
  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα 29/04/2020 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 10156 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                         
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                             
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης                                              Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα 
Τηλέφωνο: 2521350630                                                                                    
Φαξ: 2521350748                                                                                 
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr             
       

   Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια εκατό (100) 
καρτών προσέλευσης-αποχώρησης, με την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης. 
 
     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια εκατό (100) καρτών 
προσέλευσης-αποχώρησης για την ανάγκη της κάλυψης των νέων προσλήψεων προσωπικού καθώς 
και της καταστροφής-απώλειας των καρτών από το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου, με τα εξής 
τεχνικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 9949/27-04-2020 της 
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ η δέσμευση της πίστωσης 
έγινε με την αριθμ. 771/29-04-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: 

 Έξυπνη κάρτα 
 Τύπος: Mifare 
 Μνήμη: 1 ΚΒ 
 Συχνότητα Λειτουργίας: 13.56 MHz 
 Διαστάσεις: 85mm x 54mm x 0.9mm 
 Υλικό Κατασκευής: PVC, Αδιάβροχη 

 Απόσταση Ανάγνωσης: 0 - 10 cm 
 Συμφωνία με τα πρότυπα ISO 14443/14443A 
 Προεκτυπωμένες με το λογότυπο του Δήμου 

Η παράδοση της προμήθειας θα είναι τμηματική η ολική ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας τα είδη 
θα παραδοθούν στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου με έξοδα που θα βα-
ρύνουν τον ανάδοχο και το χρονικό διάστημα της παράδοσης ορίζεται έως 31/08/2020. 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 200,00€ με το Φ.Π.Α. (161,29€ χωρίς Φ.Π.Α.) 
 

      Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη  έως και την Τρίτη 
05/05/2020 και ώρα 10:00 πμ, στο Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα 
λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ 
όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται: 
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία 
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210 
Προσφορά για την προμήθεια…………………………….. 
 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στο Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού κ. Ι. Κασκαμτζή τηλ. 2521350615 και επί της διαδικασίας της προμήθειας στο γραφείο 
προμηθειών του Δήμου Δράμας, καθημερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης στο τηλ. 2521350630. 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
 

 



 
 
 

Δήμος Δράμας                                                       «Προμήθεια καρτών προσέλευσης-αποχώρησης» 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                           Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή 
Τμήμα Προμηθειών 
 
                                                                                  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός-αριθμός _________________________________________ 

 Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

 E-mail: _______________________________________________ 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 Κάρτες προσέλευσης-αποχώρησης  
(όπως παραπάνω) 

100   

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….………………………………………………………… 

..…………………………………………………..……………………………………………………………… 

 
Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 
Υπογραφή-Σφραγίδα 

Προμηθευτή ή νόμιμου 
Εκπροσώπου της Εταιρείας 

 
Δράμα       /      /2020 


