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κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. ενδιαφέρεται να λάβει προσφορές ανά είδος για τα παρακάτω:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΕΩΣ)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΤΕΜΑΧΙΟ
(ΜΕ ΦΠΑ 24%)

LASER, μονόχρωμο
Μέγεθος σελίδας: Α4,
Εκτύπωση (4800*600 dpi), Σάρωση
(1200x1200 dpi), Αντιγραφή , Fax,
Διασύνδεση USB /Ethernet
Πολυμηχάνημ
1
(για την επιλογή θα πρέπει να αναφέρεται
6
α μονόχρωμο
στην τεχνική περιγραφή και η ποσότητα
παραγωγής και το αντίστοιχο κόστος
αναλωσίμων)
(προϋπολογιζόμενο κόστος ανά τεμάχιο έως
300 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
LASER, έγχρωμος, διπλής όψης
Μέγεθος σελίδας: Α4,
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη,
έγχρωμη, Α4) τουλάχιστον 25 σελ / λεπτό.
Ανάλυση εκτύπωσης τουλάχιστον 600x600
dpi, και σε βελτιωμένη 38.400x600 dpi.
Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας τουλάχιστον
50.000.
Εκτυπωτής
2
Διασύνδεση USB/Ethernet 10/100/1000.
1
έγχρωμος
Συμβατό με WINDOWS.
Οθόνη LCD 2 σειρών.
(για την επιλογή θα πρέπει να αναφέρεται
στην τεχνική περιγραφή και η ποσότητα
παραγωγής και το αντίστοιχο κόστος
αναλωσίμων)
(προϋπολογιζόμενο κόστος ανά τεμάχιο έως
500 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Για κάθε είδος θα πρέπει να αναγράφετε τη διάρκεια της εγγύησης και τον χρόνο παράδοσης από την
επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Τα προσφερόμενα είδη από τους υποψηφίους πρέπει να είναι σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.
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Η προμήθεια θα γίνει ανά είδος, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων
ειδών, το κόστος αναλωσίμων, τους χρόνους εγγύησης που παρέχει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος και τις
προσφερόμενες τιμές.
Η Τεχνική Περιγραφή των προτεινόμενων ειδών τεκμηριώνεται με τα προσκομιζόμενα επίσημα
έγγραφα του κατασκευαστή που πρέπει να συνοδεύουν την οικονομική προσφορά, αλλιώς η προσφορά
θα αποκλείεται.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον μέχρι 15/10/2017.
Η ΚΕΔΗΡ διατηρεί το δικαίωμα να υλοποιήσει μέρος μόνο της παραπάνω προμήθειας, δηλαδή να
προμηθευτεί λιγότερα είδη ή/και μικρότερες ποσότητες ανά είδος.
Όλα τα είδη θα παραδοθούν σε εγκαταστάσεις της ΚΕΔΗΡ εντός του Δήμου Ρεθύμνης και θα τεθούν σε
λειτουργία από τον ανάδοχο του κάθε είδους.
Η εξόφληση των ειδών θα γίνει εντός ένα μήνα από την παράδοση του κάθε είδους και των αντίστοιχων
παραστατικών.
Για την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να προσκομίσουν στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. (εντός 5 εργάσιμων ημερών από
την έγγραφη ειδοποίηση) τα παρακάτω δικαιολογητικά (εφόσον δεν τα έχουν καταθέσει μαζί με την
οικονομική προσφορά):
1. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης από το TAXISNET (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και
μεταβίβασης ακινήτου).
2. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης από το ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (για υπογραφή σύμβασης ή συμμετοχή σε
δημοπρασία-διαγωνισμό).
3. Έγγραφα από τα οποία προκύπτει το ποιος/ποιοι είναι ο/οι νόμιμος/μοι εκπρόσωπος/ποι της επιχείρησης
ή διαχειριστής/στές.
4. Προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων, ή του/των
διαχειριστή/στών της επιχείρησης από τον προσωπικό τους ασφαλιστικό φορέα (για υπογραφή
σύμβασης ή συμμετοχή σε διαγωνισμό).
5. Ποινικό μητρώο του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων ή του/των διαχειριστή/στών της επιχείρησης.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους στην ΚΕΔΗΡ, Αρκαδίου 50,
μέχρι την Δευτέρα 18/9/2017.

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.

Θεοπίστη Μπιρλιράκη

