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ΜΕΛΕΤΗ 

 

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών για τις 

ανάγκες της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων 

στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  930,00€ χωρίς 

ΦΠΑ  
 

 

 

 

 

Κ.Α. 64.08  «Αναλώσιμα» 

 

 

 

  

 

 

 

 

ΕΤΟΣ  2019 
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Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ     Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αρίθμ. 1670/10-09-2019 αίτημα της ομάδας 

διοίκησης και παρακολούθησης του έργου που αφορά την προμήθεια αναλωσίμων 

εκτυπωτών [μελανιών, τόνερ και drum] για τις ανάγκες της «Δομής Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανήλικων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας», MIS 5037452.  

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 1153.20€ 

ευρώ (€) με Φ.Π.Α. και έχει αναγραφεί στον ΚΑ64.08 “αναλώσιμα” των εξόδων του 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.   

Αναλυτικά θα χρειαστούν γνήσια αναλώσιμα όπως περιγράφονται παρακάτω: 

α/α τεμ μάρκα 

1 8 Toner OKI MB472 

2 4 HP inkjet Πολύμηχάνημα Officejet pro 6960 

3 2 ΟΚΙ MB 471 drum Orizinal  

 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

H διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και 

θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α)Τις διατάξεις του άρθρου 118 του  Ν. 4412/16 και με κριτήριο την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφοράς βάση τιμής. 

β) Των  διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4484/2017,  άρθρο 39α του Κώδικα 

ΦΠΑ. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  Η ισχύς της σύμβασης άρχετε από την ημερομηνία υπογραφή της και μέχρι 

εξάντλησης της προμήθειας. 

Τόπος παράδοσης ορίζεται η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο 

Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας στον ξενώνα «Olympic Ζήγος», στο Γραικοχώρι 

Ηγουμενίτσας, Έναντι Αγίας Τριάδος  Ηγουμενίτσας.  

 

 

 

 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/827
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ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
1. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του 

Ν.4412/2016. 

2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1153,20€ (με ΦΠΑ 

24%) 

3. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των 

ειδών. Προσφορά που κατατίθεται για μέρος της προμήθειας κηρύσσεται ως 

απαράδεκτη.  

4.   Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

για το σύνολο των ειδών.  

5. Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 

και θα παραμείνει αναρτημένη σε αυτή για τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακές 

ημέρες, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

6. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εντός (1) ενός μήνα από την παράδοση.  

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Επιπρόσθετα κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς προσκομίζουν : 

1. Ασφαλιστική Ενημερότητα 

2. Φορολογική Ενημερότητα 

3. Ποινικό Μητρώο 

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας των 

παραπάνω ειδών, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα 

σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16 

 

 ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

Για όλα τα προϊόντα θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας.  
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παραλαβή της προμήθειας ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις 

του Ν.4412/16 και την σύμβαση.  Από την ως άνω επιτροπή συντάσσεται σχετικό 

πρωτόκολλο. Η παραλαβή ενεργείται στις εγκαταστάσεις της Δομής. Ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού στις θέσεις 

που θα του υποδειχθούν. 

 

Προϋπολογισμός Προμήθειας   
 

α/α Είδος  τεμ Τιμή 

χωρίς 

ΦΠΑ 

Σύνολο ΦΠΑ Τελική 

τιμή 

1 Toner OKI MB472 8 65 520,00 124,80 644,80 

2 HP inkjet 

Πολύμηχάνημα 

Officejet pro 6960 

4 55 220,00 52,80 272,80 

3 ΟΚΙ MB 471 drum 

Orizinal  

2 95 190 45,60 235,60 

    930,00 223,20 1153,20 
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Έντυπο Προσφοράς 

 

Προς: Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 

Θέμα: Προσφορά για την  

«Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτών»  

για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι 

Ηγουμενίτσας 

Ημερομηνία:  …./…/2019 

 

Ο/Η υπογεγραμμένος/η ……………………………..…………………………… για 

λογαριασμό μου/της εταιρίας 

……………………………………………………………………….…….…. δηλώνω 

ότι έλαβα γνώση και  αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της από 

…./………/….2019  Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών του «Διεθνούς Κέντρου 

για την Βιώσιμη Ανάπτυξη»  για την προμήθεια  

αναλωσίμων εκτυπωτών  για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας ότι τα είδη που προσφέρω πληρούν 

όλους τους όρους και τις απαιτήσεις του ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της πρόσκλησης και προσφέρω την παρακάτω δεσμευτική 

προσφορά:  

α/α Είδος  τεμ Τιμή 

χωρίς 

ΦΠΑ 

Σύνολο ΦΠΑ Τελική 

τιμή 

1 Toner OKI MB472 8     

2 HP inkjet 

Πολύμηχάνημα 

Officejet pro 6960 

4     

3 ΟΚΙ MB 471 drum 

Orizinal  

2     

       

 

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ. 

Η παρούσα είναι δεσμευτική και ισχύει καθ’ όλη  την διάρκεια της προμήθειας 

 

Εταιρία / Επιχείρηση:   

Ονοματεπώνυμο:  

 

Υπογραφή            Σφραγίδα 


