ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22710 21057

Χίος 28-02-2018

ΦΑΞ:

Αρ. Πρωτ: -782-

22710 26665

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ:
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
Έχοντας υπόψη :
1)Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
2)Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 Τεύχος Α)
3)Την αναγκαιότητα για προμήθεια ενός εκτυπωτή για τις ανάγκες του λογιστηρίου
του Ν.Π.Π.Δ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. ΠΟΛ. ΑΘΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ, η δε δαπάνη δεν θα
υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 € με ΦΠΑ .
4)Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Δ. Χίου έτους 2018 και στον Κ.Α. 10-7131 όπου
έχει δεσμευθεί η αναγκαία πίστωση με την Α.Α.Υ. 114 / 2018.
5)Την αριθμ. 46/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία έγινε
διάθεση της σχετικής πίστωσης ποσού 3.000,00 € με ΦΠΑ
Η υπηρεσία του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Παιδείας Δ. Χίου σας καλεί να καταθέσετε προσφορά για την
παραπάνω προμήθεια , που θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:
Φωτοτυπικό μηχάνημα & Εκτυπωτής που να λειτουργεί μέσω εσωτερικού δικτύου,
με βάση, δύο κασέτες 500 φύλλων, χαρτί από Α3 έως Α5, με αναλώσιμο γραφίτη.
Λειτουργίες:
 Εκτύπωση
 Αντιγραφή
 Σάρωση
 Φαξ

Ταχύτητα σε Α4/Α3: 22/14 σελ. ανά λεπτό σε ασπρόμαυρη εκτύπωση
Μεγέθη χαρτιού: Α5-Α3
Οικονομικά αποδοτικός Α3 ασπρόμαυρος πολυλειτουργικός εκτυπωτής
Τελευταίας τεχνολογίας εκτυπώσεις μέσω φορητών συσκευών
Παρακαλούμε να μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας (συνοδευόμενη
από προσπέκτους) στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Μιχάλων 7, Χίος έως την Τρίτη 06-032018 και ώρα 15:00μ.μ.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
παρακαλούμε , μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά :
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου . Η υποχρέωση αφορά ιδίως : αα) στις
περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) & προσωπικών εταιριών (Ο.Ε.
& Ε.Ε. ) τους διαχειριστές , ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016)

Η Προϊστάμενη του Ν.Π.
ΣΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΕ

