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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αθήνα

10 / 5/2019

Αριθ. Πρωτ.: 1742 /Φ2

Προσ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ

Τπόψη:
Θέμα : Πξφζθιεζε γηα πξνζθνξά
Σν Εζληθφ Ίδξπκα Κσθψλ ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα θσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4 γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ ΕΙΚ ΑΘΗΝΩΝ, ε δαπάλε ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε ζπλνιηθφ πνζφ 874,20 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 1261 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2019 θαηά πνζφ 874,20€, θαζψο θαη ηνλ θσδηθφ είδνπο (CPV) : 30197643-5.
Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζ. 103/24-4-2019
Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε ΑΔΑ: ΩΗΙΤ469Η2-Ρ37.
Παξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζχκθσλα κε ηελ
επηζπλαπηφκελε ηερληθή πεξηγξαθή, μέχρι την 15/5/2019.
Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά
ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
Α. Καηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ, νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ:
α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο:αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ζηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ)
ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε.), ζηνλ Δηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε
ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
β. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε
ή αλάινγε θαηάζηαζε θαη φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο αλάινγεο θαηάζηαζεο.
γ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν 1599/86 φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο Σερληθήο Έθζεζεο θαη ηνπο
απνδέρεηαη.
δ. δελ έρεη νθεηιέο ζηελ εθνξία θαη ζην Ι.Κ.Α., γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηελ
πξνζθφκηζε αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο.
[Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά δελ απαηηνχληαη ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία ίζε ή
θαηψηεξε ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξψ ρσξίο Φ.Π.Α.. (άξζξν 73 παξ.6 Ν.4412/2016,
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φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017, άξζξν 80 παξ.11 Ν.4412/2016,
φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.15 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017)]
Β. Η παξαιαβε ησλ αλσηέξσ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147 Α΄).
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ /ΤΠΗΡΔΙΑ
Α/Α

ΔΙΓΟ

1
ΥΑΡΣΙ ΛΕΤΚΟ
ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟΤ Α4

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

α. Καηάιιειν γηα θσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα ,θαμ,
εθηππσηέο (laser,inkjet, θ.ι.π.)
.
β. Να κελ επεξεάδεηαη απφ ηελ απνζήθεπζε γηα κεγάιν
ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζπλήζεηο θιηκαηνινγηθέο
ζπλζήθεο(αλζεθηηθφηεηα ζε πγξαζία έσο 65%).
γ. Πάρνο 100+-10κm/Mάδα 80γξ/κ2+-4%/Λεπθφηεηα άλσ
84%/Λακπξφηεηα άλσ 90%.
δ. Απφ ρεκηθφ πνιηφ ρσξίο ζηίγκαηα, θειίδεο θαη κε ιεία
επηθάλεηα.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α/Α
1

ΔΙΓΟ
ΥΑΡΣΙ ΛΕΤΚΟ ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟΤ Α4

ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ /
ΜΔΣΡΗΗ
€
ΠΑΚΕΣΑ
300

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24 %
ΤΝΟΛΙΚΗΑΞΙΑ
ΤΜΠΔΡ/ΝΟΤ ΦΠΑ

Η Πξντζηακέλε Δηεχζπλζεο

Υξπζή Ραδή

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ / €

