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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

Για την  προμήθεια τερματικού εξοπλισμού πληροφορικής  για τις ανάγκες της Ελληνικής 

Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ. (ECG) 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων (ECG), που συστάθηκε με τον Ν.4918/2022, και 

εδρεύει στην Αθήνα, ενδιαφέρεται για την προμήθεια σαράντα δύο (42) φορητών 

υπολογιστών (Laptops), εκατό (100) οθονών Η/Υ (Monitors) 27’ ιντσών, πενήντα (50) 

ενσύρματων πληκτρολογίων και πενήντα (50) ενσύρματων ποντικιών  (Mouses), συνολικού 

προϋπολογισμού ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000€) πλέον ΦΠΑ.. 

Α. Διαδικασία 

Η διαδικασία Ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της 

Εταιρείας με ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Τεύχος Προδιαγραφών και Απαιτήσεων του έργου. 

Β. Αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια τερματικού εξοπλισμού πληροφορικής για τις 

ανάγκες της εταιρείας σύμφωνα με το Τεύχος Προδιαγραφών και Απαιτήσεων του έργου και 

συγκεκριμένα:  

- σαράντα δύο (42) φορητών υπολογιστών (Laptops),  

- εκατό (100) οθονών Η/Υ (Monitors) 27’ ιντσών,  

- πενήντα (50) ενσύρματων πληκτρολογίων και  

- πενήντα (50) ενσύρματων ποντικιών  (Mouses),  

 

Οι συμβατικά συμφωνημένες ποσότητες θα παραδοθούν εντός τριάντα (30) ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης και θα παραδοθούν στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού  

Μιχαλακοπούλου 48, Αθήνα. 

 

Γ. Χρόνος Παράδοσης και Προϋπολογισμός 

Ο χρόνος παράδοσης είναι τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000€) πλέον ΦΠΑ. 

 

Δ. Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος:  

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος αποστείλατε πρόσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

Τεύχος Προδιαγραφών και Απαιτήσεων του έργου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Εταιρείας  https://procurement.oaep.gr/ 

Για την υποβολή προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει προηγουμένως να έχουν εγγραφεί 

ως προμηθευτές της Εταιρείας. 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος: 20/10/2022, ημέρα Πέμπτη, 

ώρα 14.00. 
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Ε. Λοιποί όροι πρόσκλησης 

 Η παρούσα πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών 

Πιστώσεων, η οποία ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους ενδιαφερόμενους που θα 

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.  

 Από την παρούσα Πρόσκληση δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσης εκ 

μέρους των συμμετεχόντων που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.  

 Τα στοιχεία των δηλώσεων ενδιαφέροντος θα χρησιμοποιηθούν από την Ελληνική Εταιρεία 

Εξαγωγικών Πιστώσεων αποκλειστικά για τον σκοπό της Πρόσκλησης και δεν θα 

δημοσιοποιηθούν.  

 Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει 

ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση του την παράταση ή την αναστολή της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών, την επανάληψη ή τη ματαίωση της διαδικασίας αυτής.  

 

 

 

 

Συνημμένα  : 

1. Τεύχος Προδιαγραφών και Απαιτήσεων του έργου 

2. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

 


