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Κιλκίς, Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016  

Αριθμός Πρωτοκόλλου:2127 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Τίτλος: ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΑΓΟΡΑ 2 ΜΗΧΑΝΏΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ). 

 

Σας ενημερώνουμε ότι  η ΔΕΥΑ Κιλκίς με βάση:   

 
1. Την 13-156/12-11-2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου έγκρισης προϋπολογισμού 
εξόδων οικονομικού έτους 2016, διετέθη πίστωση ποσού 1.800,00 € (πλέον ΦΠΑ 24 %) σε 

βάρος του ΚΑ 14.02 για «ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ». 

2. Την  36/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
Διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών για το Έτος 2016. 

3. Την 8-112/12-07-2016  Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου καθορισμού τρόπου εκτέλεσης 
της Προμήθειας με τίτλο: «ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΑΓΟΡΑ δύο (2) ΜΗΧΑΝΏΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ)» 

Θα διενεργήσει εκδήλωση ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση και κριτήριο την 

οικονομικότερη προσφορά για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς στην Υπηρεσία 
«ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΑΓΟΡΑ 2 ΜΗΧΑΝΏΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ 
ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ)» που περιλαμβάνει : 
 

1. Δύο (2) επαγγελματικούς καταμετρητές χαρτονομισμάτων που να συνδυάζουν τη μέγιστη 
προστασία όσο αφορά τα πλαστά χαρτονομίσματα με γρήγορη και ακριβή καταμέτρηση. Για 
τη μέγιστη ασφάλεια οι καταμετρητές πρέπει να  είναι εξοπλισμένοι με  επτά (7) σημεία   

ανίχνευσης πλαστών χαρτονομισμάτων  και να πληρούν τις αυστηρότερες οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης να έχουν ένα προηγμένο σύστημα  

προειδοποίησης που  ηχεί έναν συναγερμό και  σταματά το μηχάνημα όταν ανιχνεύεται ένα 
πλαστό χαρτονόμισμα. 
 

2. Οι μηχανές καταμέτρησης χαρτονομισμάτων θα παρέχουν αποτελεσματική καταμέτρηση 
και 7 σημεία ανίχνευσης πλαστών χαρτονομισμάτων στην υπηρεσία μας.  

 
3. Ο Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων να εκτυπώνει σε ρολό, να είναι γρήγορος και εύκολος 

στη χρήση του για τις συναλλαγές με τους καταναλωτές. 
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Οι μηχανές γραφείου να είναι κατασκευασμένες με υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. 
Ως αποτέλεσμα αυτών θα πρέπει να παρέχεται και η ανάλογη εγγύηση.   

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που το αντικείμενο προμηθειών τους είναι συναφές με 

τις παραπάνω προμήθειες, να υποβάλουν προσφορές (Δικαιολογητικά και Οικονομική 
Προσφορά) εντός τεσσάρων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, δηλαδή έως 
την  20η Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00 πμ. 

 

Προσφορές πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας, δε θα γίνονται δεκτές. 
 
Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά. 

 
Ο φάκελος  προσφοράς θα περιέχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά  των  προϊόντων και τον φάκελο 

οικονομικής προσφοράς. 
 
Ο φάκελος των τεχνικών χαρακτηριστικών και ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα 

βρίσκονται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφει τον τίτλο : «ΜΗΧΑΝΕΣ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΑΓΟΡΑ δύο (2) ΜΗΧΑΝΏΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ 

ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ)» και την επωνυμία του διαγωνιζόμενου. 
 

 
Η αποστολή των προσφορών (Δικαιολογητικά - Οικονομική), μπορεί να γίνει με τους εξής 
τρόπους:  

 
 Κατάθεση σφραγισμένης  οικονομικής προσφοράς  στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χλμ 

Κιλκίς – Ξηρόβρυσης. Ο φάκελος προσφοράς (Δικαιολογητικά - Οικονομική) θα 
κατατεθεί στο πρωτόκολλο). 
 

 Η κατάθεση  του φακέλου προσφοράς (Δικαιολογητικά - Οικονομική), μπορεί να γίνει είτε 
αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier).  

 
Το άνοιγμα των φακέλων (Δικαιολογητικά - Οικονομική) των προσφορών θα γίνει 
την ίδια ημέρα (20-07-2016)  και ώρα 10:00π.μ. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται στο άνοιγμα των φακέλων (Δικαιολογητικά-

Οικονομική) των προσφορών. 
 

Προϋπολογισμός 

 
Περιγραφή προϊόντων 

 
Ποσότητα 

 
 

 
Μονάδα 

Μέτρησης 
 

 
Τιμή Μονάδος -€- 

(χωρίς Φ.Π.Α) 

 
Συνολική Δαπάνη -€- 

( χωρίς Φ.Π.Α ) 

 
Μηχανή Καταμέτρησης Χαρτονομισμάτων 

 
2 

 
Τεμάχιο 800,00 1600,00 

 
Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων 1 

 
Τεμάχιο 200,00 200,00 
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Έντυπο οικονομικής   προσφοράς 

 

 
 

Περιγραφή προϊόντων 
 
Ποσότητα 

 
 

 
Μονάδα 

Μέτρησης 
 

 
Τιμή Μονάδος -€- 

(χωρίς Φ.Π.Α) 

 
Συνολική Δαπάνη -€- 

( χωρίς Φ.Π.Α ) 

 
Μηχανή Καταμέτρησης Χαρτονομισμάτων 

 
2 

 
Τεμάχιο   

 
Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων 1 

 
Τεμάχιο   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ Φ.Π.Α.  

 

 

 

O Προσφέρων  

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 1.800,00 

Φ.Π.Α. 24% 432,00 
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η Προμήθεια Μηχανών Γραφείων (Αγορά δύο (2) 
μηχανημάτων καταμέτρησης χαρτονομισμάτων και  ενός θερμικού εκτυπωτή 
αποδείξεων) για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 Τα είδη της προμήθειας είναι: 
1. Δύο (2) επαγγελματικοί καταμετρητές χαρτονομισμάτων.  
2. Ένας (1) Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων. 
 

 Οι καταμετρητές πρέπει να  είναι εξοπλισμένοι με επτά (7 )  σημεία  ανίχνευσης 
πλαστών χαρτονομισμάτων και να πληρούν τις αυστηρότερες οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
 

 Οι καταμετρητές πρέπει να έχουν ένα προηγμένο σύστημα  προειδοποίησης που  
ηχεί έναν συναγερμό και  σταματά το μηχάνημα όταν ανιχνεύεται ένα πλαστό 
χαρτονόμισμα. 
 

 Οι μηχανές καταμέτρησης χαρτονομισμάτων θα παρέχουν αποτελεσματική 
καταμέτρηση και ανίχνευση πλαστών χαρτονομισμάτων. 

 
 Ο Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων θα εκτυπώνει σε ρολό ,να είναι γρήγορος και 

εύκολος στη χρήση του. 
 

 Οι μηχανές γραφείου να είναι κατασκευασμένες με υψηλά πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας και θα πρέπει να παρέχεται η ανάλογη εγγύηση. 

 
 
 

Η διενέργεια της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γίνεται σύμφωνα με την 

αριθμ. 8-112/12-07-2016  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς. 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους εις απλούν τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά, που πρέπει να είναι γραμμένα στην Ελληνική Γλώσσα ή επίσημα 

μεταφρασμένα σ' αυτή: 
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 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας που η ισχύς του δεν θα έχει λήξει έως την  
ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς. 

 
 

 Το έντυπο της  οικονομικής προσφοράς, το οποίο  θα φέρει την υπογραφή και 
σφραγίδα του προσφέροντος. 

 

 

 Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ρητά : 

 

1. Ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι καλής ποιότητας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».  

 

2. Ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση όλων των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.  

 

Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, δεν γίνεται δεκτή καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει μέσα στην 

προσφορά και δεν συμφωνεί με τους όρους της Πρόσκλησης αυτής. 

 

3. Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να διενεργήσει την 

προμήθεια, σύμφωνα με την παρούσα. 

 

 

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.800,00 (χιλίων 

οκτακοσίων ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

Η χρηματοδότηση γίνεται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και η προμήθεια έχει 

ενταχθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό της, στον κωδικό: 

 

14.02 για «ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ». 

 

 

 

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 

1.  Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή, που ορίζεται από το Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία συντάσσει και το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής. 

 

2. Το πρωτόκολλο παραλαβής συντάσσεται κατόπιν παράδοσης των ειδών στο χώρο των 

εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς ύστερα από τον έλεγχο των προϊόντων  που έχουν 

παραληφθεί από την αρμόδια επιτροπή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς όπως ορίστηκε από το Δ.Σ.  

 

 
3. Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί η παράδοση μέσα στην προθεσμία 10 ημερών , ο 

προμηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα, που καθορίζεται σε ποσοστό 1% της συνολικής 

αξίας της προμήθειας.  

 
 

6. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
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1. Η πληρωμή των ειδών θα γίνει μετά από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής από 

την αρμόδια επιτροπή και τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών αφού ο Ανάδοχος προσκομίσει 

το σχετικό Τιμολόγιο. 

 

2. Αν στην παραλαβή ορισμένα είδη βρεθούν ότι δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  θα επιστρέφονται και η εξόφληση του 

τιμολογίου θα γίνεται ύστερα από την αντικατάστασή τους. 

 
3. Κατά την πληρωμή ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει στη Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς τα σχετικά 

έγγραφα, τα οποία είναι απαραίτητα για την εξόφληση του τιμολογίου. 

 
4. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τους φόρους, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες 

νόμιμες επιβαρύνσεις ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής 

τους. 

 

 

 

 

 

  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

Διοικ.& Οικ. Υπηρεσίας 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 

 

ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 

 

 

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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