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Αθήνα, 08.11.2022 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια 6 φορητών ταμπλετών και 6 bluetooth 
ηχείων στο πλαίσιο της μεταφοράς της έκθεσης Σήκω Ψυχή μου! Εικόνες και μουσικές του ‘22  
 
Εν όψει της μεταφοράς της έκθεσης Σήκω Ψυχή μου! Εικόνες και μουσικές των προσφύγων 
του ’22, το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 
πρόκειται να αναθέσει σε εταιρεία την προμήθεια 6 φορητών ταμπλετών 10.5" Samsung 
Galaxy Tab A8 (4GB/64GB) 4G LTE - Dark Grey και 6 bluetooth ηχείων Creative Pebble 2.0 Usb 
Black. 
Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία προσκαλεί 
τον οικονομικό φορέα: ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Ε.Π.Ε. να υποβάλει προσφορά για την ανωτέρω 
υπηρεσία. 
 
Ο ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει τη σχετική προσφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
foundation@parliament.gr. 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 9 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00. 
 
Σε κάθε περίπτωση στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής: 
 

Τιμή προσφοράς: 

Χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών: 

Τρόπος πληρωμής: 

Γενική περιγραφή υπηρεσίας. 

 
Δεν αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν 
προσφορά. 
 
Η προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληροί απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του 
αιτήματος του Τμήματος Εκθέσεων. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον 
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. 
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Στην προσφορά που θα κατατεθεί, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος της. Σε 
περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της, η προσφορά ισχύει για εξήντα (60) 
ημέρες από την παραλαβή τους από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον 
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.   
Την ανάδοχο εταιρεία θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της 
παρακράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, (παρ. 3 άρθρου 4 του 
ν. 4013/2011). 
  
 

 
 


