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ΘΕΜΑ: ««Προμήθεια γνησίων τυμπάνων για εκτυπωτές».
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας του Υ.Π.ΕΝ. πρόκειται να προβεί στην
επιλογή αναδόχου για την προμήθεια γνησίων τυμπάνων για εκτυπωτές.
Τα προς προμήθεια τύμπανα εκτυπωτών πρέπει να είναι γνήσια και είναι τα εξής :
ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΥΜΠΑΝΩΝ

PANASONIC KX-MB771

KX-FAD93

7

LEXMARK E350

E250X22G

8

BROTHER MFC 9880

DR6000

8

LEXMARK E340

12A8302

8

LEXMARK E352

8

LEXMARK 652

8

DEVELOPER

8

LEXMARK T420

5

SAMSUNG SF650

8

SAMSUNG 2675

14

OKI 411/431

10

EPSON 6200

5

Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας θα ανέλθει μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων,
τετρακοσίων Ευρώ ( 2.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και βαρύνει τις
πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.Π.ΕΝ. του Ε.Φ. 31-130, ΚΑΕ 1723
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά για
οποιοδήποτε είδος από τα αναφερόμενα στον αναλυτικό πίνακα καθώς η κατακύρωση θα
γίνει ανά είδος, με κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν με αίτηση την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο,
λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, στο Υ.Π.ΕΝ., Μεσογείων 119 Αμπελόκηποι, Αθήνα/
Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας (2ος όροφος γραφείο 237) το αργότερο μέχρι
την Παρασκευή, 25/11/2016 και ώρα 12:00.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον
οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς τα εξής:
α) η λέξη “προσφορά”
β) ο τίτλος της προμήθειας
δ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα όπως επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και
τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ευρώ και θα αναγράφεται:
- Η Τιμή του προς προμήθεια υλικού ανά μονάδα.
- Το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ
-Το συνολικό κόστος με ΦΠΑ
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση των προς προμήθεια Υλικών θα γίνει στο κτίριο του Υ.Π.ΕΝ. επί της οδού
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119- ΑΘΗΝΑ
Ως χρόνος παράδοσης ορίζεται πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της ανάθεσης.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των νόμιμων παραστατικών/
δικαιολογητικών όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, μετά από βεβαίωση της
αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή της προμήθειας.
Κατά την πληρωμή του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.

Δεν απαιτείται δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος
ΦΕΚ.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ., στη Δ/νση www.ypeka.gr.
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