Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ. Φ. 240.2/43010/2020
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
Πληροφορίες: Ειρήνη Σάκκη
Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 17, 10432 Αθήνα
Τηλ. 213 1306 661
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων για
φωτοτυπικό μηχάνημα και εκτυπωτή.
Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» προτίθεται να προβεί στην προμήθεια
των ακόλουθων ειδών:




Για εκτυπωτή μάρκας Lexmark MS 817dn
1. Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος - Τεμάχια 5
Απόδοση σελίδων: 11.000
2. Μονάδα ασπρόμαυρης απεικόνισης – Τεμάχιο 1
Απόδοση σελίδων: 100.000
Για το φωτοτυπικό μηχάνημα μάρκας Lexmark MB 2236 adw
1. Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος - Τεμάχια 4
Απόδοση σελίδων: 3.000
2. Μονάδα ασπρόμαυρης απεικόνισης – Τεμάχια 2
Απόδοση σελίδων: 12.000

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν οικονομική προσφορά για τα
ανωτέρω έως την Παρασκευή 26/09/2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση esakki σε
synigoros τελεία gr (για γνήσια και ισοδύναμα τόνερ) με ημερομηνία ισχύoς έναν
τουλάχιστον μήνα από την ημερομηνία υποβολής της.
Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται: αριθμός σελίδων που καλύπτει κάθε
τόνερ, χρόνος ισχύος εγγύησης των ειδών, στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας,
επωνυμία, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. που ανήκει η εταιρεία.
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κρατήσεις:
- 0,06% υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο αρ. 350 του ν. 4412/2016, χαρτόσημο 3% επί της κράτησης και
ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% σύμφωνα με την ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969/Β/22.3.2017).
- Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% επί της
καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013.
- 0,07% υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375
παρ. 7 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χαρτόσημο 3% επί της
κράτησης, και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) &
την ΥΑ 5143/2014 (ΦΕΚ 3335/Β/11.12.2014).
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ο Συνήγορος του Πολίτη
Ανδρέας Ι. Ποττάκης

Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα Τηλ: 2131306600 Φαξ: 2107292129

