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ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, κατόπιν του υπ’ αρ. 05/09-01-18
αιτήματος προμήθειας, και Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΨΞΛΟΡ1Π-ΨΙΓ, καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω ειδών.
Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι
προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.
Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
Αριθμός
Αιτήματος

Προμήθεια

TONER για FAX
05/09-01-18
SAMSUNG MLT
CPV:30125110-5
D101S (ORIGINAL)

Τελική
Ημερομηνία
Υποβολής
Προσφορών

Τεμάχια

10

Τρίτη 27
Φεβρουαρίου
2017

Πιθανή
Δαπάνη
με ΦΠΑ
Έως
992,00 €

Πληροφορίες

Μιχαηλίδης Θεόφιλος
Τηλ: 2551089365
Fax: 2551089367
alexandroupoli@ekab.gr

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην αρμόδια επιτροπή τα υπό προμήθεια είδη το αργότερο
σε 30 ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με πίστωση, μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια
οικονομική υπηρεσία του ΕΚΑΒ με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Απαραίτητο δικαιολογητικό και αναπόσπαστο μέρος της προσφορά είναι μία υπεύθυνη δήλωση στην
οποία να αναγράφονται και να υπογράφονται από τους προμηθευτές τα εξής:
1. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα.
2. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

ΑΔΑ: Ω5ΨΤΟΡ1Π-ΙΔΩ
3. Είναι εγγεγραμμένοι στο επιμελητήριο.
Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ
Αλεξανδρούπολης 6ο χιλ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης, Τ.Θ.130, Τ.Κ. 68100 Τηλ:2551089365
Fax:2551089367, με την ένδειξη: «Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε.05/2018»
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Λίμας Χρήστος
Παιδοχειρουργός
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Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φαξ και φωτοτυπικά
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
1.1
Η εταιρία πρέπει να καταθέσει την πιστοποίηση ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη (για
ΝΑΙ
την διασφάλιση ποιότητας και ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων).
1.2
Η εταιρία πρέπει να καταθέσει την πιστοποίηση ISO 14001:2004 ή ισοδύναμη
ΝΑΙ
(για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).
1.3
Στην περίπτωση που τα αναλώσιμα δεν είναι της εταιρίας κατασκευής των
μηχανών γραφείου, η εταιρία πρέπει να καταθέσει πιστοποίηση απόδοσης
ΝΑΙ
αναλωσίμου (ανάλογα με τον τύπο αναλωσίμου) για κάθε αναλώσιμο
(παράγραφος 1.3.1-1.3.3.):
1.3.1 για κασέτες τόνερ εκτυπωτών μονόχρωμης εκτύπωσης (ISO/IEC 19752 ή
ΝΑΙ
ισοδύναμη).
1.3.2 για κασέτες τόνερ εκτυπωτών έγχρωμης εκτύπωσης (ISO/IEC 19798 ή
ΝΑΙ
ισοδύναμη).
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
ΝΑΙ
αχρησιμοποίητα.
1.5
Όλα τα σήματα που χρησιμοποιεί το προϊόν είναι αυθεντικά και έχουν νόμιμη
ΝΑΙ
άδεια.
1.6
Ο προμηθευτής εγγυάται εγγράφως ότι για ένα χρόνο από την ημερομηνία
παράδοσης, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση στην ποιότητα/ποσότητα
ΝΑΙ
εκτύπωσης του τόνερ και των μελανιών αλλιώς θα αντικαθίσταται χωρίς κόστος
σε 5 εργάσιμες ημέρες.
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
ΝΑΙ
τα αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας της εν λόγω
ποσότητας για κάλυψη επειγουσών αναγκών και καταλογισμού στον
προμηθευτή της διαφοράς της δαπάνης.
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
ΝΑΙ
της λοιπής ποσότητας, καθώς και των ελαττωματικών που εντοπίστηκαν και
χρησιμοποιήθηκαν μερικώς.
1.10 Η παράδοση των υλικών να γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της
ΝΑΙ
Υπηρεσίας και εντός ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης
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
ΝΑΙ
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)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε. 05/09-01-18
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(υπογραφή – σφραγίδα)

Τελικό
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