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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 32η/2014
Θέμα: Προμήθεια φωτοτυπικού πολυμηχανήματος και δύο (2) ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα
με την 24η/ 19-11-2014, θέμα 23ο, απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ ΒΤ3ΞΟΞΧΣ-ΝΥΧ)
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ προσφορές
για την προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος και δύο (2) ηλεκτρονικών
υπολογιστών προϋπολογισμού 3.400,00 € με ΦΠΑ, 2.400 € για το
πολυμηχάνημα και 1.000 € για τους δύο υπολογιστές μαζί με τα περιφερειακά
τους, δηλαδή οθόνη, ποντίκι και πληκτρολόγιο.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φωτοτυπικό – εκτυπωτικό
1) Ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων
2) Σαρωτής για επεξεργασία εγγράφων
3) Θύρα USB 2.0
4) Ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης Ethernet
5) Θύρα φαξ 6) Πρωτότυπο: Μέγιστο Α3
7) Αντίγραφο: Α5 έως Α3
8) Ταχύτητα: τουλάχιστον 20 αντ./λεπτό (Α4)
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9) Παραγωγικότητα: τουλάχιστον 10.000 μηνιαίως

Ηλεκτρονικών υπολογιστών
1)
2)
3)
4)
5)

Cpu i3-4330
Ram τουλάχιστον 4GB
HDD τουλάχιστον 500GB
HD intel 4600 Graphics
Οθόνη τουλάχιστον 18,5’’

Το κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Το
πολυμηχάνημα θα τοποθετηθεί στο παράρτημα Σερρών και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
ένας στο παράρτημα Σερρών και ένας στα κεντρικά γραφεία Παπαρηγοπούλου 7,
Θεσσαλονίκη. Τα έξοδα μεταφοράς, τοποθέτησης και επίδειξης επιβαρύνουν τον
ανάδοχο. Ο κάθε ανάδοχος μπορεί να καταθέσει προσφορά είτε για το σύνολο των
ειδών, είτε μόνο για το φωτοτυπικό ή μόνο για τους δύο υπολογιστές.
Οι προσφορές θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση
kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com μέχρι την Κυριακή 7.12.2014 & ώρα 23:59 με την
ένδειξη: «Για τον διαγωνισμό φωτοτυπικού»
Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν Υ.Δ. στην οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι:
- Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
- Ότι αποδέχεται τις τεχνικές προδιαγραφές και όλους τους όρους της διακήρυξης
δίχως επιφύλαξη.
Οι τιμές θα αναγράφονται στον πίνακα οικονομικής προσφοράς. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να αποστείλει και εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή τουλάχιστον για το
πολυμηχάνημα.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας
ΜΤΠΥ 3%
Χαρτόσημο 2% επί της κράτησης ΜΤΠΥ
ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του ΜΤΠΥ
Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%
Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.

Η πληρωμή θα γίνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ημέρες από την κατάθεση των
κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
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γ) Τιμολόγιο Πώλησης
δ) Βεβαίωση για την τοποθέτηση και επίδειξη του πολυμηχανήματος
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κέντρου www.kkpkm.gr (μαζί με τον πίνακα οικονομικής προσφοράς και την υπεύθυνη δήλωση), στο
www.eprocurement.gov.gr, στη διαύγεια και στις εταιρείες αποδελτίωσης:
1) Εταιρεία αποδελτίωσης www.clipnews.gr
2) Εταιρεία αποδελτίωσης www.innews.gr
3) Εταιρεία αποδελτίωσης www.promitheies.gr
4) Εταιρεία αποδελτίωσης www.akep.gr
5) Εταιρεία αποδελτίωσης www.info-news.gr
6) Εταιρεία αποδελτίωσης www.panoptis.gr
7) Εταιρεία αποδελτίωσης www.ergolhpths.gr

H Πρόεδρος του Δ.Σ.

Συλβάνα Καρασαββίδου

