΕΜΗ και απόσπασµα(τα) ποινικού µητρώου.
Τα ποινικά µητρώα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους. Σε
περίπτωση αναµονής έκδοσης τους, δύναται να προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση του νόµου 105
Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν εµπίπτει στις διατάξεις της
παρ.1 άρθρου 73 του ν.4412/2016.
Προσφορές που αποκλίνουν από τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα κριθούν ως εναλλακτικές και θα
απορριφθούν.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ
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