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ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΘ ΣΟΤ ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟΤ
ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΟ PANASONIC (Workio 8020) ΣΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
ΕΒΡΟΤ.
Ανακοινϊνεται ότι η Διεφθυνςη Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ζβρου, θα δεχθεί οικονομικζσ
προςφορζσ για την επιςκευή ενόσ (1) μηχανήματοσ φωτοτυπικοφ τησ υπηρεςίασ τησ, με κριτήριο
κατακφρωςησ τη χαμηλότερη τιμή, ςτο ςφνολο τησ παροχήσ /προμήθειασ.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΗΘΣΟΤΜΕΝΘ ΠΑΡΟΧΘ/ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ

1

Επιςκευή του φωτοτυπικοφ μηχανήματοσ Panasonic (Workio 8020) τησ
Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ.

1. Επειδή δεν είναι δυνατή η ακριβήσ διαπίςτωςη και περιγραφή των βλαβϊν-του service του
μηχανήματοσ ,παρακαλοφμε για τον επιτόπιο ζλεγχο του παραπάνω μηχανήματοσ κατά τισ
εργάςιμεσ ημζρεσ και ϊρεσ 8:00π.μ. -14:30 μ.μ. πριν την υποβολή τησ προςφοράσ ςασ ,κατόπιν
ςυνεννόηςησ με το Σμήμα Οικονομικοφ τησ Δ.Δ.Ε.Ζβρου, ςτα τηλζφωνα 2551355382 κ. κεφα
Γλυκερία και 2551355389 κ. Ματουςίδη Θεόδωρο.
2. Οι προςφορζσ δεν είναι δεςμευτικζσ για την Δ.Δ.Ε.Ζβρου και οφτε υποχρεοφται να προχωρήςει
άμεςα ςτην παροχή/προμήθεια. Επιςημαίνουμε ότι θα αξιολογηθεί το κόςτοσ ςε ςυςχζτιςη με
το ςυμφζρον του φορζα μασ.
3. Θ προςφορά θα δοθεί για το φωτοτυπικό μηχάνημα και θα είναι ςφμφωνα με το ςυνημμζνο
υπόδειγμα Οικονομικήσ Προςφοράσ και θα ςυμπεριλαμβάνει το Φ.Π.Α.
4. Να δοθεί ξεχωριςτή τιμή για την απαιτοφμενη εργαςία και τα απαιτοφμενα ανταλλακτικά και
κατά την ανάδειξη μειοδότη και βάςει του φψουσ τησ δαπάνησ, θα διευκρινιςτεί αν εκδοθεί
τιμολόγιο παροχήσ υπηρεςιϊν (ςτο οποίο θα ςυμπεριλαμβάνονται τα ανταλλακτικά), τιμολόγιο

–δελτίο αποςτολήσ (ςτο οποίο θα ςυμπεριλαμβάνονται οι εργαςίεσ), ή δφο ξεχωριςτά
τιμολόγια.
5. Οι προςφορζσ να υποβληθοφν με οποιοδήποτε τρόπο (ιδιοχείρωσ, ταχυδρομικϊσ, fax, email) το
αργότερο μζχρι την Σρίτη 06-08-2019 ςτισ 10.00 π.μ. ςτο τμήμα Β’Οικονομικοφ τησ Δ/νςησ
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ζβρου, Δήμητρασ 19, 2Οσ όροφοσ, Γραφείο 6,
Σηλζφωνο:2551255382, email: mail@dide.evr.sch.gr και toith@dide.evr.sch.gr.

Ο Διευθυντήσ τησ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ
Αποςτολακοφδησ τζργιοσ

