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ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, κατόπιν του υπ’ αρ. 219/26-09-18
αιτήματος προμήθειας, και Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΝ4ΔΟΡ1Π-4Θ9, καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω ειδών.
Αριθμός
Αιτήματος

Προμήθεια

TONER ΓΙΑ ΦΩΤ/ΚΟ
KYOCERA ECOSYS
219/26-9-18
CPV:30125110-5 M2540DN
(ORIGINAL)

Τεμάχια

2

Τελική
Ημερομηνία
Υποβολής
Προσφορών
Δευτέρα 15
Οκτωβρίου
2018

Πιθανή
Δαπάνη
με ΦΠΑ
Έως
248,00 €

Πληροφορίες

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

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) και στην ιστοσελίδα
της Αναθέτουσας Αρχής (www.ekab.gr).
OPOI:
1.Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι
προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.
2. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
3. Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των ειδών που αναφέρονται
4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι θα εκτελέσει
την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα
πρόσκληση.
6. Χρόνος παράδοσης : έως 40 μέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης. Η γνωστοποίηση της
κατακυρωτικής απόφασης θα γίνει με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ.
7. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με πίστωση, μετά την παραλαβή των υλικών από την αρμόδια
οικονομική υπηρεσία του ΕΚΑΒ με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.
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8. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις
9. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση,
απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στα άρθρα 27, 28, 32, 33 και 34 του ΠΔ. 118/07.
10. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07. Για ότι δεν
περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
όπως εκάστοτε ισχύουν.
11. Όλα τα σήματα που χρησιμοποιεί το προϊόν είναι αυθεντικά (ORIGINAL) και έχουν νόμιμη άδεια.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
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.
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:2551089350
Fax:2551089367, με την ένδειξη: «Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε. 219/2018» συμπληρώνοντας
ανάλογα τις στήλες του παρακάτω πίνακα ή στέλνοντας δική σας φόρμα.
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Λίμας Χρήστος
Παιδοχειρουργός
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε. 219/2018

Α/Α
1

Είδος
TONER ΓΙΑ ΦΩΤ/ΚΟ KYOCERA ECOSYS
M2540DN (ORIGINAL)

Τιμή Ποσότητα Σύνολο
μονάδας

ΦΠΑ

2

Γενικό σύνολο

/

/ 2018

Ο Προμηθευτής

(υπογραφή – σφραγίδα)

Τελικό
σύνολο

