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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τόνερ και αναλωσίμων γραφικής ύλης για
τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος- ΕΥΕΠ Βόρειας Ελλάδας.
Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) Βόρειας Ελλάδας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια
τόνερ και αναλωσίμων γραφικής ύλης σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.
Είδος

Τεμάχια

Μύτες για μηχανικό μολύβι 0.7 Β (12άδες)

50

Μύτες για μηχανικό μολύβι 0.5 Β (12άδες)

50

Γόμα λευκή μαλακή για μολύβι 64mm x 29 mm

30

Μελάνι για ταμπόν μπλε

10

Ταμπόν μπλε
Χαρτάκια λευκά για σημειώσεις χωρίς κόλλα 90mm x 90mm

5
40

Θήκη Α4 διαφανής με άνοιγμα τύπου Γ, χωρίς τρύπες (10άδες)

100

Θήκη Α4 διαφανής με άνοιγμα στο πλάι κατάλληλη για ντοσιέ

2000

Φάκελοι με αυτιά και λάστιχο (διάφορα χρώματα)

800

Κλασέρ 8/32 χρώματος μπλε

100

Κλασέρ 8/32 χρώματος πράσινο

100

Ετικέτες αυτοκόλλητες 33x77 λευκές

1000

Ετικέτες αυτοκόλλητες 96,5x42,3 λευκές

1200

Διαφανής κολλητική ταινία συσκευασίας 5mm

20

Κλιμακόμετρο 30 εκ. με 6 κλίμακες 1:20:25:50:75:100:125

10

Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4, 500φ, 80 gr, μη ανακυκλωμένο

550

Tόνερ για πολυμηχάνημα RICOH MP 201SPF

20

Προς τούτο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σε κλειστό φάκελο τις οικονομικές προσφορές τους
συνοδευόμενες από αναλυτική τεχνική περιγραφή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τομέα Βορείου Ελλάδος της

ΕΥΕΠ (Αδριανουπόλεως 24, Καλαμαριά, 1ος όροφος) μέχρι την Τετάρτη 21-05-2014 και ώρα 14:30 μ.μ.
Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα 2310 483226-7.
Ο κλειστός φάκελος θα φέρει την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΕΥΕΠ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και θα περιλαμβάνει:
α) Οικονομική Προσφορά, και
β) Τεχνική Περιγραφή
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να εξειδικεύουν στην οικονομική τους προσφορά τη μονάδα μέτρησης, την τιμή
μονάδος και το συνολικό κόστος για κάθε προσφερόμενο είδος σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος Α που
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Προσφορές με διαφορετικές ποσότητες υλικών από τις οριζόμενες
στην παρούσα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ειδικά για τις φύσιγγες σκόνης τόνερ του πολυμηχανήματος RICOH MP 201SPF, τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει
επί ποινή αποκλεισμού:
1. Να είναι γνήσια αντιπροσωπείας - αυθεντικά προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρείας του
πολυμηχανήματος (original) ή ισοδύναμα (συμβατά ή ανακατασκευασμένα).
2. Να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση
3. Να µην είναι αναγομωμένα (refilled).
4. Σε περίπτωση που προσφερθούν ισοδύναμα τόνερ (συμβατά ή ανακατασκευασμένα) τότε απαιτείται
έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή για τον αριθμό σελίδων που τυπώνει το αναλώσιμο βάσει
ISO/IEC19752 ή ISO/IEC19798 (τα συγκεκριμένα πρότυπα πιστοποιούν τον αριθμό των σελίδων που
εκτυπώνει ένα αναλώσιμο). Η ποιότητα εκτύπωσης καθώς και ο αριθμός εκτυπώσεων του ισοδύναμου
(συμβατού ή ανακατασκευασμένου) πρέπει να συμφωνούν µε τις προδιαγραφές του αντίστοιχου γνήσιου
(original) υλικού του κατασκευαστή.
5. Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται α) η
συμβατότητα τύπου - μοντέλου/ ο τύπος του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το οποίο προορίζονται,
και β) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά η ημερομηνία κατασκευής. Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την ημερομηνία παράδοσης.
Οι προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ δε θα λαμβάνονται υπόψη.
Ο προϋπολογισμός του κόστους των προμηθευόμενων αγαθών ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, έργο
2011ΣΕ07580034 της ΣΑΕ 075/8. Για την προμήθεια των ειδών θα συναφθεί σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/1995) και ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/ Α’/2007), όπως ισχύουν, με διάρκεια έως τις 3011-2015.
Αξιολόγηση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών και η επιλογή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στις 22-05-2014, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία ΕΥΕΠ Βόρειας Ελλάδας (Αδριανουπόλεως 24, Καλαμαριά, 1ος όροφος).
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών της ΕΥΕΠ
Βόρειας Ελλάδας, όπως ορίζεται με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 877/20-12-2013 (από 31-01-2014 ορθή επανάληψη)
Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. για τη «Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών,
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου και Υλικών για το έτος 2014» με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Παράδοση
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά, μετά από γραπτή παραγγελία, µε έξοδα και ευθύνη του
προμηθευτή στους χώρους της ΕΥΕΠ Βόρειας Ελλάδας επί της οδού Αδριανουπόλεως 24, Καλαμαριά, 1ος
όροφος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την αιτηθείσα κάθε φορά ποσότητα εντός 3 εργάσιμων ημερών
από την ειδοποίησή του. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα υπό προμήθεια είδη μέσα στα χρονικά όρια που
παρέχονται στον προμηθευτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 26 και 32 του Π.∆. 118/2007.
Παραλαβή - Πληρωμή
Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιείται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής,
από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 877/20-12-2013 (από 3101-2014 ορθή επανάληψη) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. για τη «Συγκρότηση Επιτροπών
Διενέργειας Διαγωνισμών, Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου και Υλικών για το έτος 2014».
Το πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής αποτελεί πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου, η
οποία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παραληφθείσα ποσότητα και την τιμή μονάδας που έχει προσφέρει ο
Ανάδοχος. Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο με τα ως άνω στοιχεία, το οποίο θα διαβιβάζεται
στην ΕΥΕΠ Βόρειας Ελλάδας μαζί με εν ισχύ αντίγραφο φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και θα
επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Παναγιώτης Μέρκος

Εσωτερική Διανομή:
1. Χρονολογικό Αρχείο ΤΒΕ
2. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
3. Αρχείο Τμήματος Δ΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Είδος

Ποσότητα

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Μονάδος
(χωρίς ΦΠΑ)

Μύτες για μηχανικό
μολύβι 0.7 Β (12άδες)
Μύτες για μηχανικό
μολύβι 0.5 Β (12άδες)
Γόμα λευκή μαλακή για
μολύβι 64mm x 29 mm
Μελάνι για ταμπόν μπλε
Ταμπόν μπλε
Χαρτάκια λευκά για
σημειώσεις χωρίς
κόλλα 90mm x 90mm
Θήκη Α4 διαφανής με
άνοιγμα τύπου Γ, χωρίς
τρύπες
Θήκη Α4 διαφανής με
άνοιγμα στο πλάι
κατάλληλη για ντοσιέ
Φάκελοι με αυτιά και
λάστιχο (διάφορα
χρώματα)
Κλασέρ 8/32 μπλε
χρώματος
Κλασέρ 8/32 πράσινου
χρώματος
Ετικέτες αυτοκόλλητες
33x77mm λευκές
Ετικέτες αυτοκόλλητες
96,5x42,3mm λευκές
Διαφανής κολλητική
ταινία συσκευασίας
5mm
Κλιμακόμετρο 30 cm με
6 κλίμακες
1:20:25:50:75:100:125
Χαρτί φωτοαντιγραφικό
Α4, 500φ, 80 gr, μη
ανακυκλωμένο
Tόνερ για
πολυμηχάνημα RICOH
MP 201SPF
Σύνολα

Κόστος
(χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ

Κόστος
(με ΦΠΑ)

