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Θέμα: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την επιλογή αναδόχου του έργου: 

’’Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Κέντρου Πολιτισμού (τόνερ)’’» 

Το Κέντρο Πολιτισμού ΠΚΜ ΜΟΝ. A.E. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει έγγραφη 

οικονομική προσφορά για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού (τόνερ)’’ έχοντας υπόψη: 

1. Την ανάγκη για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μηχανημάτων  (τόνερ) 

2. Το Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 

4782/2021 (ΦΕΚ 36/9-32021 τ.Α΄) 

3.Τις διατάξεις του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ112/Α΄/13-7-2010) ‘’Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’ και άλλες διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει 



4. Το  Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

5. Το υπ΄ αριθμ. 893/30-5-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010651480) πρωτογενές αίτημα 

6. Την υπ΄ αριθμ. 2, 10/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010679742 ΑΔΑ: 93Ζ2ΟΡ84-ΓΧ9) απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη  

7. Tην υπ΄ αριθμ. 6, 9/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

8. Tην υπ΄ αριθμ. 1, 11/2022 ΑΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος 

Το Κέντρο Πολιτισμού προκειμένου να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες  προκηρύσσει διαδικασία 

απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης του έργου στον Ανάδοχο με την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η ανάθεση της 

προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου 

Πολιτισμού. Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Κέντρου Πολιτισμού ΚΑ: 64-08-

07-0324 ‘’Γραφική ύλη – Φωτοαντιγραφικό χαρτί – Αναλώσιμα (τόνερ)’’. Η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.712,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός 

άνευ ΦΠΑ: 3.800,00 € / ΦΠΑ: 912,00 €).  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία 

υπογραφής της μέχρι 31/12/2022. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων   (CPV) : 30125120-8 ‘’Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές’’. Προσφορές 

υποβάλλονται ανά κωδικό προσφερόμενου αναλωσίμου για το σύνολο των αναλωσίμων της 

παρούσας πρόσκλησης.  Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

και δεν αναπροσαρμόζονται  Οι παραδόσεις των ειδών θα πραγματοποιούνται μετά από έγγραφη 

παραγγελία, με δαπάνη του αναδόχου τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας  και θα 

εκτελείται εντός τριών (3) και πέντε  (5) εργάσιμων ημερών από την παραγγελία. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

 α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων  

υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 



β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων  

υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι υπέρ 

τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  

Αναλώσιμα (τόνερ): 

1. Όλα τα προσφερόμενα είδη να είναι καινούρια και σε άριστη κατάσταση 

2. Όλα τα τόνερ να παραδίδονται συσκευασμένα με αναγραφόμενες ημερομηνίες κατασκευής ή 

λήξης. 

3. Όπου αναφέρεται στον πίνακα ‘’γνήσιο’’ θα πρέπει να προσφέρεται μόνο το γνήσιο ανταλλακτικό 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποστείλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Οικονομική Προσφορά 

2. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητήριου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή  σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά  ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή 

3. Εκτύπωση της καρτέλας ‘’Στοιχεία μητρώου επιχείρησης’’ από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

ΑΑΔΕ όπως εμφανίζεται στο  TAXIS από την οποία προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας.  

4. Ποινικό Μητρώο 

5.Φορολογική ενημερότητα. 

6.Ασφαλιστική ενημερότητα 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από 15 Ιουνίου έως 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 16:00 μ.μ στα γραφεία 

του Κέντρου Πολιτισμού, Βας. Όλγας 198 ισόγειο αυτοπροσώπως ή με courier ή με αποστολή 

ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση kepothe@otenet.gr στο οποίο θα επισυνάπτονται 

υπογεγραμμένα όλα  τα δικαιολογητικά. Προσφορές οι οποίες υποβάλλονται μετά την προβλεπόμενη 

ημερομηνία και ώρα  είναι εκπρόθεσμες, δεν  γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται. 

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος.  

 

 



 

Θεσσαλονίκη  14/6/2022 

 

 

                                                                                                           Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 Επισυνάπτεται η σχετική μελέτη 

                                                                                                              Παντελής Καζαντζίδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


