ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
Ταχ. Κώδικας: 66133
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης
Τηλέφωνο: 2521350630
Φαξ: 2521350748
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr

Δράμα 16/12/2019
Αρ. Πρωτ.: 38664

Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια δέκα (10)
τηλεφωνικών συσκευών και μίας (1) συσκευής τηλεφώνου-φαξ-εκτυπωτή, με την διαδικασία απ
ευθείας ανάθεσης.
Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια δέκα (10) τηλεφωνικών
συσκευών και μίας (1) συσκευής τηλεφώνου-φαξ-εκτυπωτή, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα
με αριθμ. πρωτ: 38476/13-12-2019 του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών
Υπηρεσιών, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1391/16-12-2019 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης.
Τεχνικές προδιαγραφές:
Α) Δέκα τηλεφωνικές συσκευές για αντικατάσταση κατεστραμμένων συσκευών καθώς και συσκευών
που παρουσιάζουν προβλήματα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
 Ενσύρματες συσκευές μαύρου χρώματος
 Οθόνη LCD, Αναγνώριση κλήσης,Ένδειξη ημερ/νίας,ώρας,διάρκειας κλήσης
 Ανοικτή ακρόαση
 Πλήκτρο Επανάκλησης (Redial) και πλήκτρο Flash
 Ελληνικό Μενού
 Παλμική/Τονική Λειτουργία
 Τηλεφωνικός κατάλογος τουλάχιστον 40 επαφών
 Λίστα τουλάχιστον των τελευταίων 20 κλήσεων
 Πλήκτρο πλοήγησης
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 350,00€ με Φ.Π.Α.
Β)Μία συσκευή τηλεφώνου-φαξ-εκτυπωτή για το κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαυροβάτου
καθώς η υπάρχουσα έχει χαλάσει και δεν υπάρχει δυνατότητα επιδιόρθωσής της, με τις παρακάτω
τεχνικές προδιαγραφές:
Δυνατότητες:Φαξ,Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση,
Οθόνη: LCD 2γραμ.
Ταχύτητα μετάδοσης fax:33.6 kbps
Τύπος εκτυπωτή: Laser
Χρώμα: Μονόχρωμο
Μέγεθος χαρτιού: Α4
Τύποι χαρτιού: Απλό, παχή, λεπτό, έγχρωμο, επαναεκτυπωμένο, ανακυκλωμένο
Ταχύτητα μονόχρωμης:20 ppm
Μέγιστη Ανάλυση Εκτύπωσης:1200×1200 dpi
Μνήμη: 64ΜΒ
Μέγιστη ανάλυση σάρωσης:300×300 dpi

Ταχύτητα ασπρόμαυρης αντιγραφής: 20cpm
Ταχύτητα επεξεργαστή:433 ΜΗz
Συνδεσιμότητα:USB: 2.0
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 200,00€ με Φ.Π.Α.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (Α) +(Β): 550,00€ με το Φ.Π.Α.
Οι τηλεφωνικές συσκευές και η συσκευή τηλεφώνου-φαξ-εκτυπωτή θα είναι καινούργιες και
θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους. Επιπλέον η
παράδοσή τους θα γίνει έως 31/12/2019 στο Δημαρχείο και τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Η παράδοση θα γίνει σε τόπους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι τα έξοδα
μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή.
Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Δευτέρα
23/12/2019 και ώρα 10:30 πμ, στο Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα
λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται
υπ’ όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2 ος όροφος γρ.210
Προσφορά για την προμήθεια……………………………..
Η κατακύρωση θα γίνει ανά τμήμα με Απόφαση Δημάρχου στον προσφέροντα που θα δώσει την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στο Τμήμα Διοικητικής
Μέριμνας, κ. Βασιλική Καρβουνίδου, τηλ:2521350696 και επί της διαδικασίας της προμήθειας στο
γραφείο προμηθειών του Δήμου Δράμας, καθημερινά κ. Μελιάδης Μιλτιάδης στο τηλ. 2521350630.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Δήμος Δράμας

«Προμήθεια δέκα τηλ.συσκευών και
μίας συσκευής τηλεφ.-φαξ-εκτυπωτή»
Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός-αριθμός _________________________________________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
E-mail: _______________________________________________

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Τηλεφωνικές συσκευές (τμχ)

10

2

Συσκευή τηλεφώνου-φαξ-εκτυπωτή(τμχ)

1

ΤΙΜΗ ΤΜΧ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….…………………………………………………………
..…………………………………………………..………………………………………………………………
Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.
Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου
Εκπροσώπου της Εταιρείας
Δράμα

/
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