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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

      

       

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                 Αθήνα,    21 /06/2013 

ΤΜΗΜΑ          : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       Αρ. πρωτ.   7164 

   

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια υλικών επισκευής 

D- Rolls για τους εκτυπωτές του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί 

υλικά επισκευής d-rolls για τους εκτυπωτές του διαθέτει, στην ποσότητα και με τις 

τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω : 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(μη συμπ. 

ΦΠ.Α) ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ζεύγος d –rolls για Lexmark Τ640 40 τεμάχια     

2 Ζεύγος d –rolls για Lexmark Τ632 20 τεμάχια     

3 Ζεύγος d –rolls για Lexmark Ε250dn 20 τεμάχια     

4 Ζεύγος d –rolls για Lexmark Ε352dn     20 τεμάχια  

 5 Ζεύγος d –rolls για Lexmark X342e 20 τεμάχια     

6 Ζεύγος d –rolls για Lexmark X642e 5 τεμάχια     

7 Ζεύγος d –rolls για Lexmark C534dn 5 τεμάχια     

 

 

 ΣΥΝΟΛΟ    
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Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση 

του προμηθευτή  με ευθύνη,  μέσα και έξοδα του  προμηθευτή , στα γραφεία του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στον Ταύρο Αττικής (Πειραιώς 211) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

και σε σημείο που θα του υποδεικνύεται. 

Ο προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των παρεχομένων 

ειδών. 

Ο προμηθευτής εγγυάται ότι δεν υπάρχουν ελαττώματα στα παρεχόμενα είδη και ότι 

δεν θα παρουσιαστούν ελαττώματα οφειλόμενα σε πλημμελή κατασκευή ή 

ελαττωματικά υλικά, τα δε υλικά ανταποκρίνονται στις ιδιότητες και τις 

προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 

Ο προμηθευτής  βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις 4% για την προμήθεια υλικού. Η 

πληρωμή θα πραγματοποιείται με επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, την υπογραφή των σχετικών 

πρωτοκόλλων, την προσκόμιση του τιμολογίου του προμηθευτή  και την έκδοση του 

σχετικού εντάλματος και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από το άρθρο 35 του ΠΔ 118/2007. 

Επίσης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ν.4013/2011 

ΦΕΚ Α΄ 204-15/9/2011), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας προ ΦΠΑ 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης 

παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και 

για λογαριασμό της Αρχής.  

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σε κλειστό φάκελο, την 

οικονομική σας προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 

2013.    

                                

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

 

Ευαγγελία Σοφία 

 

 

Εσωτερική διανομή (μέσω e-mail) 

1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

2. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού 

3. Προϊστάμενο Δ/νσης  Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 


