Κιλκίς 01 Νοεµβρίου 2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ.547711(4617)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση :
Τ.Κ.
:
Τηλέφωνο
:
Fax
:
Πληροφορίες :
E-mail
:

Αν.Παπανδρέου 3
61100-Κιλκίς
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
2341350134
2341079707
Ν.Κοµπινόγλου
ni.kompinoglou@kilkis.pkm.gov.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ.

Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς έχοντας υπόψη:
1.
Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2.
Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας» (ΦΕΚ226/Α/10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.
Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ87/Α/10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.
Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016,ΦΕΚ-145/Α/5-8-2016 «Αναλήψεις υποχρεώσεων από
τους διατάκτες».
5.
Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α΄/22-3-94 ) σχετικά με την παρακράτηση
φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
6.
Τις διατάξεις του Ν.1642/86 περί Φ.Π.Α.
7.
Την με αριθ. πρωτ. 2024709/601/0026/8-4-98 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και
εργασίες».
8.
Τις διατάξεις του N. 4013/2011-ΦΕΚ204/Α/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»
9.
Την με αριθ.35130/739/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «περί
αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων.
10.
Τις αριθ.30140(386)/8-2-2017 (ΦΕΚ Β΄335) και 30110(385)/27-1-2017 (ΦΕΚ Β΄390)
Αποφάσεις Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη».
11.
Το άρθρο 6 παρ.14 του Ν.4071/2012(ΦΕΚ85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση και την Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

12.
Την αρ.340/2017 (ΑΔΑ: Ω80Θ7ΛΛ-ΒΣΚ) απόφαση του Π.Σ που αφορά την έγκριση
του προγράμματος προμηθειών της Π.Κ.Μ έτους 2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13.
Την αριθμ.3619/23-10-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε με αρ.3477 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΠΚΜ (ΑΔΑ:
ΩΘ437ΛΛ-ΝΛΧ & ΑΔΑΜ: 18REQ003887600).
14.
Την αρ.2473/2018 (ΑΔΑ: 91ΡΗ7ΛΛ-ΣΤΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την
οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια ενός
φωτοτυπικού πολυμηχανήματος για τις ανάγκες της δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε Κιλκίς για το έτος 20018 από τον φορέα 721 και τον Κ.Α.Ε 1713 σε
βάρος του προϋπολογισμού 2018 της ΠΕ Κιλκίς.
15.
Το αρ.πρωτ:21760/19-09-2018 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας της Π.Ε Κιλκίς, στο οποίο αναφέρονται οι προϋποθέσεις και τα ελάχιστα
αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται .
16.
Την ανάγκη για προμήθεια ενός φωτοτυπικού πολυμηχανήματος για τις ανάγκες της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Κιλκίς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, μετά από την αξιολόγηση προσφορών,
που θα κατατεθούν, για την προμήθεια ενός φωτοτυπικού πολυμηχανήματος για τις
ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Κιλκίς.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης συνολικά ανέρχεται στο ποσό των
3.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα και Κ.Α.Ε. 03.721.1713 του οικονομικού έτους 2018.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.
Το φωτοτυπικό πολυμηχάνημα θα επιλεχθεί με βάση τις προδιαγραφές και τα ελάχιστα
αναγκαία χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω:

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΩΝ >= 33 ppm
Το προσφερόμενο μηχάνημα, θα πρέπει να είναι καινούργιο, όχι ανακατασκευασμένο,
μοντέλο των αντίστοιχων κατασκευαστικών οίκων στη συγκεκριμένη κατηγορία / ταχύτητα,
με εργοστασιακή ημερομηνία πρώτης παρουσίασης το 2016 και νεότερα. Να αναφέρεται η
εργοστασιακή ημερομηνία παρουσίασης.
Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας
τουλάχιστον δύο (2) ετών για το φωτοτυπικό, χωρίς όριο στον αριθμό των αντιγράφων που
θα εκτυπωθούν , η οποία θα περιλαμβάνει: όλες τις επισκέψεις των τεχνικών για
προληπτική και κατασταλτική συντήρηση (παροχή υπηρεσίας) και όλα τα απαιτούμενα
ανταλλακτικά πλην του χαρτιού, του γραφίτη, του τυμπάνου, και των λοιπών βασικών
αναλωσίμων ανταλλακτικών. Η Π.Κ.Μ.- Π.Ε Κιλκίς διατηρεί το δικαίωμα να προμηθεύεται
γραφίτη και αναλώσιμα (γνήσια ανταλλακτικά) από όποιον προμηθευτή επιθυμεί.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ή να συνεργάζεται με πιστοποιημένο τμήμα τεχνικής
εξυπηρέτησης με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, και αποθήκη με όλα τα απαραίτητα
αναλώσιμα και ανταλλακτικά.
Σε περίπτωση βλάβης η ανταπόκριση του τεχνικού σε κλήση για επισκευή, δεν θα ξεπερνά
τις δυο (2) εργάσιμες μέρες και σε περίπτωση βλάβης που δεν μπορεί να επισκευασθεί
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών ο προμηθευτής θα δεσμεύεται να το αντικαταστήσει
προσωρινά για όσο χρόνο χρειασθεί μέχρι τη διόρθωση της βλάβης, ή οριστικά με ίδιου

τύπου ή καλύτερων προδιαγραφών μηχάνημα, αν το προς προμήθεια μηχανήμα δεν
διορθώνεται.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την μεταφορά, εγκατάσταση καθώς και την εκπαίδευση των
χειριστών που θα του υποδειχθούν.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει, με βεβαίωση, την ύπαρξη των κατάλληλων
αναλωσίμων και ανταλλακτικών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
Χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες το ανώτερο
μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Στην τιμή εκάστου προσφερόμενου μηχανήματος θα συνυπολογιστεί και η τιμή του
γραφίτη που πρέπει να το συνοδεύει (αυθεντικά toner), συμπεριλαμβανομένης και της
αρχικής συσκευασίας του (starter toner). Για τα φωτοτυπικά των >=33 ppm ο αντίστοιχος
γραφίτης αφορά εκατόν σαράντα χιλιάδες σελίδες.
Οι διαγωνιζόμενοι να πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις επί ποινή απορρίψεως.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
>= 33 ppm
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Απαίτηση
Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες
πληροφορίες για την υποβολή των
προσφορών)
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ:
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ LASER

NAI

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 33PPM/A4

NAI

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ Α4, Α3

NAI

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 600Χ600 DPI ΣΕ 256
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

NAI

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ

NAI

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (warm up
time from standby) ΜΕΓΙΣΤΟ 70"

NAI

ΧΡΟΝΟΣ 1ου ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ (Α4)
ΜΕΓΙΣΤΟ 8"

NAI

Συμμόρφωση
Προσφέροντος

Αναφορά στην
οποία επιβεβαιώνεται
η συμμόρφωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Απαίτηση
Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες
πληροφορίες για την υποβολή των
προσφορών)
ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΜΕ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΒΛΑΒΗΣ/ΕΜΠΛΟΚΗΣ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή
ΑΓΓΛΙΚΑ)

NAI

ΜΝΗΜΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1000
MB & ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ 100 GB

NAI

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ Α5-Α3 50 ΦΥΛΛΩΝ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

NAI

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ 1-99
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

NAI

ΑΝΑΛΥΣΗ 600χ600 DPI, 256
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΓΚΡΙ

NAI

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (να διαθέτει έγχρωμο
scanner)

NAI

NAI
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΕΩΣ Α3
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ / ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ 25%- 400%,
1% ΒΗΜΑ,

NAI
NAI

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΠΛΗ ΟΨΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ /
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΙΔΩΝ

NAI

NAI

Συμμόρφωση
Προσφέροντος

Αναφορά στην
οποία επιβεβαιώνεται
η συμμόρφωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Απαίτηση
Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες
πληροφορίες για την υποβολή των
προσφορών)
NAI
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ
NAI
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
(ΚΕΙΜΕΝΟ - ΕΙΚΟΝΑ - ΤΟΝΟΙ ΓΚΡΙ)

NAI

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΟ/ΣΚΟΥΡΟ, ΑΝΤΊΘΕΣΗ,
ΟΞΥΤΗΤΑ

NAI

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

NAI

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ
(ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ / ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ) 1:1, 2:1,
2:2

NAI

NAI
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
NAI
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΧΑΡΤΙΟΥ 500 ΦΥΛΛΩΝ ΕΚΑΣΤΟΣ Α4 ή
Α3 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

ΝΑΙ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (bypass)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 50 ΦΥΛΛΩΝ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Α5-Α3

NAI

ΒΑΡΟΣ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ 70-105
GR ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

NAI

ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
NAI
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Ethernet
10/100 baseT
ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΚΑΡΤΑ FAX ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΣΑΝ FAX ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟ
ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
WINDOWS XP, VISTA, 7,8,10

NAI

Συμμόρφωση
Προσφέροντος

Αναφορά στην
οποία επιβεβαιώνεται
η συμμόρφωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Απαίτηση
Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά
(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες
πληροφορίες για την υποβολή των
προσφορών)
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 600χ600 DPI
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) & SCANNER & ΜΕ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ WINDOWS XP, VISTA,
7,8,10
Εγγύηση Καλής λειτουργίας >=2 έτη

Συμμόρφωση
Προσφέροντος

Αναφορά στην
οποία επιβεβαιώνεται
η συμμόρφωση

NAI

NAI

Στη στήλη «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ» ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να
αναφέρει εάν η προσφορά του ικανοποιεί τη συγκεκριμένη απαίτηση.
Στη στήλη «Αναφορά στην οποία επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση» ο υποψήφιος ανάδοχος
θα πρέπει να παραπέμπει σε ιστοσελίδα ή prospect ή σε οτιδήποτε άλλο αποδεικνύει την
ικανοποίηση της αντίστοιχης απαίτησης.

2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η τεχνική προσφορά των υποψηφίων θα υποβληθεί σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

1

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα , επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα
πρέπει να συνυπολογισθεί στην προσφορά του.
Προσφορά, που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται
ότι:
Α. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της απάτης,
δωροδοκίας, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, εκβίασης,
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή από κάποια από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Β. Δεν τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης,
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
Γ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
Δ. Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.
Ε. Θα προσκομίσουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειμένου να
αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων.
Τα παραπάνω θα περιλαμβάνονται στο Φάκελο δικαιολογητικών του υποψηφίου.

5.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο
φάκελο μέχρι και 12-11-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ. στα γραφεία του Τμήματος
Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων της ΠΕ Κιλκίς, Αν.
Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς.
Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για τρεις(3) μήνες από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής
τηλέφωνα:
•

Για τεχνικά θέματα: στο τηλ.23413 50110 (Τμήμα Διαφ. & Υποστήριξης Συστημάτων,
κο Τζαβέλα Χρήστο)

•

Για λοιπά θέματα: στο τηλ.23413 50157 (Υποδ/νση Οικονονικού-Ανθρωπίνων
Πόρων., Τμήμα Προμηθειών, κα Κομπινόγλου Νικολέτα).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ

