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 Αλεξανδρούπολη, 21/01/2020 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΕΒΡΟΥ 

        Αριθμ. Πρωτ.: Φ.2.2/737 
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Πληροφορίες: Αθανασία Κουτσοφάβα  
Τηλέφωνο: 2551355382   
Fax: 25510-88987  

Email: mail@dide.evr.sch.gr  
Ιστοσελίδα: http://dide.evr.sch.gr  

 

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ. 

  Ανακοινώνεται ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, θα δεχθεί οικονομικές 
προσφορές για την επισκευή του  φωτοτυπικού μηχανήματος Konica Minolta bizhub 283 της 
υπηρεσίας της, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο της παροχής 
/προμήθειας. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

1 Επιδιόρθωση του φωτοτυπικού μηχανήματος Konica Minolta (bizhub 283) της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

1. Επειδή δεν είναι δυνατή η ακριβής διαπίστωση και περιγραφή των βλαβών-του service των 
μηχανημάτων, παρακαλούμε για τον επιτόπιο έλεγχο του παραπάνω μηχανήματος κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00π.μ. -14:30 μ.μ. πριν την υποβολή της προσφοράς σας ,κατόπιν 
συνεννόησης με το Τμήμα Οικονομικού της Δ.Δ.Ε.Έβρου, στα τηλέφωνα 2551355382 κ. 
Κουτσοφάβα Αθανασία και 2551355389 κ. Ματουσίδη Θεόδωρο. 

2. Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Δ.Δ.Ε.Έβρου και ούτε υποχρεούται να προχωρήσει 
άμεσα στην παροχή/προμήθεια. Επισημαίνουμε ότι θα αξιολογηθεί το κόστος  σε συσχέτιση με 
το συμφέρον του φορέα μας. 

3. Η προσφορά θα δοθεί για το φωτοτυπικό μηχάνημα και θα είναι σύμφωνα με το συνημμένο 
υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς και θα συμπεριλαμβάνει το Φ.Π.Α. 

4. Να δοθεί ξεχωριστή τιμή για την απαιτούμενη  εργασία  και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και 
κατά την ανάδειξη μειοδότη και βάσει του ύψους της δαπάνης, θα διευκρινιστεί αν εκδοθεί 
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ανταλλακτικά), τιμολόγιο 
–δελτίο αποστολής (στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες), ή δύο ξεχωριστά 
τιμολόγια. 
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5. Οι προσφορές να υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, fax, email) το 
αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 28/01/2021  στις 10.00 π.μ. στο τμήμα Β’Οικονομικού της 
Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Δήμητρας 19, 2Ος όροφος, Γραφείο 6, 
Τηλέφωνο:2551255382, email: mail@dide.evr.sch.gr . 

 

 

 Η Διευθύντρια της ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΥ 
 

Ελένη Πλακωτή 
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