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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δύο (2)
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (147/Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (143/Α΄) ¨Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
Εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες
διατάξεις)
3. Την αριθμ. πρωτ. Φ.2.2/15626/19-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΜΔ46ΜΤΛΗ-ΚΤΙ) απόφαση της
ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. Α.Μ.Θ. «Κατανομή πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020»
4. Την αριθμ. πρωτ. 2/40578/15-10-2019 απόφαση του Γ.Λ.Κ. (Αρ. Απόφ.: 300 1019 000089)
«Μεταβολές εκτελούμενου προϋπολογισμού»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση
προμήθειας δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Ο Φορέας Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης προκειμένου
να προβεί στην προμήθεια των μηχανημάτων, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω,
προσκαλεί τους σχετικούς φορείς που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά να υποβάλουν τις
οικονομικές προσφορές τους, (με τιμή ανά μονάδα - συνυπολογισμένου στο σύνολο και του
Φ.Π.Α.), μέχρι την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ., στο τμήμα Β΄ Οικονομικών
Υποθέσεων του Φορέα Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, (Δ/νση Τέρμα Σισμάνογλου, 69100 Κομοτηνή).
Εναλλακτικά μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στο fax.: 25310 83555 ή στην
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pdeamthr@sch.gr.
Προϋπολογισμός

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας του εξοπλισμού ανέρχεται στις οκτώ χιλιάδες διακόσια ευρώ
(8.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
Κριτήρια αξιολόγησης
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής ανά μονάδα.
Προθεσμία υλοποίησης της προμήθειας
Η υλοποίηση της προμήθειας να πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή
της σχετικής απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο.
Δικαιολογητικά
Ο ανάδοχος πρέπει με την οικονομική προσφορά να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα,
ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα και
δραστηριοποιούνται στην εμπορία εξοπλισμού φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών
γραφείου. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά σύμφωνα με το
σχετικό υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β που σας επισυνάπτουμε.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές θα παραλαμβάνονται με την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.
Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία
και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά δεν έφθασαν στην υπηρεσία μας εμπρόθεσμα.
Επίσης εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται.
Η ισχύς προσφορών καθορίζεται δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της
καταλυτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης.

Σε περίπτωση συνεργασίας, ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι:
1.

το τιμολόγιο θα εκδοθεί «επί πιστώσει», θεωρημένο από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. και θα
παραδοθεί στην υπηρεσία μας με τη παραλαβή των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, από
την αρμόδια επιτροπή, (σημειώνεται ότι για την έκδοση χρηματικού εντάλματος από την
Δ.Υ.Ε.Ε. στο νομό Ροδόπης που ασκεί αρμοδιότητες ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ, θα πρέπει να μας
υποβάλλεται φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου με την επωνυμία της δικαιούχου
εταιρείας και τον αριθμό λογαριασμού τραπέζης ΙΒΑΝ),

2. υπόκειται σε κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (χαρτ. 3% και ΟΓΑ χαρτ. 20%) επί της καθαρής αξίας
(- Φ.Π.Α.), για δαπάνη από 1,00 € και άνω,
3. υπόκειται σε κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (χαρτ. 3% και ΟΓΑ χαρτ. 20%) επί της καθαρής
αξίας (- Φ.Π.Α.), για δαπάνη από 1.000,00 € και άνω,
4. υπόκειται σε φόρο 4% προμηθειών επί της καθαρής αξίας (- Φ.Π.Α.), για δαπάνη άνω των
150,00 € και τέλος
5. η πληρωμή θα γίνει (μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις), με έκδοση χρηματικού εντάλματος
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πληρωμής από την Δ.Υ.Ε.Ε. στο ν. Ροδόπης που ασκεί αρμοδιότητες ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 223858/Β1/30-12-2016 Κ.Υ.Α. (Β΄/4331)
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα μας (www.pdeamth.gr)
Τα είδη και οι ποσότητες του εξοπλισμού δίδονται στο ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ Α στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Μπαντίκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΙΝΑΚΑΣ Α (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) Ελάχιστες Απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές
1. Τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν με ευθύνη του Αναδόχου στην έδρα του Φορέα
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ.
2. Ο Προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα είδη σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των
υλικών ήθελε ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή για τη διαπίστωση της ποιότητας και των
χαρακτηριστικών τους.
4. Το καθένα από τα υπό προμήθεια προϊόντα να συνοδεύεται από:
• Πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή
• Πιστοποιητικά σήμανσης CE (ή δηλώσεις συμμόρφωσης CE, εφόσον επιτρέπονται)
για τα προσφερόμενα προϊόντα, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των
σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.
• Εγχειρίδια στα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται οδηγίες χρήσης των
προϊόντων στην Ελληνική Γλώσσα ή τουλάχιστον στην Αγγλική.
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.
Ψηφιακό φωτοαντιγραφικό μηχάνημα
Λειτουργίες: αντιγραφή, εκτύπωση, φωτοαντιγραφής (UFR II) PCL
και Adobe PS, σάρωση, αποστολή, αποθήκευση
Ταχύτητα εκτύπωσης: 50 σελιδες ανα λεπτο
Ανάλυση εκτύπωσης: 1200 Χ 1200 dpi
Μνήμη: 4GB RAM
Σκληρός δίσκος: 8 GB SSD +320GB HDD
Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1
Χρόνος πρώτου αντιγράφου4 [δευτ.]
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών => 150.000 σελ.
Αυτόματος τροφοδότης διπλής όψεως: one-path duplex scanning
document processor, 270 sheet
Χωρητικότητα χαρτιού 2 κασέτες
Μέγιστο πλήθος πρωτοτύπων 300 φύλλα
Βάρος χαρτιού: μονή όψη 38 to 220gsm, διπλή όψη 64 to 220gsm
Προορισμοί αποστολής: e-mail, FTP, SMB, HDD, υποστήριξη LDAP,
Βιβλίο Διευθύνσεων LDAP
Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα Windows 7, 8, 8.1, 10, server
2003, server 8, server 12, Mac OS X 10.5.8+
Συνδεσιμότητα USB θύρα Std 2.0, 3.0
Θύρα δικτύου Std Ethernet, 10/100/1000 BaseTX
Προγραμματισμός εργασιών
Εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον
Μεταλλική εργοστασιακή βάση

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Μπαντίκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΡΜΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ, Τ.Κ. 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Του/Της
……………………………………………………………………………………………………........................................, όπως
νόμιμα εκπροσωπείται από ………………………………………………………………………………………………………..,
με έδρα …………………………………………………… οδός …………………………………………………………………………
Αφού έλαβα γνώση της υπ΄ αριθμ. Φ.2.2/…………./…………………………. Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της προμήθειας και των λοιπών στοιχείων της, καθώς και των
συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι
αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της
προμήθειας στο σύνολό τους ως εξής:

Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ*

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Φωτοαντιγραφικό
μηχάνημα
ΣΥΝΟΛΟ (- Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ (+ Φ.Π.Α.)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΡΑΜΜΗΣ
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* Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα συμπληρώσει την ονομασία του μοντέλου του μηχανήματος, τον
κωδικό προϊόντος (part number) καθώς και όλους τους κωδικούς και το πλήθος των κωδικών, οι
οποίοι πρέπει να αθροίζουν στο προσφερόμενο φυσικό αντικείμενο. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
θα εισάγει τιμές στα σκιασμένα κελιά.

Κομοτηνή, …./…./2020
Ο προσφέρων

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή)
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