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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίας Παρασκευής 

 

Διεύθυνση: Δερβενακίων & Σάκη Καράγιωργα 13 

Τ.Κ. - Πόλη: Αγία Παρασκευή 

Τηλέφωνο: 2106669129 

E-mail: mail@sde-pallin.att.sch.gr 

Πληροφορίες: Κατσίνης Δημήτριος   

                                                 Προς : κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Σ.Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 

 

Έχοντας υπ΄όψη : 
i. Το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 

ii. Τη με αριθμό πρωτ. 136/888/13-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΡ1146ΨΖΣΠ-ΥΞ7) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  
iii. Τη με αριθμό πρωτ. 603.8/783/6144/14-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΟ246ΨΖΣΠ-1ΧΖ) Έγκριση Δαπάνης 

 

καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο,  που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά, για 
την επισκευή & συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος, για την κάλυψη των αναγκών του Σ.Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής. 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων δεκατριών ευρώ και ογδόντα λεπτών  
(613,80€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει το ΤΔΕ της Πράξης: «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ) 
με κωδικό ΟΠΣ 5002546, στο πλαίσιο του Υποέργου 10 «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και 
υποστήριξη της λειτουργίας τους 2017-2021» (ΑΠ 7 – ΥΠ 10 – ΠΑΠ).  

“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» .” 

 

 

Ημερομηνία 13/03/2020. 

Αρ.πρωτ.:20 

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
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2. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στη διεύθυνση (URL) : www.inedivim.gr. 

Για την παροχή διευκρινήσεων οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να απευθύνονται στα στοιχεία επικοινωνίας του  

Σ.Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής,  τηλ. 2106669129, οδός Δερβενακίων & Σάκη Καράγιωργα, αρ. 13, πόλη Αγία Παρασκευή. 

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης (κατακύρωσης) της παρούσας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 

Κάθε προσφέρων δύναται να υποβάλλει μόνο μία προσφορά και για το σύνολο των ζητούμενων (είδη και 
ποσότητες) με την παρούσα πρόσκληση αγαθών. Η διαδικασία ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται στην περίπτωση 
μη υποβολής τριών τουλάχιστον προσφορών. Στην επαναπροκήρυξη η διαδικασία επιλογής αναδόχου 
ολοκληρώνεται και σε περίπτωση κατάθεσης λιγότερων των τριών (3) προσφορών.  

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο γραφείο του Διευθυντή του Σ.Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής, το αργότερο μέχρι την 

23/03/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται 
ευκρινώς τα εξής : 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (Επωνυμία, δ.τ., Διεύθυνση, Τηλέφωνο) 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,  Δερβενακίων & Σάκη Καράγιωργα 
13  

Ένδειξη:  «ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» 

 

Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οιοδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές 
περιέρχονται στο γραφείο του Διευθυντή του Σ.Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής μέχρι την καθορισμένη, από την 
πρόσκληση, ημέρα και ώρα λήξης υποβολής προσφορών, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. 

Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου του φακέλου της προσφοράς. 

Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά 
δεν έφθασαν στο γραφείο του Διευθυντή του Σ.Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής μέχρι την καθορισμένη, από την 
πρόσκληση, ημέρα και ώρα λήξης υποβολής προσφορών, δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στον 
ενδιαφερόμενο.  

Προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  

Προσφορές μεγαλύτερες του προϋπολογισμού της παρούσας πρόσκλησης δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

http://www.inedivim.gr/
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Δεν επιτρέπονται αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές  

Ως χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζονται οι τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αποσφράγισης 
των προσφορών. 

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα «ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της παρούσας, το οποίο θα αναρτάται και 
σε επεξεργάσιμη μορφή, στην ιστοσελίδα δημοσίευσης της πρόσκλησης.  

6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, στο γραφείο  του Διευθυντή του Σ.Δ.Ε, οδός Δερβενακίων & 
Σάκη Καράγιωργα, αρ. 13, πόλη Αγία Παρασκευή, την 23/03/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, από την 
ορισθείσα τριμελή επιτροπή διενέργειας της διαδικασίας της πρόσκλησης, αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής 
προμηθειών. 

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Σ.Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής, σε ημερομηνία και ώρα που 
θα προκύψει κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του Διευθυντή του Σ.Δ.Ε. και του αναδόχου. 

Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

8.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ / ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή διενέργειας της διαδικασίας της 
πρόσκλησης, αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής προμηθειών. Ακολούθως η επιτροπή, την ημέρα παράδοσης 
της προμήθειας, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής ή μη παραλαβής.  

Για την πληρωμή ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν από τις 
υπηρεσίες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (παραστατικό, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα όταν απαιτείται από τη 
νομοθεσία). Η πληρωμή θα γίνει από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εφόσον η προμήθεια έχει παραληφθεί οριστικά. Επί της 

πληρωμής θα γίνει η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η επισκευή & συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ   

 

Τιμή (Καθαρή αξία) 
Φ.Π.Α ( 24% ) Σύνολο 

DRUM UNIT XEROX 5638 
160,00 

38,40 198,40 

DEVELOPER UNIT 1 XEROX 

5638  

145,00 
34,80 179,80 

DEVELOPER UNIT 2 XEROX 

5638 

120,00 
28,80 148,80 

Εργασία Επισκευής -
Συντήρησης 

70,00 
16,80 86,80 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 613,80 

                                                                                                   

 

                                                                                                           Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ              

                                                     

                                                                                                            ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

Α.Φ.Μ. :  

Δ.Ο.Υ. :  

ΕΔΡΑ :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 

Το σύνολο των ειδών που 
περιγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ 

ΥΛΙΚΩΝ της παραγράφου 9 της 
παρούσας πρόσκλησης 

  

 Οι προσφερόμενες τιμές επιτρέπεται να δοθούν μέχρι δύο το πολύ δεκαδικά ψηφία. 
 Δεν επιτρέπονται διορθώσεις, παραλείψεις στον πίνακα οικονομικής προσφοράς 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

 Με την προσφορά μου αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  

 

Ημερομηνία            /           /2020  

 

 

Για τον προσφέρων 

 Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

  

 (ονοματεπώνυμο, σφραγίδα, υπογραφή) 
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