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ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Θέμα: Προμήθεια εκλογικού υλικού
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για προμήθεια εκλογικού υλικού που αφορά στη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη
εκπροσώπων υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υ.Π.ΕΝ.
Το Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας του Υ.Π.ΕΝ. πρόκειται να προβεί στην επιλογή
αναδόχου για την προμήθεια των αναφερόμενων στο θέμα, υλικών.
Ο προϋπολογισμός της κατωτέρω προμήθειας εκλογικού υλικού θα ανέλθει μέχρι του ποσού των
πεντακοσίων (500,00 ) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βαρύνει τις πιστώσεις του
Τακτικού Προυπολογισμού του Ε.Φ. 31-110, ΚΑΕ 1111
Τεχνικές Προδιαγραφές
Εκλογικό υλικό
1. Ψηφοδέλτια
Χρώματος: λευκό
Διαστάσεις χαρτιού: μήκος 21 εκ. και πλάτος 15 εκ.
Εκτύπωση περιεχομένου: γράμματα μαύρου χρώματος
Συσκευασία ανά εκλογικό συνδυασμό, σε δέματα των πεντακοσίων (500) τεμαχίων και αναγραφή
ονόματος εκλογικού συνδυασμού σε κάθε δέμα, με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια εντός του
δέματος.
Ποσότητα: Σύνολο ψηφοδελτίων 5.000 τεμάχια (9 συνδυασμοί Χ 500 + 500 τεμάχια λευκά).
2. Φάκελοι ψηφοφορίας
Χρώματος: λευκό
Διαστάσεις: μήκος 12 εκ. και πλάτος 16 εκ.
Ποσότητα: 1.000 τεμάχια
3. Φάκελοι αλληλογραφίας
Χρώματος: λευκό
Διαστάσεις: μήκος 16 εκ. και πλάτος 23 εκ.
Ποσότητα: 100 τεμάχια
Κριτήρια ανάθεσης
H Κάλυψη των αναφερόμενων Τεχνικών Προδιαγραφών και εφόσον πληρούνται αυτές η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
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Κατάθεση προσφορών
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, 21/10/2016 και ώρα 12:00.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
Υποβολή Προσφορών
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.
Οικονομική Προσφορά
- Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ευρώ. Η Τιμή του προς προμήθεια
υλικού θα δίνεται ανά μονάδα.
- το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ
- το συνολικό κόστος με ΦΠΑ
Δείγματα - Υποχρέωσεις αναδόχου
α) Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα παραλάβει δείγματα από εννέα συνδυασμούς ψηφοδελτίων
από το Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας, Δ/νση Μεσογείων 119 ( 2ος όροφος γρ. 237)
β)Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει δείγματα εις διπλούν από όλο το εκλογικό υλικό πριν
από την τελική παράδοσή του.
Τόπος και Χρόνος Παράδοσης
Το εκλογικό υλικό θα παραδοθεί στο κτίριο του Υ.Π.ΕΝ. επί της οδού Αμαλιάδος 17, 1ος όροφος
(αρμόδια κ. Ι. Σκουνάκη τηλ. 2131515192 ή 2131515164-165 ) εντός έξι (6) ημερών από την
κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (με τηλεομοιοτυπία).
Πληρωμή – Κρατήσεις
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.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ., στη Δ/νση www.ypeka.gr
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