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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
με θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 32’’ inch
Ο ΑΝΤΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
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Λαμβάνοντας υπόψη:
Τις σχετικές διατάξεις,
α) του άρθρου 3 παρ.. 19 του Κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα
Διαχείρισης (ΥΑ 39808/2009
39808/2009-ΦΕΚ2152/2-10-2009-Τεύχος Β΄),
β)) του άρθρου 6 του Κανονισμού για την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών
και προϊόντων κ.λπ. του Φ.Δ. (ΥΑ39809/2009
(ΥΑ39809/2009-ΦΕΚ2152Β’ /2009),
γ)) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας κλπ» (ΦΕΚ112Α΄/2010).
Την απόφαση 9/2016 της 4ης/02-06-2016
2016 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου & Χ. Αράχθου που αφορά τη σύσταση της
αρμόδιας Επιτροπής Ανάθεσης.
Την με αριθ. 38/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης «περί
ορισμού αρμοδιοτήτων στον αντιπρόεδρο του Δ.Σ.».
Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016)
2016) «περί Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2014/25/ΕΕ)».
Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241Α’/23
241Α’/23-12-2016)
2016) «περί παράτασης του
μεταβατικού διαστήματοςς λειτουργίας των καταργούμενων και συγχωνευόμενων φορέων έως 31
3112-2017 και παράτασης
άτασης της διάρκειας θητείας των Δ.Σ. για ισόχρονο διάστημα».
Την με αριθ. 113.14/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρασίνου Ταμείου περί
έγκρισης χρηματοδότησης Φορέ
Φορέων
ων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) για το έτος
2017.
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Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ό τ ι,
ο Φορέας Διαχείρισης προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών για την
προμήθεια τηλεόρασης 32’’ ιντσών.

Αναλυτικότερα, η τηλεόραση πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:


Μέγεθος οθόνης 32’’



Ανάλυση Οθόνης: Full HD



Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας: 400 PQI



Smart TV: Υποστηρίζεται



Ανάλυση : 1920Χ1080



Τεχνολογία : LED



Internet: ΝΑΙ



Αναπαραγωγή USB: Βίντεο, Μουσική, Φωτογραφίες



Θύμα USB: 2ΧUSB 2.0



Θύρα HDMI : 3 x HDMI (2.0v Auto Return)



Ενεργειακή κλάση Α

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσης είναι τριακόσια ενενήντα ευρώ (390,00 €). Με την με
αριθμό πρωτοκόλλου 459 /06-03-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Φορέα Διαχείρισης εγκρίθηκε
η δέσμευση πίστωσης ύψους 390,00 € για την πραγματοποίηση της δαπάνης.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης με βάση την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο
αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή με
συστημένη ταχυδρομική επιστολή/υπηρεσία ταχυμεταφορών.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι τις 20 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στην
έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου στο
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110. Αποδεκτές
είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στο πρωτόκολλο του Φορέα Διαχείρισης μέχρι την
ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
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Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο προσφοράς, στον οποίο θα αναγράφονται,
τα στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου,
τα στοιχεία της παρούσας ανακοίνωσης (πρόσκλησης), ήτοι «Προσφορά για την προμήθεια
τηλεόρασης , σύμφωνα με την αριθ. 460/10-03-2017 πρόσκληση»,
Επισυναπτόμενη οικονομική προσφορά του υποψηφίου.
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Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί για το συνολικό τίμημα, μετά την οριστική
παραλαβή της τηλεόρασης, στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου και την προσκόμιση των
απαιτούμενων δικαιολογητικών (προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και εκκαθάριση
λοιπών υποχρεώσεων προς τρίτους), που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο
δικαιολογητικό, που τυχόν ζητηθεί από τον Φορέα Διαχείρισης. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2017.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα (www.tzoumerka-park.gr) και
στο πρόγραμμα «Πρόγραμμα Διαύγεια».

Ο Αντιπρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου
Τζουμέρκων Περιστερίου και Χ. Αράχθου

(Σφραγίδα-Υπογραφή)
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