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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Σέρρες 23/6/2017
Αριθμ.Πρωτ.: 3793
TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ
ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251
Email: resc@teiser.gr

Προς Κάθε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

για την προμήθεια αναλωσίμων

Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών ΜΒΑ, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων το οποίο
αυτοχρηματοδοτείται, η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ
Κεντρικής
Μακεδονίας,
με
την
αριθμ.96/13/21-6-2017(ΑΔΑ
Ω0ΕΑ469143-Ζ91) απόφαση της, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια αναλωσίμων (toner), όπως
περιγράφεται στις προδιαγραφές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, για τις
ανάγκες της λειτουργίας του ΠΜΣ.
Το κόστος ορίζεται στα 1.790€ με ΦΠΑ.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από το ανωτέρω έργο της Επιτροπής Ερευνών.
Προδιαγραφές:
Α/Α
1
2
3

Περιγραφή

Toner OKI B401/MB441/MB451
Black
Drum Laser Oki B401/MB441
(44574307) Black 25K Pgs original
Μελάνι Μαύρο HP InkJet 650
CZ101AE

Ποσότητα

Τιμή Με ΦΠΑ

2

200,00 €

1

132,00 €

8

96,00 €

4

Μελάνι Έγχρωμο HP InkJet 650
CZ102AE

6

66,00 €

5

Τόνερ Μαύρο Lexmark 70C2HK0

4

524,00 €

6

Toner Κυανό Lexmark 702C 1K
70C20C0

2

152,00 €
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Toner Ματζέντα Lexmark 702M 1K
70C20M0

2

156,00 €

8

Toner Κίτρινο Lexmark 702Y 1K
70C20Y0

2

154,00 €

9

Toner Epson AL-M2000 Black

1

180,00 €

10

Toner Μαύρο Lexmark 512H

1

130,00 €

•
•
•

Η Παράδοση του προϊόντος θα γίνει στις αίθουσες του Μεταπτυχιακού
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 10 μέρες από την υπογραφή της
σύμβασης.
Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και δεν
πρέπει να ξεπερνά τον προϋπολογισμό του κάθε είδους .
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι γνήσια

Χρόνος και τόπος κατάθεσης των προσφορών
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους, σφραγισμένες,
στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος
όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:30, έως την
3/07/2017 ημέρα Δευτέρα.
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών
(Αριθμ. Πρωτ. 3793/23-06-2017)
Τέρμα Μαγνησίας
Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων
62124, Σέρρες
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση θα γίνει την Τρίτη 4/7/2017 και ώρα 10,00.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
1. Οικονομική προσφορά από την οποία προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για
συμμετοχή σε διαγωνισμό.
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή έλλειψη αυτού, ισοδύναμου εγγράφου
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους- μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός
φορέας από το οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του Ν.
4412/20016.
Η υποχρέωση αποσπάσματος αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ)των
διαχειριστών τους. Στις δε περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) του
Διευθύνοντα Συμβούλου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τον ανάδοχο που θα προκύψει θα βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση.
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Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
καθώς και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
(Ν.2286/95 αρθ. 4. παρ.1.) και ασχολούνται συστηματικά με την προμήθεια
των συγκεκριμένων ειδών της παρούσας πρόσκλησης.
Δημοσιότητα – παραλαβή πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών του
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας http://rescommittee.teicm.gr/
Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες επί εκατόν είκοσι
(120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας κατάθεσης αυτών. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Πληροφορίες - Διευκρινήσεις
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από
την Επιτροπή Ερευνών, τηλ. 23210-49239.

Ο Πρόεδρος του
Ειδικού Λογαριασμού

Αναστάσιος Μωϋσιάδης
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Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Σωτήριος Δημητριάδης

