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ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - Παράρτημα Καβάλας, κατόπιν του με ΑΕ 73Λ/06-09-2017
αιτήματος προμήθειας με ΑΔΑ: Ω5ΓΠΟΡ1Π-7Η2 και ΑΔΑΜ: 17REQ001973560, καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ/
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

73Λ/06-092017

ΕΚΑΒ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(όνομα είδους ή
υπηρεσίας)

1. ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟ
ΧPRESS SF-760P
SUMSUNG
CPV: 301225110-5

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ
ΤΕΜΑΧΙ
Α

4 τεμ

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩ
Ν
02-10-2017

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ –FAX

244,00
ευρώ

Επιτροπή αγορών:
1.Γιαλούρη Μ.
2.Τουρτούνη Ε.

2. ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟ
ΧPRESS M-2070
SUMSUNG
CPV: 301225110-5

6 τεμ

390,00
Ευρώ

3. ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟ
ΧPRESS M-2675 FN
SUMSUNG
CPV: 301225110-5

4 τεμ

260,00
Ευρώ

4. ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟ

6 τεμ

366,00

3.Λουλούδης Χ.
Τηλ: 2510-250116
Φαξ: 2510-250117
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CANON I-SENSYS FAX
L 150
CPV: 301225110-5

Ευρώ

5. ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟ
KONICA MINOLTA BIZ
HUB 185
CPV: 301225110-5

4 τεμ

80,00
Ευρώ

6. TONER ΓΙΑ CANON
I-SENSYS MF4120
CPV: 301225110-5

4 τεμ

60,00
Ευρώ

7. ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ
ΦΑΧ KX-FP 205GR
CPV: 30125120-8

16 τεμ

144,00
Ευρώ
συν
Φ.Π.Α.

Οι τεχνικές
προδιαγραφές
αναγράφονται στο
τέλος

Σύνολο
1.914,56
ευρώ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προμηθειών του
Παραρτήματος ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ στο τηλ 2510-600320.
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος, εκ των προμηθευτών των οποίων οι
προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επομένη διενέργειας του διαγωνισμού.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με πίστωση , μετά την παραλαβή των υλικών από την αρμόδια
επιτροπή και τον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών από την οικονομική υπηρεσία του ΕΚΑΒ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 12 ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης
περίληψης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ.
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥΠΑΙΔΟΠΟΛΗ, ΚΑΒΑΛΑ
Τ.Κ 65404

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΩΡΑ

Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2017

10.00 π.μ.
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Οι προσφορές αποστέλλονται με τηλεομοιότυπο ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με την
ένδειξη:
“Διαγωνισμός για την προμήθεια τόνερ με ΑΕ 73Λ/06-09-2017” στην προαναφερόμενη διεύθυνση,
μέχρι την ανωτέρω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
Απαραίτητο δικαιολογητικό και αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς είναι μία υπεύθυνη δήλωση
στην οποία να αναγράφονται και να υπογράφονται από τους προμηθευτές τα εξής:
Δεν εκκρεμεί εις βάρος μου τελεσίδικη απόφαση για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
β) δωροδοκία
γ) απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Επιπλέον δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου, όσον αφορά στην καταβολή φόρων/τελών ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές υποβάλλονται για μέρος ή για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας (ανά Α.Ε.).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην αρμόδια επιτροπή τα υπό προμήθεια είδη το
αργότερο σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης
κατακύρωσης και ενημέρωσης του προμηθευτή.
Εφόσον, χρειαστεί να δοθούν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, αυτές
πρέπει να ζητούνται το αργότερο δύο (2) ημέρες, πριν από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής
των προσφορών.
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16.

Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φαξ και
φωτοτυπικά
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
1.1 Η εταιρία πρέπει να καταθέσει την πιστοποίηση ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη (για την διασφάλιση
ποιότητας και ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων). ΝΑΙ
1.2 Η εταιρία πρέπει να καταθέσει την πιστοποίηση ISO 14001:2004 ή ισοδύναμη (για την εφαρμογή
ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). ΝΑΙ
1.3 Στην περίπτωση που τα αναλώσιμα δεν είναι της εταιρίας κατασκευής των μηχανών γραφείου, η
εταιρία πρέπει να καταθέσει πιστοποίηση απόδοσης αναλωσίμου (ανάλογα με τον τύπο αναλωσίμου)
για κάθε αναλώσιμο (παράγραφος 1.3.1-1.3.3.): ΝΑΙ
1.3.1 για κασέτες τόνερ εκτυπωτών μονόχρωμης εκτύπωσης (ISO/IEC 19752 ή ισοδύναμη). ΝΑΙ
1.3.2 για κασέτες τόνερ εκτυπωτών έγχρωμης εκτύπωσης (ISO/IEC 19798 ή ισοδύναμη). ΝΑΙ
1.3.3 για κασέτες μελανιού inkjet (ISO/IEC 24711 ή ισοδύναμη). ΝΑΙ
1.4 Όλα τα μέρη των αναλώσιμων (εάν υπάρχουν) να είναι μόνο καινούργια και αχρησιμοποίητα. NAI
1.5 Όλα τα σήματα που χρησιμοποιεί το προϊόν είναι αυθεντικά και έχουν νόμιμη άδεια. NAI
1.6 Ο προμηθευτής εγγυάται εγγράφως ότι για ένα χρόνο από την ημερομηνία παράδοσης, δεν θα
υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση στην ποιότητα/ποσότητα εκτύπωσης του τόνερ και των μελανιών
αλλιώς θα αντικαθίσταται χωρίς κόστος σε 5 εργάσιμες ημέρες. NAI
1.8 Τα αναλώσιμα υλικά που θα βρεθούν ακατάλληλα, και δεν ευθύνεται ο τρόπος αποθήκευσης του
ΕΚΑΒ, από τον έλεγχο παραλαβής και μετά, θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει
υποχρέωση να τα αντικαταστήσει χωρίς κόστος σε 5 εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση άρνησης ή
αδυναμίας του προμηθευτή να τα αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας της εν
λόγω ποσότητας για κάλυψη επειγουσών αναγκών και καταλογισμού στον προμηθευτή της διαφοράς
της δαπάνης. NAI
1.9 Τυχόν ελαττώματα τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την περιοδική κακή εκτύπωση ή την έλλειψη
παντελούς εκτύπωσης, αφού διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, δημιουργούν υποχρέωση του
προμηθευτή για αντικατάσταση όλης της λοιπής ποσότητας, καθώς και των ελαττωματικών που
εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς. NAI
1.10 Η παράδοση των υλικών να γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και εντός
ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης NAI
1.11 Στον πίνακα 1 και στην στήλη τόνερ εμφανίζεται η εμπορική ονομασία του αναλωσίμου. Ο
προμηθευτής των αναλωσίμων μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια ή διαφορετική ονομασία για το μοντέλο
του αναλωσίμου αλλά η ποσότητα και η ποιότητα εκτυπώσεων που θα παραχθούν θα πρέπει να είναι
ίση ή μεγαλύτερη από αυτή που ορίζει ο κατασκευαστής των μηχανών γραφείου. Η ποιότητα και η
ποσότητα των αναλωσίμων αποδεικνύεται από την πιστοποίηση όπως αναφέρεται στην παραπάνω
παράγραφο 1.3-1.3.3 (πινάκας 2) NAI
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΚΑΒ – ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΘΩΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Προμηθειών
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